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Gruppe 2: ”Guld og grønne skove?”  

 

BAGGRUNDSARTIKEL - informationsgenren  

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 baggrundsartikel. Baggrundsartiklen 

hører under informationsgenren. I informationsgenren skal I som journalister 

forholde jer så objektivt som muligt til stoffet. I må altså ikke digte noget 

til eller udtrykke jeres egen mening. Derfor bruger man som journalist kun 

sjældent ordene “jeg” og “vi”, når man skriver i informationsgenrerne. 

En baggrundsartikel – eller en baggrund som genren også bare kaldes - kommer 

bag om en nyhedshistorie eller en sag. Baggrundsartiklen går i dybden med en 

sag eller en nyhed og dokumenterer, forklarer og perspektiverer. 

Baggrundsartiklen klæder altså læserne på, så de bedre kan forstå nyheden og 

tage stilling til den. Det vigtige er at forklare den sammenhæng, nyheden 

indgår i og dens årsager og konsekvenser.  

En baggrundsartikel er ikke en nyhed i sig selv, men har sit udgangspunkt i 

døgnets nyhedsdækning. Baggrunden skal give læseren de oplysninger, som er 

nødvendige, for at han kan forstå, hvad nyhedshistorierne - også dem i andre 

medier som fx tv og på nettet - går ud på. Journalistens egen mening er 

uvedkommende og skal holdes langt væk fra historien, modsat opinionsgenrerne. 

En baggrundsartikel kan også være en del af en artikelserie eller en kampagne.  

Baggrundsartiklen tager afsæt i det konkrete og det aktuelle. For at vække 

læserens interesse kan journalisten vælge at indlede baggrundsartiklen med et 

konkret eksempel, som viser problemstillingen.  

Baggrundsartiklen bygger på interviews med forskellige eksperter og på 

skriftligt materiale om emnet. Den forklarer generelle problemer eller 

historiske, økonomiske eller politiske forhold. Ofte bringer aviserne en 

baggrundsartikel og en nyhedshistorie om samme emne ved siden af hinanden på 

siden.  

En baggrundsartikel er tit ledsaget af forskelligt udstyr, der hjælper læseren 

til at få overblik over sagen. Det kan være faktabokse eller grafik.  
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ANMELDELSE - 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 anmeldelse. Anmeldelsen 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.  

En anmeldelse er en journalists eller en anden professionel skribents mening 

om en bog, en koncert, en restaurant, en film eller et andet kulturprodukt. 

Anmeldelser indeholder typisk et kort og klart referat, så læseren kan bedømme 

indholdet af det, der anmeldes, og en mening, der helst skal underbygges af 

gode argumenter.  

Anmeldelser har forskellige funktioner. De fleste er ’forbrugervejledninger’, 

der skal hjælpe folk med at finde ud af, om de skal købe en bog, se en film 

osv. Her fylder indholdsreferater og fortolkninger ganske meget.  

Andre anmeldelser er omtaler af engangsbegivenheder som tv-udsendelser og 

koncerter, som har fundet sted. Her er formålet at give en fortolkning og 

vurdering, som læseren kan bruge til at måle sin egen opfattelse med – eller 

måske bare give et indtryk af, hvad han er gået glip af. Derfor vil referatet 

i den type anmeldelser være mindre vigtigt.  

Man skelner mellem anmeldelser og omtaler. En omtale er en artikel, der 

fortæller, at fx en bestemt bog er udkommet eller at en bestemt udstilling 

kommer til byen, men uden journalistens mening om bogen eller udstillingen. 

Anmeldelser af andre produkter som elektronik kalder man forbrugertests, 

brugertests eller bare tests. Forbrugertests er der særligt mange af på 

webaviserne, hvor man kan åbne for læserens kommentarer og delinger på sociale 

medier, bringe billedgallerier og linke til de testede produkter m.v.  

NB. Mange artikler om sportskampe fremstår også som en slags anmeldelser, selv 

om man kalder dem kampreferater.  
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