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Titel Genrer 
Indhold Genrer er en måde at ordne forskellige tekster på. Genretræet viser hvordan de 

hænger sammen.  
 
De tre klassiske fiktionsgenrer er epik, dramatik og lyrik.  
 
1) Epik er fortælling. Novellen er kort med en enstrenget handling, har ofte en 
central begivenhed i centrum, starter in medias res. Romanen er lang med mange 
personer, har en tydelig begyndelse, midte og slutning.  
2) Dramatik: Dramaet kommer i manuskriftform med replikker og 
regibemærkninger og skal opføres. Det fordeler sig ofte som romanen i tre akter og 
følger ofte berettermodellen med bl.a. Point of no return og klimaks. 
3) Lyrik er ikke episk (altså uden handling), og er ofte en kort tekst med brug af 
billedsprog, der handler om et følende og sansende jeg. Skal ofte forstås symbolsk. 
 
Typiske novelletræk: Starter in medias res (lige pludseligt), en central begivenhed 
(der vender op og ned på handlingen) og ofte en åben slutning. 
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Analyse af noveller: 
”Set fra broen” starter in medias res (lige pludseligt) og har en åben slutning. 
”Sportsbutik” har en upålidelig jeg-fortæller (dvs. fortælleren lyver) og en central 
begivenhed, der vender op og ned på handlingen. 
”Læreplads” har også en upålidelig jeg-fortæller og en central begivenhed og en åben 
slutning.  
 
Øvelse: Træne tekstnedslag i ”Læreplads” (give eksempler fra teksten). 
Skriveøvelse: Skriv en ny slutning til novellen ”Læreplads” (dvs. gør den lukket). 
 
”Show it, don’t tell it”: Dvs. skriv på en indlevende måde med dialog og 
sanseindtryk frem for forklaringer.  
 
Processkrivning: Fælles respons på slutning til ”Læreplads” (fx er slutningen 
lukket?). Skrive teksten om på baggrund af respons. Brug showing, ikke telling.   
 
Materialeliste til forløbet (pensum):  
 

 Guldager, Katrine Marie: ”Roser”, digt fra Styrt Gyldendal 2001 (i OneNote)  

 ”Rose”, opslag i Gyldendals Leksikon P-Å, eksempel på fakta-tekst, s. 149, Gyldendal 2002 (i 

OneNote) 

 Aarestrup, Emil: ”Angst”, Digte, 1838 (i OneNote) 

 Larsen, Ole Schultz: Håndbog til DANSK, Systime iBog, uddrag fra 

https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=172  

 Fibiger, Johs. m.fl.: Litteraturens huse, systime iBog, uddrag fra 

https://litteraturenshuse.systime.dk/index.php?id=52  

 Hesselholdt, Christina: ”Månestrålesofaen”, Hovedstolen (1998) 

 Eliasson, Gyrðir: ”Set fra broen”, Mellem træerne (oversat af Erik Skyum-Nielsen) Torgard 

(2011): https://skriveoevelsertildansk.systime.dk/index.php?id=163  

 Otterstrøm, Anja: ”Sportsbutik”, Enebørn, Barnhof (2010): 

https://skriveoevelsertildansk.systime.dk/index.php?id=157  

 ”Hvad er en novelle” fra novelleanalyse.dk (2013) i OneNote og/el. pdf 

 Nielsen, Anette: ”Jeg-fortæller”, Skriveøvelser til dansk, Systime iBog: 

https://skriveoevelsertildansk.systime.dk/index.php?id=168 

 Aakeson, Kim Fupz: ”Læreplads”, Men far – historier om børn og Fædre, Høst 1999: 

https://skriveoevelsertildansk.systime.dk/index.php?id=160 
 ”Show it, don’t tell it” fra skriveblog på http://www.wacky.dk/?page_id=116 (17.2.2020) 

 
Omfang 28 lektioner a 45 min. 
Særlige fokus-
punkter 

Oprette online portfolio (OneNote), lære at bruge litterær teori og grundlæggende 
analytiske begreber, litterær analyse, lære at bruge tekstnedslag (citater), at udtrykke sig 
skriftligt med fokus på at skrive dialog og bruge showing. Særligt fokus på 
novelleteori og begreber hertil, fx in medias res og jeg-fortæller.  
Reflekterer over sproglige normer i samf. profession og udd.; Udtrykke sig mundtligt, 
skriftligt og multimodalt i relevant genre, form og situation og reflekterer over egne 
formidlingsmæssige valg; Ældre tekst, der kan belyse nutiden. Tilgang: Kreativ, 
fortolkende reproduktion og remediering. 
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Arbejds-
former 

Diverse arbejdsformer under generel inddragelse af it, såsom CL, tavleundervisning, 
elevoplæg, klassediskussion, individuelt arbejde og gruppearbejde, fx matrix-grupper. 
 

 
 

 

Titel 2 Nyheder 
Indhold Nyheder er information, som afsenderen mener er både ny og vigtig for modtageren.  

Journalistik er en måde at arbejde og skrive på, hvor fakta tjekkes og undersøges, og 
hvor man skriver efter nyhedstrekanten.  
 
Nyhedstrekanten og det grafiske layout: Øverst står det vigtigste/konklusionen, 
nyhedstrekanten er bygget op efter princippet om faldende vigtighed. Redaktøren kan 
altid skære artiklen fra bunden, da detaljerne står her. Svaret på hvem, hvad, hvor og 
hvornår står altid i rubrik og manchet/underrubrik. Hvordan og hvorfor kommer i løbet 
af brødteksten. Blikfang: billede, fremhævet citat osv.  
 
Nyhedskriterier/AVISK: Aktualitet, dvs. noget der er oppe i tiden., sker nu og her. 
Væsentlighed, dvs. noget der har grundlæggende betydning eller konsekvens for mange 
mennesker. Identifikation, dvs. noget som læseren kan genkende sig selv i. Sensation, 
dvs. noget der fascinerer eller chokerer. Ex: ”Mand bider hund”. Konflikt, dvs. nogen 
er modstandere. 
 
Lave og høre mundtlige oplæg med PowerPoint emnet. Giv konkrete eksempler 
fra dagspressens artikler på brug af nyhedskriterier. 
 
Information vs opinion: Informationsstof er forpligtet på virkeligheden = det skal 
være sandt, og helst objektivt fremstillet. Opinion (holdningsstof): er subjektive 
(personlige) holdninger og er ikke hverken sandt eller falsk. Opinion indeholder en 
påstand, man vil overbevise om. 
 
Avisens stofområder (Håndbog til dansk). Foruden information og opinion findes der 
også fortællende journalistik, som bruger en mere episk form. Stofområder, eks: 
Indland, udland, politik, kultur, sport, navne (petit/sladder) osv., Avistyper: Omnibus 
(for alle, om alt, Politiken og Jyllands-Posten), lokalaviser (mange stofområder, men 
altid lokalt – Herning Folkeblad), nicheaviser – har få stofområder, fx politik eller 
kultur (Dagbladet Information, Børnsen, Kristeligt Dagblad). 
 
Målgrupper Aviserne kan deles op ifølge det politiske spektrum. Højre- og 
venstrevælgere vil vælge forskellige aviser. Politiken og Information er primært 
venstreorienterede (røde), mens Jyllands-Posten og Berlingske og Børsen er borgerlige 
(blå). 
 
Afsluttende øvelser: analyse af avisartikler, forskel på nyhedsartikel og lederartikel. 
 
Skriveøvelse: Lav en lille nyhedshistorie om din oplevelse med Corona – lav et 
interview med en anden person og skriv det som en nyhedsartikel, bygget op efter 
nyhedstrekanten og med layout-elementer.  
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Materialeliste til forløbet (pensum):  
 

 Langdahl, Berit m.fl.: ”Avisens genrer” Krydsfelt, s. 289-293 (uddrag), Gyldendal 2010 (pdf) 

 Larsen, Ole Schultz: “Stofområder og avistyper” i Håndbog til DANSK, Systime: 

https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=218 og i OneNote 

 ”Nyhedskriterier” fra Mediehåndbogen, fra Avisen i undervisningen: 

https://aiu.dk/mediehandbogen/journalistik/nyhedskriterier/    

 Olsson, Henning og Poulsen, Henrik: ”De fem nyhedskriterier” s. 44-55 (samt ill.nr. 24 til 

avisens layout s. 95) i Ryd forsiden, Dansklærerforeningen, 2004 (pdf) 

 Side om nyhedstrekanten og de 6 hv-spørgsmål i OneNote 

 

Hertil en række af dagsaktuelle artikler, fx:  

 https://ekstrabladet.dk/112/mor-til-den-trafikdraebte-natascha-vi-orker-ikke-mere/8026105  

 https://www.tvmidtvest.dk/silkeborg/vandmasser-tvinger-svostrup-kro-til-opgive-

overnattende-gaester 

 https://www.dr.dk/sporten/atletik/mette-graversgaard-slaar-rekorder-paa-stribe-

danmarksrekorder-og-dm-guld-paa-samme 

 https://www.dr.dk/nyheder/indland/februar-saetter-rekord-aldrig-foer-har-vi-faaet-saa-

meget-regn 

 https://www.dr.dk/nyheder/indland/hvorfor-har-britta-nielsen-faaet-65-aars-faengsel-faa-

rettens-argumenter-her 

 https://nyheder.tv2.dk/samfund/2020-02-23-mail-saar-mistillid-s-planlaegger-angreb-paa-v 

 
Omfang 20 lektioner a 45 min. 
Særlige fokus-
punkter 

Nyheder og nyhedskriterier og avisens opbygning. Vurdering af mediers brug i sociale 
og kulturelle sammenhænge; Produkti-on af medieudtryk i sociale sammenhænge; 
tekster fra sociale medier; Reflekterer over sproglige normer i samf. profession og 
udd.; Udtrykke sig mundtligt, skriftligt og multimodalt i relevant genre, form og 
situation og reflekterer over egne formid-lingsmæssige valg.  

Arbejds-
former 

Diverse arbejdsformer under generel inddragelse af it, såsom CL, tavleundervisning, 
elevoplæg, klassediskussion, individuelt arbejde og gruppearbejde, fx matrix-grupper. 

 
 
Titel 3 Dokumentar (kun virtuelt) 
Indhold Dokumentarfilm hører til fakta-genren (virkeligt/sandt). Dog bruges tricks fra 

fiktionens verden for også at underholde. Den er også set fra en bestemt vinkel (dvs. 
subjektiv i en eller anden fortand). 
 
Typer: Den klassiske dokumentar: Den klassiske dokumentarfilm vil vise og 
informere os om et emne eller en sag. Den observerende dokumentar: Den prøver at 
afsløre virkeligheden (sandheden). Den poetiske dokumentar: Den beskriver mere 
end den forklarer, skaber en stemning. Den dramatiserede dokumentar: Ligner lidt en 
spillefilm: dramatisk, spændingsopbygning med virkemidler fra fiktions-genrer. Den 
deltagende dokumentar: Journalisten deltager selv i handlingen. 
 
Autencitet: Faktakode: Et signal til seeren om, at det er virkelighed. Fiktionskode: 
Normalt et signal til seeren om, at det er fiktion, men inden for dokumentarfilm ofte 
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et underholdende element, såsom underlægningsmusik (asynkron lyd), 
spændingsopbygning (fx med Point of no return og klimaks) og skuespillere til at 
rekonstruere begivenheder. 
 
Dokumentarens fortælleformer: Observerende (fluen på væggen, høj grad af 
fortolkning for seeren), autoritativ (Voice of God – høj etos, mindre grad af 
fortolkning for seeren), interaktiv (en direkte henvendelse til seeren fra en tydelig 
fortæller, subjektiv form, dialog) og poetisk (subjektiv, stemningsskabende, svært 
afkodelig). 
 
Filmiske virkemidler: 
Klipning: Kontinuitetsklipning: skaber sammenhæng og er usynlig; montageklip: 
Skaber en metaforisk sammenhæng og/eller en række spring i tid og sted, er ofte 
meget synlig. Lyd: reallyde (baggrundslyd og lyd fra synlig lydkilde er en faktakode). 
Synkron lyd (følger billedet). Asynkron lyd (følger ikke billedet): Lyd, fx 
underlægningsmusik, som ikke kommer fra en lydkilde på billedet. 
Billede: Billedeudskæringen kan være ultranær, nær, halvtotal, total. Skæve vinkler og 
urealistiske farver (særlig low-key) understøtter det fiktive præg og kan bruges i en 
iscenesættelse. Perspektiv:  før, normal og fugl. Subjektiv kameraføring er point of 
view og over the shoulder eller nær og ultranær, mens objektive kameraføring er total- 
og panoramabilleder.  
 
Iscenesættelse og tilrettelæggelse: Tilrettelæggeren/instruktøren og fotografen kan 
udvælge og iscenesætte virkeligheden, så den fortæller dét, de ønsker (se virkeligheden 
fra en vinkel). 
 
Værk (større film): Dokumentarfilmen Testamentet, analyse af anslaget og udvalgte 
klip ud fra filmiske virkemidler såsom montageklip (synlig klip) vs. kontinuitetsklip 
(usynlig klip), asynkron lyd (underlægningslyd/musik/voice over) samt fakta- og 
fiktionskoder. 
 
Materialeliste til forløbet (pensum):  
 

 Langdahl, Berit m.fl.: ”Dokumentarens fortælleformer” fra Krydsfelt, s. 289-301 Gyldendal 

 Dokumentarfilm: Jepsen, Christian Sønderby: Testamentet, Copenhagen Bombay 2011 

 Opslag på Ind i dansk:  

o https://indidansk.dk/filmtekniske-virkemidler  

o https://indidansk.dk/dokumentar-genretraek  

o https://indidansk.dk/lyd  

o https://indidansk.dk/lys  

o https://indidansk.dk/beskaering  

o https://indidansk.dk/perspektiv  

o https://indidansk.dk/kamerabevaegelser  

o https://indidansk.dk/klipning 

o https://indidansk.dk/berettermodellen 
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 Opslag på FILMCENTRALEN + undersider: 

o https://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog/klipning    

o https://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog/objektiv-og-subjektiv-synsvinkel  

 Uddrag fra følgende film: 

o "Blodets bånd", Jepsen og Jørgensen 2013 

o "Mysteriet om Rasmus", TV2 2007 

o "Fogh bag facaden" af Christoffer Guldbrandsen 2003 

o "Rocket Brother" af Kasper Torsting, 2003 

 
Omfang 12 lektioner a 45 min. 
Særlige fokus-
punkter 

Filmiske virkemidler. Analyse af multimodale udtryksformer, dokumentartyper, ikke-
fiktive tekster. 

Arbejds-
former 

Diverse virtuelle arbejdsformer, både synkrone og asynkrone.  

 
 
Titel 4 Retorik (kun virtuelt) 
Indhold Intro til appelformer: Patos: Taler til følelserne hos modtager, logos taler om sagen i 

en logisk sammenhæng, etos taler til modtagerens tillid til afsenders troværdighed 
(professionsrettede eksempler). To typer af etos: Tinder-reklamen: Ukendt pige 
kigger ind i kamera = Kontekstuel etos (skal opbygges i situationen) vs. L’Oreal-
reklame med Beyoncé = Tekstuel etos – ligger i forventningen til Beyoncé som 
troværdig. 
 
Analyse af fiktiv politisk tale i ”Borgen” af Adam Price. Kommunikationssituation i 
Birgitte Nyborgs tale ifølge det det retoriske pentagram samt analyse af hendes brug 
af etos som politiker. 
 
Det retoriske pentagram: 
- Afsender – også kaldet taler: Den som kommunikerer, den med en intention (en 
hensigt) om at nå en modtager med et budskab (et emne) 
- Modtager – idealmodtager og realmodtager: Den som modtager kommunikationen, 
kan opdeles i idealmodtager (den som afsender har i tankerne, en målgruppe), og en 
realmodtager (den som man reelt rammer med sit budskab i virkeligheden) 
Emne/indhold: Det som der kommunikeres om, indholdet, budskabet, den 
grundlæggende påstand 
- Omstændighed/kontekst: den sammenhæng, som der kommunikeres i – kaldes også 
kontekst, situation, tid, sted, begivenhed, medie 
- Sprog/genre: Ordvalg, dvs. afsenderens sproglige og stilistiske valg (valg af 
billedsprog, sproglige figurer, såsom sammenligninger og metaforer, gentagelser), 
appelform (logos = fornuft; patos = følelser; etos = troværdighed), taleformål 
(juridisk = information; politisk = opinion, holdninger; lejlighedstalen = 
underholdning), genre (tale, roman, digt, tv-udsendelse, opskrift også videre…) 
 
Kreativ øvelse – brug appelformer og argumenter for en sag: Skrive tekst og 
omforme til tale eller læserbrev– argumenterer for en påstand, bruge appelformer.  
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Toulmins argumentationsmodel: 
Toulmins argumentationsmodel beskriver alle dele af et argument. Når man vil 
overbevise nogen om noget, skal man argumentere og her kan modellen være en 
hjælp. En påstand er det, man vil overbevise andre om. Belægget er det samme som 
en god begrundelse og svaret på hvorfor? Sammenhængen mellem påstand og belæg 
kaldes hjemmel - den regel, der gør, at afsenderen har ret til at bruge belægget til at 
begrunde sin påstand. Hertil kommer rygdækning og styrkemarkør. 
 
Afsluttende øvelse: Øvelser til argumenter og kommunikationsanalyse af læserbrev 
af Doost, forkvinde for danske studerende (uddannelses- og professionsrettet 
materiale). 
 
Materialeliste til forløbet (pensum):  
 

 Doost, Sana M.: ”Stop nu besparelser og invester i vores fremtid”, Politiken 30. okt. 2018: 

https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art6805181/Stop-nu-besparelser-og-invester-i-

vores-fremtid   

 Høvsgaard, Charlotte Bork m.fl.: ”Retorik på nettet” fra Netværker, Systime iBog: 

https://netvaerker.systime.dk/index.php?id=128 (inkl. video) 

 Håkansson, Bo: "Ulven har ført had med sig", debatartikel på altinget.dk 14/3-2018: 

https://www.altinget.dk/miljoe/artikel/dn-ulven-har-foert-had-med-sig  

 Ind i dansk: https://indidansk.dk/3-appelformer og https://indidansk.dk/tale-genretraek  

 Jensen, Christian: "Jeg stiller mig på det ulveskræmte lands side", lederartikel i Dagbladet 

Politiken 22/4-2018 https://politiken.dk/debat/art6460189/Jeg-stiller-mig-p%C3%A5-det-

ulveskr%C3%A6mte-lands-side  

 Jørgensen, Charlotte: Praktisk argumentation (uddrag om Toulmin), Nyt teknisk forlag 2004 

 Paldam, Connie m.fl.: ”Argumentation” fra iDansk, Systime iBog: 

https://idansk.systime.dk/index.php?id=375#c1668   

 Petersen, Jan Aasbjerg: ”Appelformer” fra gymdansk.dk: 

https://www.gymdansk.dk/appelformer.html#   

 Price, Adam: Borgen 1. afsnit, klip med Birgitte Nyborgs tale, offentliggjort 27. apr. 2016 af 

brugeren Boglárka Erdei: https://www.youtube.com/watch?v=Y3eLn3JHcjw 

 Røst.dk om Johannes Schmidt-Nielsens tale 1. maj 2016: http://xn--rst-0na.dk/talearkiv/1-

maj-tale-i-faelledparken/  

 Schmidt-Nielsen, Johanne: 1. maj tale 2016: https://www.altinget.dk/video/476-johanne-1-

maj.mp4  

Hertil nogle reklamer, bl.a. for Tinder og L'oreal og lærerens materiale om det retoriske pentagram i 

OneNote samt video om Toulmin: https://www.youtube.com/watch?v=Y6vGc-9Hx_M  

 
Omfang 26 lektioner a 45 min. 
Særlige fokus-
punkter 

Informationssøgning, digitale fællesskaber (receptivt og produktivt + kritisk tilgang); 
Diskuterende tekster; Retorisk analyse, kommunikation og argumentation; Vurdering 
af mediers brug i sociale og kulturelle sammenhænge; Produktion af medieudtryk i 
sociale sammenhænge; professionsrettet. 

Arbejds-
former 

Diverse virtuelle arbejdsformer, både synkrone og asynkrone. 

 


