DEN GODE SKRIVEPROCES
- NÅR DU HAR ADGANG TIL INTERNETTET VED DEN SKRIFTLIGE PRØVE
Af Birgitte Therkildsen, freelance danskkonsulent i Greb om Dansk

At skrive gode tekster kræver at du er bevidst om processen – både før du skriver, undervejs og i
efterbearbejdningen af teksten. Du skal disponere dit arbejde, dine skriveaktiviteter og din tid.
Brug disse skriveråd for at få overblik – og for at blive en super god og sikker skriver.
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Undersøg krav og muligheder i opgaven
Research
Planlæg din tekst
Skriv første udkast til din tekst
Tjek sproget grundigt
Layout din tekst ud fra genre og medie
Afslut og aflever din tekst

1. Undersøg krav og muligheder i opgaven
Dan dig et første overblik:
 Hvad er oplægget
 Hvilken genre skal du skrive i?
 Modtager og medie?
 Layout – krav og ideer?
 Søgekrav- søgemuligheder?

2. Research
Her går du tættere på din konkrete opgave. Hvis du deltager i en samtalerunde, kan du notere
ideer og muligheder ned som du senere vil bruge, fx i et skema.
 Hvad ved du om emnet/temaet/begivenheden …?
 Brug din viden til at vælge søgeord, og vær opmærksom på synonymer, kildetyper, særlige
formuleringer, tegn, browserhistorik etc.
 Søg artikler og anden inspiration på nettet.
 Lav en liste med mulige links.
 Vurder dit kildemateriale, og kassér det, som ikke kan anvendes.
 Vælg, hvad du vil anvende – og hvor i din tekst det skal anvendes.

3. Planlæg din tekst

Når du har besluttet dig for hvilken tekst du vil skrive, skal du detailplanlægge og disponere den.
 Overvej genrens krav til indhold, sprog og form.
 Noter hvad du vil have med – lav en foreløbig disposition/ et skelet for teksten.
 Du kan lave noter løbende eller bruge et mindmap, et tankekort, en poplet eller hvad du
plejer at arbejde med.
 Hvis du vil have citater med fra kilder, du har søgt på internettet, skal du overveje hvad du
bruger dem til. Husk – du kan ikke bare indsætte andres tekst som om det var din egen. Du
skal ville noget særligt med citaterne, og du skal markere dem med ”citationstegn”.
Et citat kan fx bruges til at:
 dokumentere
 argumentere
 beskrive
 underholde.

4. Skriv første udkast til din tekst
Alle forfattere og journalister skriver flere udkast til deres tekster – eller skriver dem igennem
flere gange. Skriv dit første udkast, og brug det som afsæt for den redigering og det
korrekturarbejde du efterfølgende finpudser og justerer med.
 Skriv din tekst ud fra dine noter, din søgning og din disposition.
 Husk at bruge dine forberedelser og marker hvor du vil sætte eventuelle citater ind etc.
 Tænk ikke på layout endnu – bare skriv!

5. Tjek sproget grundigt
Nu kommer redigeringsarbejdet. Her arbejder vi forskelligt. Find den måde som du bedst kan
komme i dybden med din egen tekst på. Hvis det ikke er til en prøve, er det oplagt at lade andre
læse teksten igennem. Flere øjne ser mere end dine egne to.
 Tag evt. et print af din tekst – eller læs den blot på skærmen.
 Læs teksten for dig selv – med indre stemme.
 Rediger i både rækkefølge og formuleringer.
 Overvej de ord og udtryk, du har brugt. Kan du variere, finde synonymer, bytte rundt …
 Tjek afsnit, tegnsætning og stavning.
 Tjek opgaven for at undersøge, om du har været omkring alle kravene.

6. Layout din tekst ud fra genre og medie
Først når din tekst er næsten færdigskrevet, skal du layoute den. Begynder du tidligere, kan du få
en masse bøvl med formatering etc.
 Overvej genrens krav til layout.
 Overvej hvilket medie teksten skal bringes i, og tjek evt. mulige layoutideer.
 Markér tekstedelene efterhånden som du laver layout – og placer eventuelle illustrationer,
rubrikker, citater etc. hensigtsmæssigt.

7. Afslut og aflever din tekst
Så er du næsten igennem. Tjek det hele, og print eller send din tekst til aflevering. Godt gået.
 Se din tekst igennem en sidste gang. Lyder sproget rigtigt, er alt placeret som det skal – og
ligner den genren?
 Gem evt. teksten som pdf – så er du sikker på, at layoutet og formateringen ikke ændrer sig
undervejs.
 Finder du fejl, så ret dem nu!
 Er du tilfreds, så tryk på print eller send!

