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At skrive teksten til cv eller ansøgning er en overvejelse over indhold og ordvalg
At målrette cv og ansøgning vil sige

•  at lade alle dine oplysninger pege på det job du søger
•  at være så konkret i dit ordvalg som muligt (brug fx tal i stedet for ord 

som stor/lille)
•  at være så præcis som muligt – kvalificer dine ord og undgå floskler som 

spændende, kreativ
• at undgå at læseren kan gætte eller tolke dit budskab
• at vise engagement – det er stærkt at skrive: jeg vil gerne
• at turde udelade irrelevante oplysninger

At formidle dette indhold er at strukturere det for læseren
• så du begynder med det vigtigste
• så du peger på væsentlige elementer undervejs – brug gerne fed
• så læseren let kan læse indholdet – gerne med rubrikker
• så læseren let kan orientere sig og finde det, han/hun leder efter
• så læseren føler sig tryg, ikke bliver stoppet i sin læsning

Det skrevne ord er lige som det talte
At strukturere/disponere en side er som at holde en tale. For lettest at forstå budska-
bet skal indholdet fortælles i logisk rækkefølge med en række pauser/ vejrtrækninger. 
På samme måde med den skriftlige formidling: Er der lige stor afstand mellem alle 
ord og linjer, og er der ingen afveksling i typografien, er siden tung at læse, og det er 
svært at finde døre ind i teksten.

Derfor følgende råd
•  Disponer din side så der både er tekstkoncentration og luft. Det giver fokus 

og anviser, hvordan læseren kan ”spise elefanten i små bidder”; siden skal  
se lettilgængelig og overkommelig ud.

•  Angiv struktur, som hjælper læseren til hurtigt at finde de oplysninger, 
han/hun går efter.

•  Organiser dit indhold og peg på det, som du vil have, at læseren skal vide. 
Husk: det væsentligste skal stå først og tydeligst.
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Om grafik og læselighed når du  
skriver cv og ansøgning
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Sats
Linjelængde/spaltebredde: En linjelængde på 50-55 enheder er ideelt for øjet.

Bagkant, løs/fast: Det er nemmere at læse en tekst, der har løs bagkant end en tekst, 
der optræder som en blok, fordi mellemrummene mellem ordene ikke er lige store på 
den faste bagkant.

Typografi
At læse er en vanesag. Tag derfor udgangspunkt i de måder, hvorpå vi orienterer os i 
en tekst. Tænk fx på en avis: den skal være nem at finde rundt i, let at læse, og den 
bringer altid det vigtigste først.

Skrifttype: Det vigtigste er ikke, om typen er med eller uden fødder (seriffer), men 
at den er robust, dvs. med ikke for stor forskel i stregtykkelserne og ingen spinkle 
streger.

Brede/smalle typer: Åbne, runde skrifttyper er lettere at læse end smalle, lukkede, 
De smalle løber let sammen, mens de for brede gør det sværere for øjet at fiksere 
flere ord ad gangen.

Versaler: Store bogstaver råber og er sværere at læse, dels fordi vi ikke er vant til at 
genkende ord skrevet med versaler, dels fordi alle bogstaver er lige høje.

Fed skrift: Den fede skrift tiltrækker helt vildt. Vælg derfor meget omhyggeligt, 
hvad du vil benytte den til.

Kursiv: En mindre læselig skrift end den ordinære er kursiv. Bogstaverne ligner 
hinanden mere – og vi er også mindre vant til at læse dem. Derfor nedsættes  
læseligheden.

Skriftstørrelse: Den optimale størrelse ligger mellem 9 og 11 pkt. For børn og ældre 
12 pkt. Det siger sig selv, at en for lille skrift er svær at læse, og en for stor skrift 
ditto, da færre ord kan opfattes i én fiksering.

Negativ skrift: På tryk er sort tekst på hvid baggrund lettest at læse – på lystekster 
(fx dias, video) er det nemmest med lyse bogstaver på mørk baggrund

Symboler: Vær varsom med at bruge symboler eller streger, der er betydnings-
bærende. Fx kan det at sætte en dobbeltramme om sin ansøgning lede tankerne  
hen på sørgeranden om  en dødsannonce; eller en lang streg, der krydses af en kort, 
kan forveksles med et kors. Eksemplerne er set …
At bruge bullets kan være en god ide til at ridse væsentlige punkter op, men er der 
flere sider bullets, ophæves pege-effekten.
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Læselighed: Konkrete tip og faktuel  
viden om sats og typografi


