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LEDER - opinionsgenren  

På Jacob A. Riis´ tid var det skrevne ord, teksten, altafgørende, mens avisen 

i vor tid har et multimodalt udtryk. Dvs. at teksten stadig er det 

essentielle, men budskabet fremstilles i en kombination af tekst, billeder, 

overskrifter og grafik.  

I skal præsentere jeres budskab via en leder. Lederen hører under 

opinionsgenren. I opinionsgenrerne skal journalisten eller skribenten derimod 

give udtryk for sin egen mening. Opinion betyder nemlig ’mening’. Læserne vil 

naturligvis gerne vide, hvem det er, der siger sin mening og derfor bruges 

“jeg” og “vi” i disse genrer.  

Lederen eller ’den ledende artikel’ står altid på samme plads i avisen og 

udtrykker avisens mening om et aktuelt samfundsproblem. Derfor er lederen som 

regel uden byline – det vil sige uden skribentens navn. Ofte er lederen 

anbragt under en formindsket version af avisens hoved eller logo og eventuelt 

med skribentens initialer nederst.  

Lederen adskiller sig fra kommentaren ved, at den aldrig indeholder personlige 

holdninger eller tilkendegivelser. I stedet taler lederen på en eller anden 

offentligheds vegne. Emnet er altid forhold af almen betydning for samfundet. 

En leder kan fx handle om regeringens kurs eller politik på et bestemt område 

eller om en lovgivning, der ikke fungerer efter hensigten.  

Lederen er en tradition fra dengang, alle aviserne var en del af de politiske 

partier. I den periode fungerede lederen som en slags brugsanvisning for 

læseren, fordi den afstak rammerne for den dækning, avisen havde tænkt sig at 

give en eller anden begivenhed eller hændelse.  

I dag er aviserne uden tilknytning til de politiske partier og redigeres efter 

journalistiske principper. Derfor har leder-genren skiftet funktion. Nu bruges 

den i højere grad som citatmateriale til andre medier som fx tv og radio i et 

slags mediekredsløb. Ofte kan man dog aflæse avisens overordnede politiske 

holdning i lederen. Der vil fx typisk være forskel på holdningen til en sag i 

fx en leder i Ekstra Bladet og en i Berlingske Tidende.  
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