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Skabelon til analyse før du skriver teksten 

 

Pentagrammets elementer 
 
Elementer  

 
Notér dine input til hvert enkelt punkt: 
 

Emne/budskab 
 
 
 

Hvad er emnet? 
 

Hvad skal budskabet 
være? Skær til: klart, 
konkret og korrekt. 
 

Byg argumentet op: 
Påstand:  
Belæg:  
Hjemmel: 
Gendrivelse:  
Rygdækning: 
 

Hvilke indvendinger 
kan du forvente? 

Modtager Afdæk modtagers behov: 
 

Vurdér modtagers viden 
og uddannelse: 
 

Hvilket sprogligt niveau 
passer til modtager? 
 

Er der holdninger 
og ”ømme tæer” du skal 
tage hensyn til? 
 
 
 

Kan du skrive til 
forskellige "personas" 
– modtagertyper? 
 

Afsender 
 
 
 

Afdæk afsenders behov: 
 

Vurdér hvordan afsender 
vil fremstå? 
 

Beslut hvilket sprogligt 
niveau der passer til 
afsender? 
 
 
 
 

Hvilke udfordringer har 
afsender i denne tekst? 

Hvilke forudsætninger 
har afsender for at 
skrive denne tekst? 

Kontekst 
 
 
 

Hvilken kontekst skal teksten 
indgå i? 
 
 
 
 
 

Hvordan kan vi skabe aktualitet i teksten? 
 

Hvordan kan teksten skabe synergi (samspil) med 
konteksten? 

Sprog 
 
 
 

Hvilken sværhedsgrad  passer til 
denne tekst? 
 
 
 
 
 

Hvilken sproglig tone skal 
teksten have? 
 

Hvilken faglighed skal 
teksten udtrykke? 
 

Hvilket nationalsprog skal 
du bruge? 

Er der særlige 
sproglige forhold du 
skal tage hensyn til? 
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