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 Ordforklaring side 73 

 
I retten har man en forsvarer, det har man ikke i BT og Ekstra Bladet! 

Hvad du ser er nyheder – hvad du ved er baggrund – hvad du føler er opinion! 

Interviewerens kunst består i at stille spørgsmål, der kan besvares! 

Et tog, der afspores, har større nyhedsværdi, end et der ankommer rettidigt! 

Ringe er den magt i det bly, der blev til kugler, i sammenligning med den i det bly, 

der blev til skrift! 
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Analysemodel til faktiske tekster 
 

� Præsentationspunkter 
o tekstens titel og forfatter 
o hvem er afsenderen, forfatteren (journalist) 
o hvem er modtagergruppen 
o hvilket medie formidles teksten i 
o hvornår er teksten bragt 
o hvilken genre indenfor sagprosa (se side 76-77) 
o kommunikationsform (se side 72) 

 

� Målgruppen/ modtageren  
o Er teksten bragt i et særligt medie, der henvender sig til en bestemt målgruppe.        

Fx: et ungdomsblad, et fiskemagasin, et fagblad…. 
o Er teksten placeret i en særlig sektion af fx avisen  
o Eller vist på et særligt tidspunkt i fx tv – sporten – eftermiddag efter skoletid! 
o Er mediet lokalt, begrænser det modtagergruppen 
o Anvender afsenderen særligt sprog, der afgrænser målgruppen.  
o Er billeder – opsætning henvendt til en særlig målgruppe! 
 

� Layout (se side 68 + 80) 
o Hvordan er teksten sat op 
o Hvordan er billeder anbragt 
o Hvad dominerer layoutet 
o Hvordan er overskrifterne placeret – har de anderledes typografi 
o Hvad er blikfang på siden? 
o Hvad med rubrikken – fænger den? – dækker den indholdet? 

 

� Tekstens indhold 
o Giv et meget kort referat du skal kortfattet, nøgternt og så præcist som muligt 

beskrive, hvad teksten først og fremmest handler om 
 

� Tekstens tema  
o Hovedtema – bi- eller sidetemaer 
o Det tekstnære tema  – specifikt emne en bestemt trafikulykke i Odense, en bestemt 

indvandrer er slået ned, - generelt emne – trafiksikkerheden i byer, volden blandt 
unge – 

o Det eksistentielle tema – forholdet mellem liv og død, gensidig respekt mellem 
mennesker 

o Sæt evt. temaerne op som modsætningsforhold 
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� Hensigten med teksten? 

o Afsenderens holdning  
� er han neutral og saglig 

� siger han noget mellem linierne, altså et skjult budskab 

� kommer hans synspunkter klart frem 

o Informere og orientere – man oplyser så sandt, ærligt og dækkende som muligt – fx: 
lærebog, nyhedsartikel, baggrundsartikel, nekrolog…. 

o Debattere og vurdere, argumentere – man kommer med personlige meninger med det 
formål at få modtageren til at skifte mening – Fx: essay, kronik, politisk tale….. 

o Fortælle en god historie  
o Vejlede og styre – adfærdsregulerende – man forsøger at påvirke modtageren til at 

udføre bestemte handlinger, eller ændre handlingsmønsteret. –fx: en lov, reklame, 
brugsanvisning……. 

 

� Argumentation   
o Hvordan argumenteres der?  
o Hvilke argumentationskneb bruges,(se side 78-79)?  

Giv eksempler! – Marker dem i din tekst og læs dem op! – Giv en forklaring!  
 

� Hvordan er sproget? 
o Er det neutralt-sagligt  
o Eller følelses- og holdningspræget? 
o Er det refererende, beskrivende eller forklarende?  
o Bruges der korte eller lange sætninger, mange fremmedord?  
o Bruges der sproglige billeder eller sammenligninger? (se side 20-22) 

Giv eksempler! – Marker dem i din tekst og læs dem op! – Giv en forklaring! 
 

� Sammenfatning 
o Hvordan passer indhold, sprog, argumentationsform og layout med tekstens hensigt? 
o Er det lykkedes afsenderen at få sit budskab igennem  

 

� Din vurdering 
o Fangede teksten din opmærksomhed? Hvorfor/hvorfor ikke? 
o Hvad er din mening om emnet?  
o Har teksten sammenhæng med virkeligheden? 
o Avisens/mediernes magt både positiv og negativ 
o Paparazzi journalistik!!!!! 
o Hvad kan medierne tillade sig? Hvor trækker du grænsen? 

 

� Perspektivering 
o Har du læst, set, hørt noget lignende før? 
o Kan du sætte teksten i forbindelse med din egen eller andre menneskers situation i 

samfundet? 
o Er du enig med journalisten og/eller de personer som refereres i teksten? 
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KOMMUNIKATONSFORMER 

Visuel kommunikation Baseret på synet, informationer der kun kan 
opfattes, hvis de kan ses. 
Fx: skriftlig tekst, maleri, billede……. 
 

Auditiv kommunikation Baseret på hørelsen, informationer der kun kan 
opfattes, hvis de kan høres. 
Fx: radioudsendelse, telefonsamtale… 
 

Audiovisuel kommunikation Baseret på synet og hørelsen. 
Fx: tv-udsendelser 
 

Nærkommunikation  Kommunikation mellem parter der er fysisk til 
stede i samme rum. Ansigt il ansigt! 
 

Fjernkommunikation 
mediokommunikation 

Kommunikation mellem parter der er på fysisk 
afstand af hinanden. Det er nødvendigt med en 
kommunikationskanal. Medio betyder i midten 
af. 
Fx: telefonsamtale, brev, computer 
 

Envejskommunikation  Kommunikationen går kun den ene vej, 
afsenderen forventer ikke svar. Afsender og 
modtager kan heller ikke umiddelbart bytte 
roller. 
 

Tovejskommunikation  Kommunikation der går begge veje, afsender og 
modtager kan bytte roller! 
 

Massekommunikation  Kommunikation foregår via et massemedie og 
kan således nå en stor gruppe modtagere  
samtidig. 
 

Personlig kommunikation Enhver form for kommunikation mellem 
mennesker. 
 

Interaktiv kommunikation Kommunikation på internettet. Afsenderen giver 
modtageren mulighed for flere valgmuligheder. 
 

Egenkommunikation Kommunikationen man fører med sig selv! 
Fx: huskeseddel, dagbog, tale med sig selv.. 
 

HUSK at teksten sagtens kan være en blanding af flere kommunikationsformer 

 
 
 


