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 2 Danskfagets didaktik: tekstkompetencer og dannelse

Det forekommer umiddelbart ligetil at bestemme 
danskfagets indhold (*) som de tekster, man 
arbejder med ifølge et traditionelt danskfagligt 
pensum, men man skal ikke have arbejdet længe 
med tekster, førend det ikke er så ligetil endda. 
Hvad er en tekst? Hvad tæller som en tekst? 
Hvordan inddeler man tekster i typer? Hvilke 
typer af tekster bør man arbejde med i dansk? 
På hvilket grundlag vurderer man udvalget og 
behandlingen af tekster i læremidler?

Som dansklærer bør man kunne svare på 
spørgsmål af denne art, ellers risikerer man at 
blive ramt af ”pensumitis” og forveksle pensum 
med faglighed (Jensen 1995: 464 ff.). Der er en 
væsentlig forskel på det lærestof, eleverne skal 
arbejde med (pensum), og de faglige kundskaber 
(*) og færdigheder (*), de skal tilegne sig (fag-
lighed). Forveksler man pensum og faglighed, 
er man ikke i stand til at prioritere og foretage 
et eksemplarisk valg af tekster. Resultatet bliver 
vilkårlighed og stoftrængsel. I praksis bliver man 
henvist til tradition og udbredelse af tekster og 
kommer derfor nemt til at overtage udvalget af 
tekster i didaktiske læremidler (*). Og der er 
masser af stof, der trænger sig på, fra den litterære 
kanon til nyere børne- og ungdomslitteratur, 
reklamer, hjemmesider, computerspil, nytårstaler 

og nyhedsartikler. Målet med undervisningen 
bliver et omfangsmål. Man skal igennem stoffet 
og nå at være færdige med de læremidler, man 
arbejder med, inden skoleåret slutter.

Alene spørgsmålet om teksters eksistens 
skaber debat. Tekster eksisterer både fysisk 
som medierede genstande (bøger), mentalt 
som forestillinger i hovedet på folk (tanker), 
sprogligt som manifestationer af et tegnsystem 
(tale og skrift) og kommunikativt som ytringer, 
der siger noget om verden. Lægger man vægt 
på tekstoplevelsen, vil man være tilbøjelig til at 
forstå teksten som en mental størrelse. Betoner 
man derimod teksten som tegnsystem, vil man 
have tendens til at forstå den som en formel 
struktur. Begge dele kan medføre en reduktion 
af tekster til enten mentalt indhold eller sproglig 
form og som følge heraf af en tilsvarende reduk-
tion af faget (*). Fokus på indhold åbner for 
en mangfoldighed af synsninger, diskussioner, 
fortolkninger, klassesamtaler og elevprodukter, 
der nemt bliver løse i koderne, hvis de ikke 
forbindes med et fokus på form. Omvendt kan 
formfokusering føre til en formalistisk under-
visning, der lukker sig om rent formelle træk 
ved sprog og tekster, fx et fokus på retstavning, 
grammatik eller genretræk. 
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Danskfaget er ikke bare et sprogfag, men først 
og fremmest et tekstfag. Tekster er ytringer om 
noget. Ytringer er situationsbestemte meddelel-
ser. Det betyder, at kommunikationssituationen 
er styrende for sprogbrug og referencer til en 

omverden. Når man bestemmer danskfagets ind-
hold som tekster, bør man derfor medtænke de 
kommunikationssituationer, der ligger til grund 
for, at vi kan skelne mellem forskellige typer af 
tekster og forbinde dem med vores omverden. 

2.1 Tekstbegrebet 

Inden for danskfaget er tekstbegrebet blevet 
synonymt med det udvidede tekstbegreb. 
Siden det blev introduceret i Bekendtgørelse om 
undervisningen i gymnasiet af 16. juni 1971, har 
det bredt sig til hele uddannelsessystemet, så 
tekster i dansk ikke kun betyder verbalsproglige 
tekster, men også fx film, tv-serier, musikvideoer, 
reklamer og hjemmesider. Ifølge det udvidede 
tekstbegreb, der blev udviklet inden for sprog- og 
litteraturvidenskab i 1960’erne, omfatter dette 
tekstbegreb alle kulturelle udtryk og fænomener, 
der kan analyseres som en form for tekst, fx 
arkitektur, mad, tøjstil og boligindretning 
(Fibiger 2009: 22). I praksis er der imidlertid 
tale om et noget snævrere tekstbegreb, eftersom 
der er sket en kanonisering af bestemte typer 
af tekst, der afspejler sig i og understøttes af de 
forlagsproducerede læremidler til dansk.

Nogle tekster ser med andre ord ud til at blive 
opfattet som mere danskfaglige end andre. Tager 
man et læremiddel (*) som Vild med dansk 8 
(2009), så udgør skønlitterære tekster fagets 
kerne. Udenom er der et lag af sekundære tekster, 
der bl.a. omfatter film, billeder og journalistiske 
genrer. I periferien finder man eksempler på 

hverdagssproglige genrer som at skrive brev til 
kommunen og at holde tale. Den verbalsproglige 
tekst er altså stadig central og normsættende for, 
hvad der tæller som danskfagligt indhold. Derfor 
vil vi først se lidt nærmere på den verbalsproglige 
tekst. 

I Genrens 2. lov (2011) præsenterer Ole 
Togeby en ny teori om verbalsproglige tekster 
og genrer, der er velegnet til vores formål af 
primært tre årsager. For det første omfatter den 
både mundtlige og skriftlige ytringer, replikker 
på en enkelt sætning og værker i mange bind. 
For det andet kan den bruges til at gentænke 
danskfaget, fordi den er handlingsorienteret og 
udviklet i forlængelse af den russiske sprog- og 
litteraturforsker Mikhail Bakhtin, der definerer 
genrer ud fra deres funktion og sociale formål 
(Bakhtin 2009/1986). Endelig kan den for det 
tredje bruges til at sige noget mere generelt om 
kulturelle udtryk i forhold til det udvidede 
tekstbegreb.

Togeby skelner mellem to typer af sproglige 
handlinger, talehandlinger og teksthandlinger, 
der begge finder sted mellem to talerskift som én 
sproglig handling (Togeby 2011a: 6 og Togeby 
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2011b: 1). Begrebet ”talerskift” kan forvirre, 
fordi der også kan være tale om et skift fra en 
skriver til en læser. Pointen er, at der finder 
et skift mellem sprogbrugere sted, fx fra man 
tager ordet, til man giver det fra sig igen. I en 
dialog har sproghandlingen typisk form som 
en kortvarig talehandling, medmindre den ene 
part bryder normen og begynder at holde et 
langvarigt foredrag for den anden. En roman 
derimod har typisk form som en længerevarende 
teksthandling, der både tager tid at skrive og at 
læse. Fælles er, at der sker et skift fra en afsender 
til en anden, og at sproghandlingen forbinder 
ord, så de indgår som dele i sproghandlingen 
som helhed. Forskellen er, at en talehandling 
består af én sætning ytret i en situation, mens 
en teksthandling består af flere sætninger, som er 
kædet sammen i en repræsentation af en omtalt 
situation.

Selv om talehandlinger ikke er tekster, er de 
medtaget i teksttypologien, fordi talehandlin-
ger og teksthandlinger kan bruges til at belyse 
hinanden og fremstille en samlet teori om de 

sproghandlinger, der udgør danskfagets gen-
standsfelt.

En handlingsorienteret tilgang til tekster 
skelner mellem typer af tekster ud fra kommuni-
kationssituationen. Togeby skelner ud fra de krav 
om gyldighed, der kendetegner en hvilken som 
helst kommunikationssituation. Det forventes 
således, at en tekst 

1. er et ærligt udtryk for afsenderens hensigt, 
2. har en legitim funktion i situationen, insti-

tutionen og kommunikationsfællesskabet, 
3. er et sandt udsagn om et emne og 
4. har en underholdnings- og oplevelsesmæssig 

kvalitet for modtageren i kraft af sin form. 

Det betyder ikke, at alle tekster lever lige meget 
op til alle fire krav på én gang. Tekster afviger 
på forskellig vis, og dét er med til at definere 
dem som type. Togeby skelner således mellem 
fire prototyper ud fra de fire træk ved kommu-
nikationssituationen, der er fremhævet ovenfor 
med de fire kursiverede begreber.
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Figur 2.1: Togebys teksttypologi
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1. Talehandlinger er dialogiske handlinger, hvor 
man anvender relativt få ord til at udtrykke 
hensigter og opnå mål i forhold til en anden 
part i kommunikationen. Derfor spiller 
fordringen om ærlighed en central rolle, da 
mennesker har brug for at udveksle hensigter 
med henblik på at realisere sociale formål. 
Bestiller man mad på en restaurant, forventes 
det, at man har tænkt sig at spise den og betale 
for den. Talehandlinger er typisk en mundtlig 
interaktion en-til-en, der er flygtig og bundet 
til en specifik situation, hvor samtaleparterne 
er til stede, men den teknologiske udvikling 
har udvidet talehandlingernes tid og rum i 
kraft af telekommunikation og flere skriftlige 
former for talehandlinger som fx chat og sms. 

2. Praktiske tekster er teksthandlinger, der skal 
opfylde bestemte funktioner i en situation, 
der hører til en institution eller organisation, 
fx en leder i en avis (journalistisk tekst) eller 
en eksamensopgave (uddannelsestekst), der 
tilhører hvert sit historiske kommunikations-

fællesskab. Fordringen om social legitimitet 
spiller en central rolle, fordi mennesker har 
brug for at vide, hvad der tæller som en 
legitim teksthandling inden for bestemte 
samfundsmæssige institutioner og sfærer 
som fx markedet, uddannelsessystemet, rets-
systemet, den frie presse, det politiske system 
og kirken. Den institutionelle forankring 
afspejler sig i sociale roller, der er bestemt 
af magt og viden (fx rektor/lærer/elev). 
Praktiske tekster kan både være mundtlige 
(fx forelæsning og prædiken) og skriftlige (fx 
nyhedsbrev eller cirkulære), og de består af 
en meningsfuld sammensætning af flere sæt-
ninger, da en enkelt sætning sjældent er nok. 
Fælles for talehandlinger og praktiske tekster 
er, at der er tale om adresserede tekster, dvs. 
at de har en rimeligt afgrænset og veldefineret 
målgruppe, fx en specifik modtager af et brev 
eller en bestemt målgruppe for en avis. Aviser 
som fx BT, Information og Kristelig Dagblad 
er afhængige af at kende deres respektive 
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målgrupper, både når de producerer tekst, 
og når de målretter deres markedsføring.

3. Sagprosa er teksthandlinger, der tilstræber 
en sandfærdig fremstilling af tanker og 
viden om et emne uafhængigt af en specifik 
kommunikationssituation. Derfor betones 
kravet om en sand repræsentation af emnet. 
Af samme grund er denne type teksthandlin-
ger ofte skriftlige og har værkkarakter, fordi 
det kræver et længere værk at fremstille et 
emne på en nogenlunde repræsentativ måde. 
Hvor praktiske tekster fungerer som midler 
til at nå et mål uden for teksten selv (fx 
lærebøger og læserbreve), udgør sagprosa 
et mål i sig selv, nemlig en sandfærdig og 
fyldestgørende fremstilling af et emne. Man 
bør her bemærke, at Togeby bruger begrebet 
sagprosa snævert om sagsbestemte tekster i 
modsætning til en hverdagssproglig brug, 
hvor begrebet også dækker praktiske tekster. 
Sagprosa bliver således hverken defineret og 
genreinddelt ud fra funktion eller socialt 
formål, men ud fra sag og fag, som det 
er kendt fra opdelingen af faglitteratur på 
bibliotekerne. Sagprosaens værkkarakter 
gør, at den ikke er adresseret og rollebestemt 
på samme måde som praktiske tekster og 
talehandlinger, men derimod henvender sig 
til et bredere publikum i det offentlige rum. 

4. Skønlitteratur er teksthandlinger, der tilstræ-
ber en formfuldendt fremstilling, hvor der 
er en æstetisk sammenhæng mellem form 
og indhold. Skønlitteratur er i kraft af sin 
æstetiske form stillet frem for et publikum 

som et mål i sig selv. Dens skriftlige værk-
karakter skyldes derfor ikke så meget et 
ønske om en empirisk sandfærdig, men 
snarere om en æstetisk troværdig fremstilling. 
Skønlitteratur vurderes således ikke ud fra, 
om den er sandfærdig i forhold til et emne, 
men derimod ud fra dens oplevelsesmæssige 
kvalitet i forhold til et publikum. Den skal 
behage, underholde, provokere, skabe reflek-
sion og æstetiske oplevelser og være anledning 
til tilværelsestolkninger. Skønlitteraturens 
almene formål og funktion gør, at man 
gerne omtaler den litterære institution 
som en genkendelig del af den borgelige 
offentlighed. Opdelingen af skønlitteratur 
i genrer sker af samme grund typisk hverken 
ud fra sociale formål, funktion eller emne, 
men derimod ud fra formmæssige træk, der 
nemt fører til vildtvoksende genretræer med 
hyppige knopskydninger. Skønlitteraturens 
særlige æstetiske funktion kan være med til 
at forklare, at den ofte er kendetegnet ved en 
fiktiv henvisningsform, der gør det muligt at 
behandle almene og eksistentielle problem-
stillinger på en specifik og sanseligt konkret 
måde med navngivne steder og personer. 

De fire teksttyper er prototyper, dvs. at de ikke kan 
adskilles skarpt med entydige definitioner. Der 
findes centrale og perifere eksempler inden for 
de fire typer, gråzoner mellem typerne og grænse-
tilfælde. Det skyldes, at teksttyperne er defineret 
ud fra deres typiske forhold til hensigt, funktion, 
form og emne i en kommunikationssituation. 
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Hvorvidt man opfatter en sproghandling 
som eksempel på en teksttype, afhænger af en 
række karakteristiske forhold. På den ene side 
er talehandlinger typisk mundtlige, dialogiske, 
flygtige og bundet sammen af en ydre interaktion 
i kommunikationssituationen, der ofte ikke er 
sprogliggjort, fordi der er tale om en personlig 
og simultan en-til-en-kommunikation. På den 
anden side er skønlitteraturen typisk skriftlig, 
monologisk, varig og bundet sammen af en indre 
komposition, fordi der er tale om en asynkron 

en-til-mange-kommunikation. Skønlitterære 
tekster kan netop fungere på tværs af tid og 
sted, fordi de har de beskrevne kvaliteter, mens 
talehandlinger er bundet til en specifik situation. 
Praktiske tekster og sagprosa befinder sig et sted 
midt imellem, da de i højere grad er bundet 
til en aktuel viden om emner og institutioner. 
Togebys teksttypologi kan fremstilles ud fra et 
kontinuum, der angiver kommunikationens 
grad af kontekstafhængighed:

Figur 2.2: Kontekstbestemt teksttypologi

Praktiske 
tekster

Skøn- 
litteratur

Tale- 
handlinger Sagsprosa

Mundtlighed
Dialog
Interaktion
Flygtig
Simultan
En-til-en

Skriftlighed
Monolog
Komposition
Varig
Asynkron
En-til-mange

Kommunikationsrelation
Nær Fjern

Kontekstbundet KontekstuafhængigKontekstafhængig

Opdelingens prototypiske karakter gør, at man 
bør læse modellen med en række forbehold og 
præciseringer. Fx kan man med inspiration fra 
Mikhail Bakhtin spørge, om den gode skønlit-
teratur ikke netop er dialogisk og flerstemmig. 
Ifølge Bakhtin er det en særlig kvalitet ved en 
forfatter som Dostojevskij, at han inkorporerer 
forskellige stemmer og verdensanskuelser i et 
flerstemmigt univers. Bakhtin mente, at den 

lydhøre forfatter anvendte sprogets mundtlige og 
dialogiske karakter til at skabe et kontrapunktisk 
rum, der var spændt ud mellem en flerhed af 
synspunkter og talepositioner. Bakhtins analyse 
af Dostojevskijs roman Raskolnikov viser såle-
des, hvordan forskellige personer i romanens 
univers repræsenterer forskellige ideologier og 
perspektiver med det resultat, at der ikke er en 
entydig fordømmelse af Raskolnikovs mord på 
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en pantelånerske, men flere mulige fortolkninger 
af den kriminelle handling, der åbner for flere 
mulige tilværelsestolkninger. En af prøvelserne 
for Raskolnikov er, at denne flerhed af stemmer 
præger hans indre monolog, så den får form som 
en indre dialog, han fører med sig selv (Bakhtin 
1973: 199 ff.). Et tidligt eksempel i romanen 
er Raskolnikovs frustration over, at hans søster 
skal giftes af økonomiske årsager. Det afføder en 
strøm af indre tanker, hvor stemmer fra morens 
brev og samtaler med andre fletter sig sammen, 
så han indimellem taler højlydt med sig selv og 
kommer med pludselige udbrud:

Det skal ikke ske? Hvad vil du da gøre for at 
forhindre det? Vil du forbyde det? Hvad ret har 
du til det? Hvad kan du på din side love dem for 
at tiltage dig den ret? Give dem hele din skæbne, 
hele din fremtid, hvis du får din embedseksamen 
og opnår en stilling? Det samme har vi hørt før, 
da var det kun luftslotte – men nu? […] Forstår 
De, min kære herre, forstår De, hvad det vil sige, 
at man ikke mere ved – hvor man skal gå hen?” 
faldt det ham pludseligt ind fra gårsdagens samtale 
med Marmeládov …

(Dostojevskij 1974/1866: 54f.)

Denne flerstemmighed ændrer dog ikke ved, at 
Dostojevskijs romaner er monologiske i den for-
stand, at de er skrevet af ham som et varigt værk, 
der kan læses af mange uafhængigt af tid og sted. 
Der er således ikke tale om en dialogisk interaktion, 
men en dialogisk komposition, der er et produkt 
af Dostojevskijs stilistiske valg og fravalg.

Skønlitterære tekster kan også være nært 
beslægtet med praktiske tekster eller sagprosa, 
hvis forfatteren er optaget af at udfylde en 
bestemt funktion (fx kritisk journalistik eller 
kristen forkyndelse) eller at fremstille et emne 
sandfærdigt. Sker det på bekostning af den 
æstetiske fremstilling, risikerer teksterne at blive 
beskyldt for ”budskabisme”, der er anmeldernes 
nedsættende betegnelse for tekster, som ikke 
lever op til den litterære institutions krav om, 
at emne og funktion skal underordnes den 
æstetiske form.

Praktiske tekster som fx lærebøger kan ligele-
des befinde sig i gråzonen, hvis forfatteren har 
faglitterære ambitioner og en tilbøjelighed til 
at prioritere en sandfærdig og fyldestgørende 
fremstilling af emnet frem for den pædagogiske 
funktion. Og dialogiske talehandlinger kan slå 
over i monologiske forelæsninger, hvis den ene 
part vil belære, oplyse eller opdrage den anden 
part i kommunikationssituationen. Derfor er det 
ikke altid entydigt, hvordan man skal klassificere 
en tekst. Det kræver tekstkompetencer. 

Med afsæt i figur 2.1 kan man skelne mellem 
to overordnede tekstkompetencer. På den ene 
side må man have kommunikationskompetence, 
så man er i stand til at indgå i fortløbende kom-
munikation om emner i verden og interagere på 
en hensigtsmæssig måde i forhold til den aktuelle 
kommunikationssituation. På den anden side må 
man have hermeneutisk kompetence, så man er i 
stand til at analysere og fortolke tekster som selv-
stændige værker, der har en form og behandler 
et emne på en måde, som er mere eller mindre 
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uafhængig af den specifikke kommunikations-
situation. Inden disse to tekstkompetencer 

behandles mere indgående, skal vi dog se lidt 
nærmere på det udvidede tekstbegreb.

2.2 Det udvidede tekstbegreb

Spørgsmålet er, i hvilket omfang Togebys tekst-
typologi også gælder tekster, der ikke er verbal-
sproglige. For at kunne svare fyldestgørende på 
det spørgsmål bør man kaste et kritisk blik på det 
udvidede tekstbegreb. Kan man virkelig analysere 
arkitektur, mad, tøjstil og boligindretning som en 
form for tekst? Det er ikke så indlysende endda. 
Fælles for de nævnte eksempler er, at de har 
tegnfunktion. Arkitektur kan både udtrykke en 
bygherres, en arkitekts og en epokes idealer og ver-
densanskuelser. Og mad, tøjstil og boligindretning 
er typisk tegn på en bestemt livsstil, som man kan 
have et ønske om at blive associeret med. Det er 
imidlertid ikke ensbetydende med, at der er tale 
om teksthandlinger. Vi vil således argumentere 
for, at man bør skelne mellem tegnbrug og tekst-
handlinger og undgå at udvide tekstbegrebet, så 
det kommer til at omfatte alt, der kan tydes som 
tegn. Man kan læse et landskab som en tekst i 
overført forstand, men det er ikke ensbetydende 
med, at landskabet er blevet til som et resultat af 
en teksthandling.

I forlængelse af Togeby kan man udvide 
tekstbegrebet uden at udvande det. Man kan 
således definere en tekst som en samling tegn, 
der ytres som én teksthandling. Det betyder, at 
en tekst er båret af en intention og ytrer sig om 
noget. Konsekvensen er, at fx mad, tøjstil og 

boligindretning sjældent vil have form som en 
teksthandling, fordi der er tale om associerede 
og distribuerede tegn. En tøjstil er således noget, 
der opstår hen over tid og gennem en række 
enkeltstående valg, der tilsammen udtrykker 
en bestemt stil, men ikke har form som en 
teksthandling om et emne. Det kan dog være 
tilfældet, hvis man bruger valg af tøj og mad 
til at kommentere en aktuel begivenhed. Tørt 
brød, vandgrød og laset tøj kan fx både bruges 
som en ironisk kommentar eller som en sym-
patihandling i forhold til fx finanskrise og/eller 
ulige økonomisk fordeling.

Udvidelsen af tekstbegrebet kan altså fortolkes 
mere specifikt som en udvidelse af de former 
for tegnbrug, der tæller som teksthandling. I 
stedet for at begrænse os til den verbalsproglige 
repræsentationsform (*), omfatter vores tekstbe-
greb også brugen af kropslige, genstandsmæssige, 
billedlige, diagrammatiske og symbolske repræ-
sentationsformer (Hansen & Skovmand 2011: 
39ff. og Graf, Hansen & Hansen 2012: 148ff.). 
Det er således ikke repræsentationsformen, der 
afgør, om noget er en tekst, men derimod selve 
tegnbrugen.

Den eksplicitte definition af det udvidede 
tekstbegreb kan være med til at kvalificere dis-
kussionen af danskfagets indhold. Film, tv-serier, 
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musikvideoer, reklamer, hjemmesider og mime-
forestillinger er ifølge definitionen tekster, man 
kan arbejde med i dansk. Til gengæld er det 
mere tvivlsomt, om analyse af mad, tøjstil og 
boligindretning hører hjemme i dansk. En første 
afgrænsning af fagets indhold består således i en 
afgrænsning af det udvidede tekstbegreb. På den 
baggrund kan man præcisere udvidelsen ud fra 
de fire teksttyper.

Talehandlinger kan udvides til at omfatte alle 
flygtige og simultane tegnhandlinger, der bruges 
til at udtrykke hensigter og interagere i en kom-
munikationssituation. Kropslig gestikulation 
udgør en væsentlig del af denne kategori. Som 
det blev nævnt ovenfor, har udviklingen af digital 
teknologi medført flere skriftlige former som fx 
sms og chat, men også billeder og små videoklip 
kan anvendes som replik og kommentarer i en 
fortløbende interaktion, fordi computeren er 
så hurtig og dynamisk. I den forbindelse bør 
man bemærke, at digitaliseringen har skabt en 
ny form for offentlighed omkring talehandlinger, 
fordi man nu kan kommunikere mange-til-
mange i fx et chatforum. Det åbner for nye 
etiske problemstillinger, da kombinationen af 
skrift, flygtighed, simultanitet og offentlighed 
nemt skaber misforståelser. I en personlig 
samtale kan man tale, mens man tænker, fordi 
man har muligheden for at korrigere og afprøve 
synspunkter. I en skriftbåren og delvist offentlig 
dialog går det ikke, fordi man bliver holdt fast 
på sit udsagn af skriften og fællesskabet.

Praktiske tekster omfatter allerede multi-
modale tekster som fx trykte annoncer, reklamer 

og ugeblade, og kategorien kan uden videre ud-
vides til også at omfatte levende lyd og billeder. 
Langt de fleste praktiske tekster distribueres via 
nettet i dag, fordi det er mest praktisk. I takt 
med denne digitalisering af praktiske tekster sker 
der en gradvis transformation af tekster, så man i 
stigende grad udnytter det multimodale samspil 
mellem lyd, billede og verbalsprog, men det æn-
drer ikke ved teksternes genre, fordi den stadig 
er defineret ved deres funktion i samfundet.

Sagprosa har ikke ændret sig i samme grad. 
Bogen er stadig det foretrukne medium, forment-
lig fordi dens statiske og lineære form understøt-
ter koncentration og fordybelse i et emne. Man 
finder dog efterhånden også en del faglige film 
og hjemmesider, der kan kategoriseres sammen 
med sagprosa på grund af deres emneorienterede 
værkkarakter. Mange naturfilm befinder sig et 
sted mellem pædagogisk eller journalistisk for-
midling og faglig fremstilling. Desuden spiller 
billeddokumentation og simulationer en stadig 
mere central rolle i videnskaberne, og de bliver 
som følge heraf en del af sagprosaen. Denne 
udvidelse af kategorien indebærer, at det er mere 
dækkende at tale om fagtekster, da sagprosa er en 
verbalsproglig genre. Herved undgår vi også den 
sprogforbistring, der nemt opstår, når Togeby 
anvender begrebet sagprosa mere snævert end 
den gængse brug af begrebet som samlebeteg-
nelse for alle ikke-fiktive prosatekster – herunder 
alle praktiske tekster.

Endelig kan vi udvide skønlitteratur til at 
omfatte alle tekster, der er defineret ved deres 
æstetiske funktion. Ud over skønlitterære tekster 
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kan man også kategorisere mange film, billeder 
og spil som æstetiske tekster i den forstand, at de 
er mål i sig selv, fordi de er defineret ved deres 
oplevelsesmæssige kvalitet i forhold til en modta-
ger. Æstetik skal altså forstås bredt som alt, hvad 
der har en oplevelsesmæssig kvalitet. Der ligger 
ikke en æstetisk dom om kunstnerisk kvalitet til 
grund for kategoriseringen, men derimod den 
æstetiske oplevelse, der både kan have kvalitet 
som sansning, stemning og underholdning. Det 
betyder, at mange musikvideoer og computerspil 
hører ind under denne kategori, fordi de er ken-
detegnet ved en æstetisk sammenhæng mellem 
form og indhold, der ikke tjener andre formål 
end at behage, pirre, provokere og/eller udfordre 
sin modtager. En stor del af de æstetiske tekster 
er fiktive, men det er ikke et konstituerende 

træk. Faktisk kan man diskutere, hvorvidt mange 
lyriske tekster og musikvideoer er fiktive, hvis 
de primært udtrykker en følelse, snarere end 
de fremstiller en verden. Ligeledes kan litterære 
 essays og featurereportager, der fremstiller fak-
tiske forhold, være æstetiske tekster. Herman 
Bangs reportage om branden på Christiansborg 
i 1884 er et kendt eksempel på en tekst, der 
oprindeligt var skrevet som en praktisk tekst, 
men som med tiden er blevet kanoniseret som 
en æstetisk tekst. Den anvendes stadig i skolen 
på grund af dens æstetiske form og kvaliteter.

Den udvidede teksttypologi kan fremstilles 
med afsæt i kommunikationens fire grund-
elementer: afsenderens hensigt, modtagerens 
oplevelse af form og meddelelsens funktion og 
emne.

Figur 2.3: Udvidet teksttypologi

Mundtlighed
Dialog
Interaktion
Flygtig
Simultan
En-til-en

Skriftlighed
Monolog
Komposition
Varig
Asynkron
En-til-mange

Praktiske 
tekster

Skøn- 
litteratur

Tale- 
handlinger Sagprosa

Praktiske 
tekster
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Eksempel:
Kontrakt, leder, 
lærebog, valgvideo, 
annonce, nyhedsbrev, 
modeblog, bekendtgø-
relse, prædiken ...

Eksempel:
Roman, digt, 
novelle, film, bil-
ledbog, musikvideo, 
tv-serie, computerspil, 
radiomontage ...

Eksempler:
Antagelse, 
påstand, evaluering, 
undskyldning, løfte, 
ordre, aftale, regel, 
forbud, påbud ...

Eksempel:
Artikel, review, 
monografi, rapport, 
essay, afhandling, 
foredrag, naturfilm, 
faglig hjemmeside ...
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Teksttypologien er spændt ud mellem de to over-
ordnede tekstkompetencer for at tydeliggøre for-
holdet mellem teksttyper og tekstkompetencer. 
Figur 2.3 kan læses fra venstre mod højre som en 
fremstilling af teksttyper, der bliver stadig mere 
selvstændige og uafhængige af den specifikke 
kommunikationssituation. Talehandlinger og 
praktiske tekster kræver kommunikationskom-
petence, mens fagtekster og æstetiske kræver 
hermeneutisk kompetence, fordi man skal for-
tolke teksterne som værker, der rækker ud over 
den aktuelle kommunikationssituation. Figur 
2.3 kan bruges til at skærpe blikket for, hvilke 
tekster vi arbejder med i dansk og i forlængelse 
heraf, hvilke vi burde arbejde med. 

Æstetiske tekster er den suverænt mest 
udbredte type, hvis vi dømmer ud fra 
didaktiske læremidler, antologier, årsplaner og 
materialesamlinger. Det tyder på, at danskfaget 
snarere opfattes som et hermeneutisk fag end 
et kommunikationsfag. I anden række kommer 
praktiske tekster repræsenteret ved det, Togeby 
kalder for journalistiske tekster og markedets 
tekster. Derimod spiller fagtekster og talehand-
linger en forsvindende lille rolle i faget. Man kan 
se det øgede fokus på faglig læsning i skolen som 
en tendens til, at man vil arbejde med fagtekster 
i de fag, hvor teksterne hører til. I forhold til 
dansk må det betyde, at man her arbejder med 
fagtekster om film, litteratur, journalistik og 

lignende, men faglig læsning er ikke udbredt i 
dansk, hvilket vi vender tilbage til i forbindelse 
med en behandling af forholdet mellem fagtekst 
og lærebogstekst. På samme måde er der langt 
imellem gode eksempler på, at man arbejder 
med talehandlinger. Det hænger sammen med, 
at sprogundervisning i dansk typisk er ensbety-
dende med grammatikundervisning, hvor der er 
fokus på sproget som et abstrakt system snarere 
end som konkret handling. Det vil vi se nærmere 
på i forbindelse med analysen af læremidlet Vild 
med dansk. 

2.2.1 Tekster i læremidler 
Den udvidede teksttypologi kan bruges som 
grundlag for analyse af indhold i læremidler. 
I praksis har læremidler stor betydning for 
valg af og metoder til at arbejde med tekster i 
danskundervisningen. Et lærebogssystem som 
Vild med dansk fungerer på én gang som en 
tekstantologi og som en tilgang til tekster, der 
rammesætter lærere og elevers arbejde. Et andet 
eksempel er Dansklærerforeningens udgivelse 
Sæt skrivespor (2008-2009), der er interessant i 
denne sammenhæng, fordi den adskiller sig ved 
at sætte fokus på praktiske tekster. Desuden er 
den i 2012 udkommet som iBog, der inkluderer 
videoklip, lydfiler og interaktive opgaver. Man 
kan få en prøveadgang til iBogen på skrivespor.
systime.dk.
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Figur 2.4: Sæt skrivespor som iBog

Som det fremgår af indholdsfortegnelsen til 
venstre på skærmbilledet, så er vægten lagt på 
praktiske tekster. Dansklærerforeningen præ-
senterer dem selv som fagtekster på forlagets 
hjemmeside (dansklf.dk), men det er de ikke 
ifølge vores klassifikation af fagtekster.

Tekster i læremidler udfylder fire basale 
funktioner (Hansen & Skovmand 2011: 33). De 
formidler indhold, stiller opgaver, er genstand for 
analyse og vejleder i brug af læremidlet. Ud fra 
de fire funktioner betegner vi dem henholdsvis 
som formidlingstekst, opgavetekst, analysetekst 
og metatekst. Et læremiddel er overordnet set 
en praktisk tekst, hvis formål og funktion er 
bestemt af uddannelsessystemet. Samtidig er 

det en tekst, der inkluderer og kombinerer de 
fleste andre typer af tekster, fordi undervisning 
i et specifikt indhold kræver forskellige typer 
af tekster. 

Læremidlers formidlingstekst består af 
pædagogisk formidlet fagtekst, der på én gang 
introducerer eleverne til et indhold og til et fag-
sprog om dette indhold. Til forskel fra fagtekster, 
hvor fagsproget er forudsat, er formidlingstekst 
organiseret ud fra et spiralprincip. Idealet er, at 
fagsproget introduceres gradvist med tydelige 
definitioner, faktabokse, eksempler og gentagel-
ser med variation, der knytter an til elevernes 
forståelseshorisont. I den digitale version af Sæt 
skrivespor har man udnyttet iBogens hypertekst-
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struktur med links mellem de forskellige kapitler 
til at erstatte spiralprincippet med en linkstruk-
tur. Kapitlerne om specifikke genrer kobles med 
det generelle kapitel om sprog og genrer, hvor de 
faglige begreber introduceres. Derudover er der 
links mellem begrebsforklaringer i kapitlerne, 
da der også introduceres begreber og metoder 
undervejs.

Læremidlers opgavetekst er et af de steder, 
hvor læremidlets indbyggede didaktik (*) 
kommer mest tydeligt til udtryk. Formulering 

af opgaver og rammesætning af aktiviteter (*) 
siger en del om, hvilket syn på fag, læring og 
undervisning der ligger bag læremidlets design. 
Opgaverne i Sæt skrivespor følger en fast progres-
sion (*). Undervejs i kapitlerne er der en række 
del opgaver, som støtter en gradvis tilegnelse af 
viden om genretræk og sprogbrug. Elevernes skal 
finde og sammenligne genretræk og sprogbrug 
og lave små skriveøvelser. Viden om genrer og 
sprog behandles som et fagligt indhold, der kan 
deles op i små videnspakker, som åbnes én for én. 

Figur 2.5: Eksempel på delopgave i Sæt skrivespor

Eksemplet illustrerer, at opgavetekst er kende-
tegnet ved en instruerende fremstillingsform, 
der veksler mellem bydeform med imperativer 
som ”sammenlign” og ”diskuter” og spørgeform 
med spørgsmål, der understøtter en diskussion. 
Ikonet angiver organiseringen. Der er tale om 
en fællesopgave, og det hænger formentligt sam-
men med, at opgaven åbner for diskussion med 
flere mulige svar og perspektiver. Hvert kapitel 
afsluttes med en større opgave, hvor eleverne skal 

kombinere de færdigheder og kundskaber, de 
har tilegnet sig i løbet af kapitlet. Disse opgaver 
følger en fast skabelon med blandt andet faserne 
research, opbygning, sprog og respons, der un-
derstøtter elevernes udvikling af arbejdsrutiner. 

Læremidlers analysetekst omfatter i princippet 
alle typer af tekster, da alle tekster kan gøres til 
genstand for analyse og fortolkning. I læremidler 
er analysetekst synonymt med primærtekst, men 
i forbindelse med fx frilæsning kan primær-
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tekster også bruges som oplevelsestekster, der 
har til hensigt at skabe læselyst og øge elevernes 
læsehastighed. Det særlige ved Sæt skrivespor er 
som sagt, at man har prioriteret praktiske tekster. 
I hvert kapitel er gengivet, hvad man må for-
mode er mønstereksempler inden for den givne 
genre. Der er ikke nogen begrundelse for eller 
refleksioner over valg af analysetekster. Det synes 
nærmest at give sig selv ud fra genrekriterier, 
men man aner også et hensyn til målgruppen. 
Et portræt af Paris Hilton, en reportage om at 
forvandle metroen til et feststed og indlæg og 
kommentarer om mobning vidner om, at man 
i tekstvalget har forsøgt at kombinere et fagligt 
hensyn til genrekriterier med et pædagogisk og 
relevansmotiveret hensyn til elevernes interesser. 

Læremidlers metatekst kan være indarbejdet 
i relation til de andre tekster som læseformål, 
hensigtserklæringer, symbolforklaringer og 
evaluering, men den er ofte samlet i en lærer-
vejledning. Der kan også være tale om en 
elevhenvendt vejledning. Som det fremgår 
af ovenstående skærmbillede af forsiden på 
Sæt skrive spor, har iBogen fire tilgængelige 
metatekster, man kan klikke på øverst i venstre 
hjørne: ”Om iBogen”, Til lærere”, ”Til elever” 
og ”Materialet som eBog”. I lærervejledningen er 
der fx forslag til, hvordan man kan arbejde med 
Coorporative Learning i genreundervisningen, 
mens elevvejledningen er en mere kortfattet 
velkomst, en videovejledning og en ikonoversigt 
med symbolforklaringer. 

2.2.2 Teksttypologi i læremidler 
Læremidler indeholder ikke blot tekster, de 
bygger også på en teori om tekster og genrer. 
Den bliver enten forklaret i lærervejledningen 
eller kommer indirekte til udtryk igennem 
valg og opdeling af tekster. Den kan også blive 
præsenteret via teori om tekst og genre, der bliver 
formidlet til eleverne. Der er dog ikke nogen 
garanti for, at der er tale om en sammenhæn-
gende tekstteori. Det er Sæt skrivespor et godt 
eksempel på. Læremidlet prioriterer praktiske 
tekster uden at forklare hvorfor. I det indledende 
kapitel, ”Spot på genrer og sprog”, sammenlignes 
genreskrivning med at afstemme sin tekst med 
formål og hensigt. Det er en bestemmelse, der 
som beskrevet ovenfor passer godt med genrer 
inden for praktiske tekster, men ikke med genrer 
inden for æstetiske tekster og fagtekster. Der sker 
således en generalisering fra praktiske tekster til 
alle tekster. Det er ikke så tydeligt i læremidlet, 
da det primært omfatter praktiske tekster, men 
kapitlet om novellegenren understreger proble-
matikken, da der forudsigeligt nok ikke er et ord 
om formål og hensigt i det kapitel. 

I forhold til læremidlets indhold og tekstvalg 
er det overraskende, at eleverne bliver præsente-
ret for skellet mellem fiktion og ikke-fiktion som 
introduktion til genreteori. Resten af læremidlet 
handler ikke om forholdet mellem fakta og 
fiktion eller faktion, som skulle være en særlig 
blandingsform. Ikke desto mindre tildeles denne 
tredeling stor opmærksomhed i indledningen. 
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Figur 2.6: Genreoversigt i Sæt skrivespor

Som det fremgår af indholdsfortegnelsen, har 
genreoversigten en central placering, men den 
spiller ikke en rolle i de følgende kapitler, og det 
er nok meget godt. Med skellet mellem fiktion, 
faktion og ikke-fiktion bliver man viklet ind i 
et vanskeligt spørgsmål om teksters virkelig-
hedsreference, der ikke fungerer særligt godt 
som udgangspunkt for en inddeling i genrer. 
Det vidner begrebet faktion om. Siden Peter 
Harms Larsens præsenterede begrebet i bogen 
af samme navn (1990), har det været udsat for 
en del kritik.

Særlig kritisk er Ib Bondebjerg, der kalder det 
fejlagtigt at bruge faktionsbegrebet om mange 
af de nye journalistiske former. Problemet er, 
at faktionsbegrebet bliver en flydende betegner, 
fordi de fleste tekster bygger på en eller anden 
form for fakta og samtidig anvender retoriske 
og narrative virkemidler, der kan forbindes med 
fiktion. Som Bondebjerg påpeger, så er brug af 
disse virkemidler ikke ensbetydende med fiktio-
nalisering (Bondebjerg 2003). Det er således ikke 
indlysende, at breve, essays, features, reportager, 
festtaler og debatindlæg er eksempler på faktion.
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I Faktiske tekster argumenterer Jørgen 
Asmussen og Johannes Fibiger for, at begrebet 
”faktion” er blevet utidssvarende: ”For i dag 
blandes virkelighedselementer og fiktionsvir-
kemidler på kryds og tværs, så ordet ikke rigtig 
udsiger noget præcist om genren” (Asmussen 
& Fibiger 2011: 9). Skal man tro Bondebjerg, 
har det hele tiden været et upræcist begreb. De 
fleste fiktive tekster blander virkelighedselemen-
ter og fiktionsvirkemidler, eftersom forfattere 
bearbejder erfaringer fra deres liv i en mere eller 
mindre genkendelig form, så det synes ikke at 
være en ny problemstilling. Omvendt fungerer 
retoriske og narrative virkemidler inden for 
sagprosaen ikke nødvendigvis som fiktions-
markører. Dramatisering af journalistisk stof 
kan fx udtrykke en subjektiv vinkling af stoffet, 
hvilket er noget andet end at skabe et fiktivt 
univers.

En måde at løse begrebsforvirringen på er at 
skelne mellem blanding af genrer og blanding 
af fakta og fiktion. Virkelighedsreferencen er et 
problem for sig, der bør behandles i relation 
til specifikke tekster og genrer, men som ikke 
fungerer specielt godt som grundlag for ind-
deling i genrer.

DR har en prisbelønnet tradition for at blande 
fakta og fiktion i radiomontager, fx når de skaber 
en fiktiv by, ”Sladderslev”, for at iscene sætte doku-
mentarisk materiale. Reality-TV er en nyere og 
mere udskældt blanding, fordi den dyrker vold, 
sex, intriger og menneskelig ulykke på en måde, 
der snarere synes at bidrage til kommercialisering 
end demokratisering af TV. Kendte eksempler er 

realityserier (De unge mødre), reality magasiner 
(Station 2) og realityshows (Paridise Hotel). 
Det er ikke entydigt, hvor disse eksempler skal 
placeres i vores udvidede teksttypologi, men 
typologien kan bruges til at præcisere bland-
ingen af former og funktioner. Radiomontagen 
er en genre inden for den æstetiske teksttype, 
selv om den har en oplysende funktion. Den 
gør nemlig lytterne til publikum i forhold til 
almene problemstillinger. Det samme gælder på 
sin vis realityshows, men af helt andre grunde, 
nemlig iscenesættelse af ekstreme situationer, der 
udstiller deltagernes basale behov og instinktive 
adfærd for et publikum.

Med basis i den udvidede teksttypologi kan 
man desuden analysere andre blandingsgenrer 
som fx ”infomercial” (blanding af information 
og commercial), der iscenesætter en tv-reklame 
som et oplysningsprogram med afprøvning af et 
produkt i et studie med publikum og interviews 
af brugere og/eller eksperter. Genren falder inden 
for den praktiske teksttype, idet den blander 
funktioner fra markedstekster og journalistiske 
tekster i et forsøg på at manipulere med seerne. 

Genrebestemmelse bør imidlertid ikke gøres 
til den centrale problematik i danskundervis-
ningen, for den kommer nemt til at skygge for 
problemstillinger, der synes langt vigtigere i et 
demokratisk dannelsesperspektiv. Hensigten med 
at tage blandingsgenrer ind i undervisningen er 
med andre ord ikke at gøre teksttypologien i sig 
selv til undervisningens indhold, men at bruge 
den som afsæt for at analysere forholdet mellem 
hensigt, funktion, emne og form. Der er nok 
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af problemstillinger at tage fat på i dansk, som 
fx om blanding af genrer og af fakta og fiktion 
anvendes med henblik på oplysning, udstilling 
af menneskelig svaghed, kommercialisering, 

manipulation af modtageren eller at skabe en-
gagement i forhold til marginaliserede grupper 
af befolkningen.

Arbejdsspørgsmål

Få en prøveadgang på www.skrivespor.systime.dk. I kan orientere jer ved at se introduktionsvideoen 
og læse ”Til læreren” og ”Til eleven”. Læs siderne ”Se på genrer” og ”Genreoversigt” i det indledende 
kapitel, og diskuter:

 Hvilke forskelle og ligheder er der mellem typologien i Sæt skrivespor (fiktive tekster, ikke-fiktive 
tekster og faktion) og den udvidede teksttypologi (talehandlinger, praktiske tekster fagtekster og 
æstetiske tekster)?

 Hvilken diskussion mellem eleverne tror I, opgaverne skaber? 
 Hvad vil de svare på spørgsmålet om, hvorvidt de er enige i genreopdelingen?
 I hvilket omfang vil de kunne genreinddele teksteksemplerne?
 Hvilke begrundelser giver de for deres inddeling af eksemplerne?
 I hvilken udstrækning og på hvilke måder er eleverne klædt på til at løse genreopgaverne?
 Hvordan ville I redidaktisere (*) opgaverne, hvis undervisningens indhold i højere grad skulle 

være samfundsmæssige kommunikationsproblemer end formmæssige genreproblemer?


