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Journalistikken kan inddeles i forskellige genrer. Forskellige genrer har altså for-
skellige formål, ligesom at forskellige medietyper bruger forskellige genrer. De 
journalistiske genrer forgrener sig på den måde ud i en masse undergenrer, som i 
virkelighedens verden ofte krydser hinanden eller smelter sammen. Én skelnen er 
dog altid vigtig, og det er hovedinddelingen af genrer i de to grupper information og 
opinion.  Den må læserne aldrig være i tvivl om. Det handler nemlig om tekstens tro-
værdighed og om dens overordnede formål:

INFORMATION
I informationsgenrerne skal journalisten 
forholde sig så objektivt som muligt til 
stoffet. Han eller hun må altså ikke digte 
noget til eller udtrykke sin egen mening. 
Derfor bruger man som journalist kun 
sjældent ordene “jeg” og “vi”, når man 
skriver i informationsgenrerne.

Informationsgenrer:
•  Nyhedshistorie (der informeres 

om en nyhed ofte opbygget efter 
nyhedstrekanten og med de fleste 
nyhedskriterier opfyldt)

•  Referat (journalisten bringer et refe-
rat af fx et møde videre til læreren)

•  Reportage (Rapport direkte fra 
stedet, nyhedshistorier med stem-
ningsbeskrivelser, som at være til 
stede selv)

•  Baggrund (forklarer baggrund og 
sammenhænge for en nyhedshistorie) 

•  Feature (fortællende journalistik, en 
oplevelseshistorie) 

•  Interview/portræt (kilden er historien)

OPINION
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.

Opinionsgenrer:
•  Kommentar/debatindlæg (personlig 

stillingtagen til aktuelt emne)
•  Leder (skrives ofte af avisens chef-

redaktør og giver udtryk for avisens 
holdning) 

•  Anmeldelse (en journalists mening om 
bog, film, teater eller andet kulturpro-
dukt)

•  Læserbrev (en læsers mening om et 
emne)

•  Kronik (minder om essayet. En 
journalists eller ekstern skribents kom-
mentarer og holdninger til et emne.  
Ofte sagligt og seriøst indhold)

•  Klumme (En særlig form for kommen-
tar med en ofte lidt skæv, humoristisk 
eller satirisk vinkel
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GODT AT HUSKE
Genrerne gør det nemt for 
læseren at se forskel på fakta og 
holdninger.

GENRER PÅ NETTET
Efter webaviserne opstod i 
1990erne, er der opstået nye 
genrer, som du også støder på 
i journalistikken. Fx blogs og 
explainers (som typisk svarer til 
korte animerede faktabokse). 


