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4.1. Tekst og genre 
 

 

Præsentation 

Opgavens formål er at skabe større bevidsthed om genrebegrebet.  
Herunder præsenteres 10 meget forskellige tekster.   

 

Opgave 

1. Diskuter i forbindelse med hver enkelt tekst, om der er tale om en faktatekst, en 
fiktionstekst eller en blandingstekst, der rummer både fakta- og fiktionselementer.  
Giv fyldige argumenter for rubriceringen af teksterne inden for de forskellige 
genrer.  
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Tekster 

 
1. 
Pædagog havde samleje med 7-årige piger 
Kriminalpolitiet sigtede i går en midaldrende fritidspædagog for i mere end halvandet 
år at have sex-misbrugt to syv-årige piger på den institution, hvor han arbejdede. 
Sex-misbruget af pigerne, som omfattede gennemført samleje, skete, ifølge politiet, i 
et mørkekammer på institutionen. 
 
2. 
Fejltrin 
Det er svært at overliste månen: 
Den bestemte rækkefølge 
af døre, man skal igennem 
for at komme til at se den fra bagsiden 
er næsten uoverskuelig 
Og så risikoen for at begå et fejltrin 
pludselig at komme ud på en trappe 
hvor vinden blæser kødet af ens tænder. 
 
3. 
Lakseret uden laks    Torsdag 21.10. 
O.k. dag på arbejdet. Kantinen serverede varm mad. Laks med ris. Rød sovs over 
risene, kunne ikke umiddelbart se fisken. Efter en halv portion kaldte kokken alle over. 
Hun havde glemt at putte laksene i. Lidt som en cheeseburger uden ost eller en 
vegetarpizza med skinke. 
Skønt at jeg ikke er den eneste, der er distræt. Skal jo mødes med Musiker for at lave 
interviewet en gang til for prins Knud. Orker det SLET ikke. Vi (læs jeg) har en eller 
anden flirt kørende. Jeg blev så nervøs, da jeg skulle ringe til ham. Bare han ikke husker 
fulde hentydninger til ham i dykkerdragt.  
 
4. 
Våben stjålet 
Tyve har stjålet 
syv skudklare rifler 
og fem jagtgeværer 
under et indbrud 
i en villa 
i Hjerting ved Esbjerg. 
Desuden er der stjålet mellem 
2000 og 3000 
stykker ammunition. 
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5. 
Det sku’ være så godt, og så er det faktisk skidt. Mødet mellem rapperen Nas og 
reggae-kunstneren Damian Marley er endt i et flødefarvet miskmask af hiphop og 
reggae, der mest af alt minder om The Fugees uden de gode sange – og Lareen Hill. 
Teksterne er mestendels floskelfyldte hyldester til Moder Afrika og opfordringer til at 
ændre verdens skæve gang. Overskuddet går til gode formål, men musikken er 
nogenlunde lige så ophidsende som en raslebøsse fra Røde Kors. 
 
6. 
Han standsede bilen lidt før sommerhuset og kørte den ind mellem træerne. Med 
motoren gående sad han et øjeblik og så frem for sig, så satte han i gear igen og kørte 
et lille stykke videre, til birkebuskadset skrabede mod vognens sider. 
Han stod ud af vognen og lyttede. Præcis som om sommeren kom der en brusen fra 
skoven som kunne få én til at tro, at havet var meget nærmere end det var. I 
virkeligheden var det vistnok aldrig havet man hørte, altid kun fyrrehegnet, selv når 
det blæste endnu mindre end på denne milde og lidt tågede oktoberdag. Lyttede man 
godt efter kunne man imidlertid af og til høre andre lyde: biler nede på landevejen, 
børn eller hunde fra de nærmeste sommerhuse i bakkerne. Han stod lidt med 
bilnøglerne i hånden og lyttede: kun suset fra hegnet. 
(…) 
 
7.  
Og på skolen i Vangede var der en fed lærerinde, og hun var ganske utrolig umådelig 
fed, simpelthen et bjerg af flæsk. Og hun havde en lille folkevogn, og hun kunne 
næsten ikke være i den, og når hun så kravlede ind kunne man stå der på fortovet 
uden for skolen og se hvordan bilen simpelt hen rokkede sig og vendte hele vægten og 
var ved at kæntre over, som hun mosede sig frem til rattet. 
 
8. 
Det første helt modne hindbær, som man kan lade sidde et døgns tid efter, at man 
første gang så det og fik lyst til det. Det skal spises på morgenstunden.  
 
9. 
Det mærkeligste var stilheden. Den lå mellem lydene af vandstrålerne, der plaskede 
ned på den brændende bygnings sorte ruiner. Vandstrålerne fra de omkringliggende 
tage pøsede ned som et omvendt springvand. 
Brandmændene bevægede sig uden ord. Der lød ingen ordrer. De kendte deres brand 
og vidste, i hvilken retning de skulle dirigere slangerne. Slangerne lå som hvide 
aftegninger på de sorte tage. Silhuetter kom og gik på de omkringliggende huses tage. 
En helikopter summede over vore hoveder. De fleste brandfolk var klædt i sort, med 
hvide hjelme og nakkebeskyttere. Pludselig dukkede to mænd i gult op på et af tagene. 
De stod ubevægelige, så forsvandt de og overlod igen scenen til de sorte mænd med 
deres økser i det ene bæltespænde og deres asbesthandsker i det modsatte.  
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10. 
Han tøjrede regnormene med sytråd, så de ikke kunne nå mere end tyve centimeter 
ned i havejorden (tøjrepælene var små, røde pinde på størrelse med tændstikker). 
Engang imellem gik han ud og trak en af dem op og skreg: “Hvad laver du dernede dit 
lille svin!?”. 
 
 


