
4 Tekst og genre 
 

DANSK I GRUNDFORLØBET 1 1 

 

4.4. Typer af faktatekster  
 

 

Præsentation 

Formålet med denne opgave at indkredse nogle af de væsentlige skriftlige faktagenrer. 
I forbindelse hermed bringes herunder korte uddrag af seks forskellige faktatekster.   

 

Opgaver 

1. Læs de seks tekster igennem, og diskuter, hvad der er baggrunden for, at vi 
opfatter dem som faktatekster og ikke som fiktive tekster (anvend evt. oversigten 
over typiske faktaelementer i Dansk i grundforløbet side 28 som udgangspunkt for 
diskussionen).   
Overvej i forlængelse heraf, om nogle af teksterne også rummer fiktionselementer. 
 

2. Inddel teksterne i grupper – afhængig af om det er afsenderens overordnede 
formål at informere, at udtrykke en holdning eller at påvirke adressaten.  
 

3. Brug inddelingen som udgangspunkt for en mere præcis genrebestemmelse af 
teksterne. 
Genrebestemmelsen kan f.eks. bestå i at forklare, hvor I tror, teksterne har været 
offentliggjort, og hvem der har skrevet dem. 
 

4. Omskriv en eller flere af teksterne til andre genrer, og diskuter, hvilke 
konsekvenser dette har for vores opfattelse af de forskellige tekster.  
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Tekster 

 
Tekst 1. 
Hver sjette unge kvinde går med ting på sig, som hun kan forsvare sig med, når hun går 
i byen. Det viser en rundspørge, som Berlingske Research har foretaget blandt 847 
kvindelige studerende over hele landet. Politiet advarer over for Berlingske Tidende 
kvinderne om både farlighed og falsk tryghed. 
 
Tekst 2. 
Tag på krydstogt til Malaga og oplev Middelhavsperler som Sardinien, Rom og Korsika. 
Lige nu kan vi tilbyde rigtig gode priser til dig, der kan tage af sted i efteråret. 
Undervejs på krydstogtet anløber skibet tre havne, og du kan vælge mellem mange 
spændende udflugter og seværdigheder. Der bliver også tid til at opleve Malaga på 
egen hånd. 
 
Tekst 3. 
Min brors kæreste 
I ”Dan in real Life” er Steve Carrell en enkemand med tre døtre, der forelsker sig i sin 
brors (Dane Cook) eksotiske nye kæreste (skønne Juliette Binoche). Der er så meget 
smerte og vemod i filmen, at den dårligt kan undgå at gribe, spillet er fortrinligt, 
situationerne godt skrevet.  
 
Tekst 4.  
Fhv. direktør, cand. jur. Jørgen Ulrich, Hellerup, 74 år, var i den bredere danske 
befolkning bedst kendt for sin store indsats i tennisverdenen, både som spiller og 
leder. Ligesom sin far, Einer Ulrich og sin ældre bror, Torben Ulrich, var Jørgen Ulrich 
en fremragende tennisspiller, der på hjemmebane erobrede over 40 danske 
seniortitler (inde og ude, single og double) ligesom han var en bærende kraft på 
landsholdet fra 1954 til 1972. 
 
Tekst 5. 
Kommakrigen raser igen. Forlagsdirektør Klaus Keel præsterer nok engang et surt 
indlæg og bestyrelsesformand for Dansk Sprognævn, Dorthe Duncker, og professor 
Jørn Lund udtaler sig. 
Alle synes at mene, at emnet har alles interesse. ”Flertallet” vil have normer og regler 
for kommaet siger Jørn Lund. Han må mene ”flertallet af de sproginteresserede, de 
skrivende”. For flertallet af befolkningen læser ikke ret meget og skriver kun sjældent 
noget som helst.  
 
Tekst 6. 
Jeg er en pige fra Sri Lanka og jobaktiv. Har dansk statsborgerskab. Jeg søger en mand 
fra 54-60. Ønsker enkelthed, harmoni og forhold, der bygger på kærlighed, tryghed. Du 
skal være ikke-ryger. Jeg er slank og pæn. Har ingen børn. Svar med foto og 
mailadresse.   


