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Hvad skete der? er en praksisbog om, hvordan
man laver journalistik. Målet er at eleverne
lærer at bruge journalistiske redskaber og gen-
rer. Hvad kan eleverne bruge journalistik til?

Journalistik undersøger verden
Journalistik er en undersøgelse af de ting, der
sker omkring os lige nu. Journalstik skildrer
aktuelle begivenheder og udforsker tanker, der
optager os. Journalister rækker hånden ud i
begivenhedernes strøm og søger at fastholde
det, der er vigtigt. Når eleverne laver journali-
stik, får de mulighed for at udforske emner i
den virkelige verden: I biologi kan de interviewe
landmænd om klimaforandringers konsekven-
ser for afgrøderne. I samfundsfag kan de lave
en reportage om byens unge rødder. I musik
kan de skrive en anmeldelse af en cd, hvor de
viser, at de kan bruge teori til at begrunde,
hvorfor de synes en cd er god osv.

Journalistik er en dør mellem teori
og praksis
Derfor er journalistik en god metode til at
koble skolens faglighed sammen med det, der
sker uden for murene. Journalistik kan fungere
som døren mellem teori og praksis, mellem
skolens faglighed og elevernes egen verden.
Journalistik kan øge forståelsen for, at fx mate-
matik ikke kun er et fag i skolen, men også har
betydning for, hvordan man fx tilrettelægger
miljøvenlig trafik.

Journalistik er vejen til indflydelse
og demokrati
I et demokrati skal man have en oplevelse af, at
man har indflydelse på, hvordan vi indretter
vores samfund. Den oplevelse får man fx, når
man skriver en reportage, der sætter emner til
debat, eller når man skriver et læserbrev, der
overbeviser andre om et synspunkt. Journalistik

stimulerer forståelsen af de demokratiske spil-
leregler.

Journalistik øger forståelsen af,
hvordan vi påvirkes af journalistik
Dagligt udsættes vi for tusindvis af nyheder og
informationer om stort og småt, lige fra Britney
Spears hospitalsindlæggelse til sultkatastrofer i
Afrika. Nyhederne skabes af journalister og
interessehavere, der vil påvirke os i en bestemt
retning. Hvorfor vil de have, at vi skal høre så
meget om Britney Spears? Og hvordan påvirker
det os, at vi hører så meget om hendes daglige
liv? Eller hvordan påvirker det os, når vi hele
tiden hører kritiske nyheder om terrorister og
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muslimer? Når man lærer at lave journalistik,
får man også en forståelse for, hvordan journa-
listik fungerer – og dermed lærer man at analy-
sere og blive kritisk over for journalistikkens
problematiske sider.

Journalistik øger forståelsen for
sprog
Når man skriver journalistik, får man en prak-
tisk forståelse for, at sprog kan udformes på
mange måder og have forskellige funktioner.
En notits skal have et klart og neutralt sprog,
der hurtigt giver informationer videre til læse-
ren. En anmeldelse må derimod gerne have et
sanseligt og billedskabende sprog, der under-
holder og berører læseren følelsesmæssigt. Når
eleverne prøver at skrive de forskellige genrer,
opdager de, hvordan sproget kan have forskelli-
ge funktioner, og at den sproglige udformning
afhænger af genrernes og mediernes formål.

Journalistik styrker tværfaglighed
Journalistik kan være bindeleddet mellem de
forskellige fag og øge forståelsen af de enkelte
fags samspil. At det samme emne kan undersø-
ges i flere fag, fx biologi, samfundsfag og
dansk. Har man et tværfagligt projekt om fx
fedmeepidemi, skal man sætte sig ind i en fag-
lighed og indsamle information. Man skal udar-
bejde problemstillinger, undersøge kilder og
interviewe eksperter og folk med erfaring. Man
skal bearbejde stoffet og formidle informatio-
ner på en pointeret måde. Man skal overveje
genrer og medie, teksten skal skrives (hvilke
sprogvirkemidler skal man bruge?) og teksten
skal redigeres. Alt sammen journalistiske spids-
kompetencer. Denne bog lærer eleverne, hvor-
dan de får disse kompetencer.

I eksemplet med fedmeepidemi kan man bruge
de journalistiske genrer på tværs af fagene. I

biologi kan man skrive en kronik om biologiske
årsager til fedme og komme med konkrete for-
slag til sund levevis. I samfundsfag kan man
skrive et debatindlæg om, hvordan man løser
fedmeproblemet ud fra en samfundsmæssig
betragtning. Eller en reportage fra byens iskio-
sker og fastfoodrestauranter. I dansk kan man
lave en baggrundsartikel om spisemønstre og
madkulturer i fx reklamer og livsstilsmagasiner.

Journalistik til den skriftlige prøve i
dansk
Til den skriftlige prøve i dansk vil der være
mulighed for at skrive journalistiske artikler.
Vælger eleverne den mulighed, skal de igen-
nem en typisk journalistisk arbejdsproces, der
består af tre faser:
1. Overblik over materialet: hvilke muligheder er

der, hvilke genrer kan der skrives i? 
2. Tilpasning af stof og vinkling i forhold til

målgruppen. Stiler man artiklen til Ekstra
Bladet skal den rumme elementer af sensa-
tion og konflikt. Stiler man den til et ung-
domsmagasin som fx Chili skal man vægte
identifikation. Er målgruppen Børsen, skal
man overveje relevans for erhvervslivet.

3. Når tilpasning til målgruppen/medie er på
plads, skal artiklen skrives efter genre og for-
mål. Det skal være hurtig og hensigtsmæssig
formidling med brug af rubrikker og velvalg-
te dispositionsprincipper.

Hvad skete der? lærer eleverne disse ting.
Bogen lærer dem at beherske en journalistisk
arbejdsproces, og hvordan man bruger de
enkelte genrer. Har man læst og arbejdet med
bogen, er man dækket ind i forhold til de gen-
rer og sagprosatekster, eleverne kan vælge til
den skriftlige prøve.
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Bogens formål er at lære eleverne det journali-
stiske håndværk, så de kan gå ud ”i marken” og
lave interviews, reportager, debatindlæg,
anmeldelser og andre relevante genrer.
Eleverne får redskaber, så de kan opsøge kilder,
undersøge emner og skrive levende og infor-
mativ journalistik. Dermed får de også redska-
ber til at analysere journalistik, hvordan de for-
skellige medier vinkler og fortæller historier
efter bestemte interessekriterier. Samtidig får
eleverne en forståelse for, at der er forskel på
afspejlende journalistik og meningsjournalistik.
At nyhedsjournalistens ikke selv må mene
noget, men skal lave en neutral skildring af,
hvad der sker, mens meningsjournalistens vig-
tigste opgave er at mene noget.

Fokus er på praksis, hvordan man lærer at
bruge de journalistiske genrer og redskaber.
Der er en lang række øvelser, der fører eleverne
fra teori til praksis, så de trin for trin lærer at
beherske det journalistiske håndværk.

Metode: Konstruktiv klassekultur
Journalistik er et håndværk. Det tager tid at
lære. Man lærer af praksis. Man lærer af sine
fejl – og kritik fra andre. Derfor er det en god
ide, at eleverne får mulighed for at skrive i flere
genrer – og gerne de samme genrer flere
gange. Fordel genrerne og arbejdsopgaverne fx
over et helt år, brug dem som metoder til at
komme hurtigt i gang med et emne.

Brug det netværk, som børnene har som kilder,
fx en onkel der er landmand. På den måde
oplever eleverne, at skolens fag har en tilknyt-
ning til deres eget liv. Hvis hvert barn har ti
voksenrelationer, er der i hver klasse mindst
200 potentielle kilder.

Skab en kultur for konstruktiv kritik. Evaluer

alle artikler i grupper eller i klassen. Tag kopier
af udvalgte artikler på transparenter og gen-
nemgå dem for hele klassen, fremhæv gode
ting og ting der kan være bedre. Få eleverne til
at formulere, hvad der er godt og skidt. Få dem
til at se artiklerne som et håndværk. Hvad er
godt, og hvad kunne være bedre i de konkrete
artikler. Se side 21 om, hvordan man giver kon-
struktiv kritik.

Den journalistiske arbejdsmetode
Eleverne lærer, hvordan de får en nem og krea-
tiv skriveproces. Hvad der kendetegner en god
historie, og hvordan man vinkler en historie og
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bruger interessekriterierne. Eleverne lærer,
hvordan de laver god layout og bruger et af
journalistens vigtigste arbejdsredskaber – nem-
lig interviewteknik – så man kan indsamle
informationer til sin artikel.

Sproglige virkemidler
Journalistens vigtigste redskab er sproget –
som han skal bruge til mange forskellige for-
mål. Derfor er det vigtigt, at han kan skrive på
flere måder. I bogen lærer eleverne fem forskel-
lige sprogkvaliteter:

Hvordan man skriver et klart sprog, så læse-
ren har let ved at forstå artiklen.
Hvordan man skriver et læservenligt sprog,
så læseren har let ved at læse artiklen.
Hvordan man skriver et levende sprog, så
læseren kommer tæt på det artiklen skildrer.
Hvordan man skriver et overbevisende sprog,
så læseren bliver overbevist af det skribenten
siger.
Hvordan man skriver et flot sprog, der akti-
verer læserens fantasi.

Genrer
Avisgenrer har forskellige formål. En nyhedshi-
storie vil formidle vigtige informationer i en
hurtig form. En reportage vil bringe læseren
tæt på begivenheden. En baggrundshistorie vil
undersøge, hvorfor tingene sker. Et debatind-
læg vil overbevise om et synspunkt. En anmel-
delse vil informere om et kulturelt produkt og
fortælle læseren, om det er værd at bruge tid
på. Et interview vil bringe os tæt på en kilde. En
kronik vil gøre os klogere på et emne. En kom-
mentar vil sætte ting på plads ud fra en faglig
vinkel. I denne bog lærer eleverne om de for-
skellige genrer, om deres funktion, form og ind-
hold.

Hvert kapitel er bygget op med korte teoretiske
introduktioner, praktiske øvelser (der er udfor-
met som individuelle, par, gruppe eller klasseø-
velser), konkrete råd og endelig modeller der
gør arbejdet nemmere for eleverne – også når
de senere skal huske, hvordan man nu gør, når
man fx laver en reportage.
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Her følger en kort og overskuelig beskrivelse af
de forskellige genrers funktion og fem punkter,
som elever skal huske at opfylde, når de skriver
artikler:

Notitsen giver lynhurtig information til læse-
ren.

Er der en klar og relevant nyhed?
Er den skrevet i klart og læservenligt sprog?
Er der en klar vinkel, og er den afspejlet i
rubrikken?
Er den omvendte nyhedstrekant anvendt
som strukturprincip?
Er der svaret klart på de syv ”hv-spørgsmål”?

Nyhedsartiklen gør det samme som notitsen,
men den er længere, og der er brugt tid på at
finde flere kilder til at dokumentere og under-
søge sagen.

Er der en klar og relevant nyhed?
Er den skrevet i et klart og læservenligt
sprog?
Er der en klar vinkel og er den afspejlet i
rubrikken?
Har eleven brugt de journalistiske interesse-
kriterier?
Er der flere kilder i artiklen – har eleven even-
tuelt hørt om sagen fra flere modstridende
parter?

Reportagen bringer læseren tæt på stoffet.
Reportagen kan fx følge landmanden, når han
går rundt i marken og hovedrystende besigti-
ger de tørkeramte afgrøder.

Er reportagen levende, så vi får en klar ople-
velse af at komme tæt på stoffet?
Er der gjort brug af kilder for at gøre stoffet
levende?
Er reportagen klart vinklet?
Har eleven brugt de journalistiske interesse-
kriterier?

Er stoffet fremstillet ”neutralt” så man har
tillid til at det er en fair skildring?

Baggrundshistorien undersøger de mønstre og
årsager, der gemmer sig bag nyhederne. Den
spørger ”Hvorfor skete/sker det?”

Får eleven klart opridset den tendens/begi-
venhed artiklen vil undersøge?
Er der en god brug af eksempler?
Får vi forklaringer på, hvorfor det sker/skete?
Er der gjort brug af kilder med ekspert- og
erfaringsviden?
Er forklaringerne refereret neutralt af ele-
ven?
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Interviewet vil formidle informationer så læse-
ren får dem direkte fra kilden.
Personorienterede interviews vil portrættere
personer, emneorienterede vil belyse emner.

Fornemmer man, at eleven har en klar sty-
ring af interviewet, eller peger interviewet i
mange retninger?
Stiller eleven opfølgende spørgsmål til vigti-
ge udsagn – tør eleven ”spørge dumt”, fx
”Hvorfor? Hvad mener du med det? Kan du
give et eksempel?”.
Stiller eleven enkle ”hv-spørgsmål”?
Viser eleven, at han/hun lytter til kildens
ord?
Er kildens ord gengivet på en fair måde?

Debatindlæg og læserbreve vil påvirke læserens
holdninger og få dem til at gøre/tænke noget
bestemt.

Er der en klar påstand i læserbrevet/debat-
indlægget?
Er der en klar argumentation for påstanden –
kan man uden problemer gengive hvorfor vi
skal være enige?
Virker eleven som en troværdighed person i
læserbrevet/debat-indlægget?
Taler hun til læserens følelser?
Og til læserens fornuft?

Anmeldelser vil informere læseren om nyheder
inden for et kulturelt område og fortælle læse-
ren, hvad der er værd at bruge tid og penge på.

Er der en ”neutral” gengivelse af produktet,
fx af filmens handling og stil?
Er der en klar og utvetydig vurdering af, om
produktet er godt eller skidt?
Bliver der argumenteret tilfredsstillende for,
fx hvorfor filmen er dårlig?
Har man tillid til at anmelderen har ret?
Er man som læser underholdt af anmeldel-
sen, fx fordi anmeldelsen bruger humor eller
har et flot og kreativt sprog?

Kommentaren er en faglig og personlig udred-
ning af et problemfelt, hvor skribenten sætter
uafklarede ting på plads.

Er der en neutral og fair gengivelse af sagens
kerne?
Bliver der argumenteret fagligt og grundigt
for en påstand?
Kan eleven sætte sagen ind i en større sam-
menhæng?
Kan eleven se sagen fra flere sider?
Kan eleven tydeligt adskille egne holdninger
fra en eventuel modparts holdninger?

Kronikken er ikke en egentlig genre, men mere
en fast plads i avisen, hvor skribenter udefra
kan boltre sig i forskellige genrer som essay, rej-
sebrev, faglig formidling eller fristil. Til den
skriftlige prøve vil kronikken ofte blive opfattet
som et essay.

Er der et personligt engagement i artiklen?
Kan man mærke, at eleven synes at emnet er
vigtigt?
Er der en åben undren i essayet?
Er der en dialogisk diskuteren frem og tilba-
ge?
Formår eleven at forbinde det små med det
store?
Er sproget levende og kreativt?
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www.ni.dk: Et omfattende nyhedsindex med
alle danske mediers hjemmesider. Her kan man
finde journalistiske artikler fra alle medier.

www.cfje.dk: Et spændende website for ’Center
For Journalistisk Efteruddannelse’ hvor man
kan finde en lang række artikler om journalisti-
ske genrer og arbejdsmetoder.

www.aiu.dk: Avisen i undervisningens hjemme-
side med inspiration og redskaber målrettet til
elever i folkeskolen.

Kock, Christian (m.fl.): Skrivehåndbogen,
Gyldendal, København 1997. Leksika om skrive-
tekniske spørgsmål.

Jørgensen, John Chr.: Kultur i avisen, Gyldendal,
København 1991. Beskrivelser af avisgenrer.
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