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Skriveskabelon for tekster opbygget
omkring et tal
Navn: Tal
Kategori: Indbliksskabelon
Formål: Populær formidling af viden om, indsigt i og forståelse af kirke og
tro
Længde: 800-1.600 tegn inklusive mellemrum
Læsetid: 1-3 minutter
Definition: Skabelon for tekster, hvis omdrejningspunkt er et tal

Beskrivelse
Talskabelonen har et tal som organiserende princip. En taltekst beskriver et
antal emner, objekter, forhold, eller problemstillinger, som har noget tilfælles,
og hvor hvert emne udgør et punkt i teksten. Det organiserende tal fremgår af
overskriften. Taltekster er genkendelige ved, at de altid har et tal i overskriften.
Talskabelonen er effektiv i forhold til at få folk til at læse, af to tilsyneladende
modstridende grunde, nemlig at skabelonen på den ene side leverer forhåndsinformation om teksten (ved at kvantificere den), samtidig med at den på den
anden side tilbageholder information om teksten (teaser):
Forhåndsinformation – tekstens tal, som altid fremgår af overskriften,
indstiller læserforventninger ved at give læsere en forestilling om, hvor stor
og lang teksten er
Tilbageholdt information - overskriften nævner et tal om noget, som
antydes ("teases"), men som forbliver ukendt for læsere, indtil de læser
teksten. En teaser har til formål at vække opmærksomhed og skabe
nysgerrighed ved at udelade oplysninger

Anvendelse
Skabelonen bruges til at skrive tekster om alle slags emner, dog under
den afgørende forudsætning, at emnet og teksten kan organiseres og
beskrives ud fra et tal. Dette giver muligheder for at skrive let og tilgængeligt om komplekse emner, hvor tekster ofte er lange og svære.

Styrker
Læsermagnet - det lyder måske for godt til at være sandt, men er ikke
desto mindre sandt, og også påvist i læserundersøgelser: Det simple tal,
som organiserer teksten, og som fremgår af overskriften, har effekt som
læsermagnet,. Næsten uanset hvad du vælger at skrive om, vil tekster have
tendens til at få flere læsere end normalt, hvis du skriver dem med talskabelonen
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Overskrift
Skabelon for taloverskrift:
Tal _______ (udfyld selv) ting______________ (udfyld selv)
beskrivelse_____________ (udfyld selv)
Tal er et ciffer, som angiver antallet af emner, der omtales i teksten, fx 3, 5
eller 7. Ulige tal er mere effektive end lige tal. Tal kan godt være store og tocifrede
Ting er det emne, som teksten handler om
Beskrivelse er genstanden for handlingen, fx kirke, tro, salmer, aktivitet,
Bibel, bøn, menighed

Eksempler på overskrifter for taltekster:

7 steder i Det nye Testamente, hvor Jesus taler om nåde
3 ting du kan gå til med dit barn i kirken
5 ting du måske ikke lægger mærke til på altertavlen
4 grunde til at bede aftenbøn
3 Skriftsteder jeg vender tilbage til og læser igen og igen
5 salmer jeg altid forbinder med påske
3 kunstnere du kan møde i kirken denne vinter

Udfordring
Som skribent kan du
fokusere din opmærksomhed på:
At tænke kreativt
og prøve at se
mønstre, forbindelser og
muligheder i stof
og problemstilinger, som du gerne
vil formidle, men
som er svære at
skrive med
traditionelle
tekstformer

Tips
Brug ulige tal
xxxxx
fremfor lige tal.
Ulige tal er af en
eller anden grund
mere attraktive at
bruge
Taltekster kan godt
omhandle store
tal, fx 37 eller 85,
men så må du
gruppere emnerne,
ellers bliver teksten
for lang
Store runde tal, fx
20, 50 eller 100, har
også stor tiltrækningskraft

Succeskriterier
En taltekst er en succes,
når den
Angiver og kvantificerer mængden af
indhold med et tal
Har tallet i overskriften og gør tallet
til organiserende
princip for teksten
Trækker tråde og
viser sammenhænge på måder,
som overrrasker
læserne
Formidler vigtig
viden og indsigt på
en letlæselig måde
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Eksempel

10 fakta om Biblen, der
vil overraske dig
1. Biblen er gennem tiden trykt i over en milliard eksemplarer
2. Biblen blev skrevet på tre forskellige sprog, hebraisk,
aramæisk og oldgræsk
3. Hunde er nævnt 14 gange i Biblen og løver 55 gange, men
katte er slet ikke nævnt
4. Biblen er den bog i USA, der oftest er udsat for butikstyveri i
boghandlere og bogbutikker
5. Det ældste manuskript af Biblen er Codex Vaticanus, et
håndskrevet dokument på pergament, der tidsbestemmes til
første halvdel af det 4. århundrede, og som i dag findes i
Vatikanmuseet i Rom
6. Der er 66 bøger i Biblen, 39 i Det gamle Testamente, og 27 i
Det nye Testamente
7. Jobs bog er den ældste bog i Biblen, den menes skrevet af en
ukendt israelit cirka 1.500 år før Kristus.
8. Ordet “Herre” nævnes 1.855 gange i Biblen
9. Ordet “kristen” findes kun tre steder i Biblen
10. Det sidste ord i Biblen er Amen
Eksempeltekst
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