Tjekliste til episke tekster
Tjek

Hjælpespørgsmål

I teksten kan du
tjekke …

Genren

Hvilken undergenre
tilhører teksten?

Indhold

Er genren tydelig?

Opbygningen

Er der en tydelig
opbygning?
Passer den til
genren?

Typiske ord og
vendinger

Indledning
Handling
Afslutning
Ramme

Indholdet

Hænger indledning,
handling og
afslutning sammen?

Problem
Løsning

Handlingen

Har handlingen et
fornuftigt forløb?

Handlingens
rækkefølge

Får du samlet op på
de enkeltdele, du
præsenterer?

Detaljer
Højdepunkter
Afslutning

Kan læseren leve sig
ind i handlingen?

Beskrivelser

Handlingen

Kan læseren se
handlingen for sig?

Hovedpersonen

Kan læseren
identificere sig med
hovedpersonen?
Er hovedpersonen
troværdig?
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Direkte tale
Indre monolog
Sammenhæng i
teksten

Beskrivelse af
hovedpersonen
Indre monolog
Hovedpersonens
- tanker
- følelser
- handlinger

Skal
justeres
(sæt ✗)

Hvad kan du tilføje eller
ændre for at gøre teksten
bedre?

Tjek

Hjælpespørgsmål

I teksten kan du
tjekke …

Sproget

Er sproget varieret?

Korte og lange
sætninger

Bruger du
forskellige ord?

Sammenhæng

Sætningernes
opbygning
Synonymer

Hænger sætningerne Koblinger
sammen?
Ord, der passer
Giver teksten
sammen
mening?
Over- og
underbegreber
Helheder og dele

Direkte tale

Lyder den direkte
tale, som når man
taler?

Læs den direkte
tale højt
(evt. for en ven)

Beskrivelser

Er der beskrivelser?

Personer, steder,
ting

Hvilke sanser
bruger du i dine
beskrivelser?

Se
Høre
Føle
Lugte
Smage

Virkemidler

Hvilke virkemidler
Gentagelser
bruger du for at gøre
teksten spændende? Billedsprog
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Skal
justeres
(sæt ✗)

Hvad kan du tilføje eller
ændre for at gøre teksten
bedre?

Tjekliste til drama-tekster
Tjek

Hjælpespørgsmål

I teksten kan du
tjekke …

Genren

Er genren tydelig?

Opbygning
Indhold

Opbygningen

Er der en tydelig
opbygning?
Passer den til genren?

Indholdet
Handlingen

Replikkerne

Scener
Replikker

Præsenteres
konflikten lidt efter
lidt?

Handlingens
rækkefølge

Hænger konflikt og
afslutning/løsning
sammen?

Konflikt
Løsning

Lyder replikkerne,
som når man taler?

Sig replikkerne
højt
(evt. for en ven)

Kirsten Koch Skrivetaklinger © Gyldendal 2013

Skal
Hvad kan du tilføje eller ændre
justeres for at gøre teksten bedre?
(sæt ✗)

Tjekliste til lyriske tekster
Tjek

Hjælpespørgsmål

I teksten kan du
tjekke …

Genren

Er genren tydelig?

Opbygning
Indhold
Særlige ord og
vendinger

Opbygningen

Er der en tydelig
opbygning?
Passer den til genren?

Rytmen

Indholdet

Strofer (vers)
Faste rim

Er der en (fast)
rytme?

Læs teksten højt
(evt. for en ven)

Er alle strofer (vers)
bygget op på samme
måde?

Tæl stavelser
i linjerne og
sammenlign
strofer

Hvilken følelse/
stemning beskriver
din tekst?

Ord
- tillægsord
- særlige ord
Billedsprog

Sproget

Bruger du særlige
ord?

Ord

Er der formuleringer,
du ikke ville bruge i
episke tekster?

Sætninger
- opbygning
- indhold

Beskrivelser

Hvilke sanser bruger
du i beskrivelser?

Se
Høre
Føle
Lugte
Smage

Virkemidler

Hvilke virkemidler
bruger du?

Rim
Særlige ord
Gentagelser
Billedsprog
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Skal
justeres
(sæt ✗)

Hvad kan du tilføje eller
ændre for at gøre teksten
bedre?

