
Analysemodel
En analysemodel er bare en opstilling af en række fokuspunkter for analysen. Den udgør nogle stikord til analyse; men du skal tænke selv og prioritere: 
Nogle spørgsmål vil være vigtige ved nogle tekster, andre spørgsmål vil være vigtige ved andre tekster. Og hvad der er vigtigt, må du selv afgøre. 
Udgangspunktet er altid: Hvad er sat i forgrunden? Hvad får jeg øje på? Og hvad vil jeg med analysen?
Den følgende model samler fokuspunkterne fra bogens enkelte kapitler.

Indhold
Fiktive tekster: 
Emne og tema, dvs. hvad handler teksten om, 
hvilket udsagn har teksten om sit emne? 
– Kan vi beskrive tekstens temaer som bestående 
af modsætninger?
– Hvordan kan titel, fortællerkommentarer, 
nøgleord og slutning hjælpe os til at bestemme 
tekstens udsagn?

Sagprosa: 
Hvordan er tekstens argumentation? 
Hvilke vigtige belæg er der for tekstens påstande? 
Hvilke argumenttyper og appelformer dominerer?

Indledende
– Hv-spørgsmål (hvem, hvad, hvor, hvorfor) – så bliver situation og emne etableret
– Hvem taler? - så indkredser man fortæller og synsvinkel
– Er der en særlig stemning, en særlig tone? – så får man en fornemmelse af tekstens karakter.
– Er der nogen åbenlyse mønstre (gentagelser og modsætninger)? – så nærmer man sig temaer og udsagn.

Uddybende - generelt
Alle tekster skal analyseres mht. deres udtryk og deres indhold. 
Det vil sige at sproglig analyse og indholdsanalyse er relevant for 
alle tekster.

Uddybende – mht. genrer
De enkelte genrers tekster skal ud over sprog og indhold  
undersøges med særligt henblik på de træk der karakteriserer dem, 
og hvilken betydning de har i helheden.

Sprog
– Overordnet: Stilniveau - formel eller uformel 
sprogbrug? Umarkeret normalsprog? Normal 
eller usædvanlig sprogbrug i forhold til genre?
– Ordvalg: Brug af ordklasser, særlige betydnings-
områder eller afvigelser fra standardsprog 
(herunder gruppesprog og kreativitet).
– Sætningsopbygning: Enkel eller kompliceret 
syntaks?
– Brug af retorisk-stilistiske virkemidler: 
Sproglige billeder som metafor, sammenligning 
og symbol og sproglige figurer som gentagelse 
og modsætning. I hvor høj grad og hvilken slags?

Lyrik
– Grafisk udtryk: Traditionelt og regelmæssigt i strofeform 
eller ikke-traditionelt, i prosalyrisk form?
– Lyd: I hvilket omfang og hvordan arbejder digtet med lyd, 
dvs. rim og rytme?
– Stemme: Er det et samlende lyrisk jeg der udtrykker sig, 
eller snarere flere stemmer i løbet af digtet?
– Lyrisk sprog: Er digtet præget af billedsprog og i så fald 
hvordan og af hvilken slags?

Epik
– Komposition: Indledning og afslutning, kronologi/ikke-
kronologi, afgørende punkter i forløbet, spændingskurve, 
handlingen set ud fra hovedpersonens projekt, 
– Fortæller og synsvinkel: 1. persons- eller 3. persons-
fortæller. Hvad kan fortælleren, med hvilken viden og med 
hvilke syn? Medsyn eller og bagud-syn; ydre syn eller indre 
syn; alvidende fortæller eller personbunden, eksplicit eller 
implicit / behavioristisk fortæller. Er jeg-fortælleren 
pålidelig? 
– Fremstillingsformer: Fortælletempo – fortalt tid og fortæl-
letid, beretning, referat og beskrivelse, refleksion. Direkte 
tale, indirekte tale, dækning, indre monolog og bevidst-
hedsstrøm.
– Personer: Hovedpersoner og bipersoner, rund og flad 
karakter, type, personkarakteristik, navne og navnesym-
bolik, personer som formidlere af tema
– Sted og tid: Hvor og hvornår foregår handlingen? 
- Miljø, person og miljø, historisk periode, person og periode.

Drama
– Genre: Type drama - komedie, tragedie, blandingsformer
– Grundelementer: Dialog, monolog, sceneanvisninger
– Handlingsopbygning: Konfliktens indhold, udvikling 
og afvikling, afgørende højdepunkter og vendepunkter
– Samtaleanalyse: Relationerne mellem personerne sådan 
som det fremgår af dialogen. Analyse af dialog som sprog-
handlinger.

Sagprosa
– Genre: Hvilken præcis teksttype, med hvilken 
funktion?
– Kommunikationssammenhæng: Hvordan er kommuni-
kationsforholdene, sådan som de fremgår af kommuni-
kationsmodellen?
– Elementer i kommunikationen: Afsender, modtager, 
kanal /medium, støj, feedback, symmetri/asymmetri, 
massekommunikation
– Argumentation: Hvad er det præcise indhold af det 
som afsenderen gerne vil overbevise modtageren om? 
Hvordan søger afsenderen at overbevise modtageren?
Argumenttyper og appelformer.
Diskurs og framing.


