
Genredidaktik 



Forskningsspørgsmål 

Hvilken forståelse af genre udtrykker læremidlernes 
videndesign ønske om, at eleverne skal tilegne sig? 
Hvordan kan vi på baggrund af det socialsemiotiske 

genrebegreb tænke genredidaktikken? 



Genredefinition 
• Genre medvirker i produktion og konsumption af tekster i specifikke kontekster 

som forventningshorisont hos producent og konsument, der således udgør et 
såkaldt genreberedskab.  

•   
• Genreberedskabet/forventningshorisonten afgrænses dels af den kulturelle 

forståelsesramme, som individet i kraft af sit kulturelle tilhørsforhold begrænses 
af, og dels af individets egne erfaringer i mødet med verden. 

•   
• Genrer udvikles nemlig som mønstre i reaktioner/handlinger i typificerede 

situationer i bestemte kulturelle kontekster. 
•   
• Udviklingen foregår i samspillet mellem tekster, producent, intention og læseren, 

der, betinget af dialogen mellem den konkrete rammesættende kontekst og 
læserens genreberedskab, læser teksten som en genre. 

•   
• Derved konstrueres diskursive verdenssyn, der samtidig virker ind på den 

kontekst, der fremkaldte dem, hvorved der skabes mulige diskursive 
typificeringer af situationer. 
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Min genredefinition, som er en syntese af især Bakhtin, Caroline Miller og John Frows pointer. Er blevet til med inspiration fra den hermeneutiske cirkel, der ligeledes kan fortsætte i det uendeligeTager højde for dialogismen ml. afsender, modtager, intention/formål, situation, kontekst, øvrige tekster. Modellen er illustration af, hvordan tekster (og genrer) bliver til og mødes af modtager. Hvordan genre virker. Den kommer i min analyse af læremidler til at fungere som grundlag for analyserne – i hvilken udstrækning, når læremidlerne rundt i modellen?



Genreforståelser i læremidler 
- Hvordan repræsenteres genre? 

• Læremidlet som genre: En intentionel 
handling, der vil at modtagerne (elever og 
lærer) forstår genre på en bestemt måde. 

• Vidensdesign: Forfatterne gør talehandlinger. 
Repræsenterer en bestemt viden 
om/forståelse af genre i kraft af eksplicit 
formidlet viden samt instruktioner til 
interaktion med tekster 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Læremidler kan i øvrigt også forstås ved hjælp af genremodellen (resultat af dialogisme)



To positioner 
- to vidensdesign 

Sæt skrivespor (2009) En by af tekster (2003) 



Sæt skrivespor 

     De kommunikative handlinger i læremidlet repræsenterer 
 
• Genrebevidsthed som evnen til at kunne genkende og anvende den 

sprogbrug, der passer til læremidlets definitioner af en række genrer 
 

• Konteksten, herunder modtagerbevidsthed og hensigt bliver 
indforstået. Disse sammenhænge formidles af forfatterne men de 
gøres ikke til eksplicit genstand for undervisning 

 
• Genre repræsenteres som formel kategori; koncentrerer sig om 

genrer som bestemte kategorier med en særlig form og indhold, som 
tekster skal passes ind i 
 
 

 
     

Presentatör
Presentationsanteckningar
Læringsdesignet bærer præg af instruktivisme – statisk viden. Eleverne skal i meget lille grad selv reflektere over sprogbrug, virkning, intention



Eksplicitte formål 

• ”I elevernes respons skal vægten være på 
indholdet og overholdelse af genre, sprog og 
tekstens opsætning, ikke stave- og tegnfejl. 
Her kan de bruge hinandens viden om 
genretræk og sprog”  

• ”(…) en art sproglig værktøjskasse, som 
eleverne kan gå tilbage til igen og igen i deres 
arbejde med de enkelte genrer, ikke mindst 
når de selv skal skrive genretekster 



Organisering af indhold 

• Hvert genrekapitel indledes med: 
Præsentation af genren; indholdsmæssige 
træk og sproglige træk 

• Faktaboksen Spot på genre, fremhæver de 
pågældende hovedtræk 

• Elevopgaver der hovedsagelig fokuserer på at 
eleverne skal identificere indholdsmæssige og 
strukturelle træk 

 

 



Eksempler: 
 - om portrættet som journalistisk genre: 

•  Konsumption 
 

     ”Hvilke genretræk 
rummer portrættet af 
Paris Hilton. I kan hente 
hjælp (faktaboksen) 
Spot på genren” 

• Produktion 
 
    ” Skriv et portræt af en 

kendt person. Du vælger 
selv, om det skal være 
en fiktiv eller en ikke-
fiktiv person. Husk at 
overholde genrekravene 
og de sproglige træk for 
portrætgenren” 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Faktaboksen er fakta om genretræk for den pågældende genre.Eleverne kan hente hjælp i kopiarket Følg sporet, der ligeledes har fokus på sprogbrugen og det indholdsmæssigeEleverne opforderes til at offentliggøre deres tekster; at skrive til en modtager, men der arbejdes ikke med ,hvad det kan have af betydning for teksten. Aktørerne /afsender og modtager) bliver utydelige – det er form og indhold, der er væsentligt.
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Presentatör
Presentationsanteckningar
RØD: Vægtes i høj grad: Dog tages ikke højde for rammesætningenBLÅ:Vægtes i mindre grad: Her dog stort set kun i form af at forfatterne formidler disse sammenhænge ml. intentioner og modtager, afsenderGRØN: Vægtes ikke



En by af tekster 

• Genrebevidsthed repræsenteres som 
erkendelsen af sammenhængen mellem tekst 
og kontekst (situation, afsenderintention, 
modtagerbevidsthed).  

• Repræsenterer genrer som havende en 
funktion og som designs; resultater af valg 

 



Eksempler 
- kritisk konsumption 

 
• Hvor finder man sådan en 

tekst?  
• Hvem bruger sådan en 

tekst?  
• Hvornår bruger man den?  
• Hvad kan man bruge den 

til?  
• Hvorfor mon den netop ser 

sådan ud?  
 

 
• Hvorfor hedder de fire poser 

bolsjer noget forskelligt, når 
det egentlig er det samme 
der er i poserne, nemlig 
lakridsbolsjer?  

• Hvem tror I vil købe en pose 
bolsjer, der hedder ”Host 
ikke”?  

• Er det de samme som vil 
købe ”Kloak Slam”? 
Hvorfor/hvorfor ikke?  

•  Hvilken sodavand ville I 
vælge og hvorfor det?  
 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Stiller spørgsmål til kontekst, afsender, modtager, funktion og teksten konkrete form i relation hertil. Repræsenterer tekster, som noget man kan stille spørgsmål til mht ovenståendeEleverne skal reflektere over brug af sprogbrug i relation til afsender, modtager, intention og hvordan det virker.Samtidig berøres diskurs, da de forskellige slikposetekster taler ind i fx en bestemt børnekultur/diskurs



Mundtlige udsagn 
-i en videoudlejningsbutik og et 

pizzaria 
 

• Hvad betyder det, når nogen siger ”Den har 
jeg set”? 

• Ytringen ”Noget at drikke til?” er også en form 
for kode.Hvad betyder det, og på hvilke andre 
måder kan man spørge om det samme? (evt. 
under hensyntagen til hvem man spørger) 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Udsagnene får deres respektive betydninger afhængig af de kontekster, de indgår i. Rammesætningen 



Eksempler 
- produktion som reaktion på en situation (en 

storyline) 
 

• Slagtermester Xxx har 
tilbud på pølser. Hvilke 
slags er det, og hvad 
koster de?  

    -Lav tilbudsskiltet  

 

• Xxx‟s kat er blevet væk. 
Lav en efterlysning  

     -Hvordan lyder den?  

    -Hvor skal den vises?  

Presentatör
Presentationsanteckningar
Oplæg til opgaver på baggrund af et storyline-lignende forløb, hvor eleverne har skabt deres egen by med mennesker, der har med hinanden at gøre.Alternativt: Slagtermester har en masse pølser i overskud, som han gerne vil af med inden de bliver for gamle. Hvad gør han?Autenticitet. Vende tilbage til.
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Der er også eksempler på i læremidlet at eleverne skal arbejde med at imitere særlige teksttyper/genrer og dermed genkommende møsntre



Genre som triadisk størrelse 

• Den fysiske tekst (form og indhold) 
• Aktørerne (de sociale og psykologiske modtagere 

og afsendere) 
• Konteksten (samfundet, diskurser) 
 
Sammenhængen mellem: Udtryk, indtryk og 

kontekst 
Den effekt som genrer og diskurser har på os som 

afsendere og modtagere af tekster 
 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Triaden er en nedkogning af definitionen. NB: Aktørerne får en særlig plads



Kritisk genrebevidsthed 

• Evnen til at kunne indgå på kritisk vis i 
forskellige kommunikationssituationer 

At være i stand til at træde ud af 
genremodellen og erkende processen 

At besidde en dynamisk viden, som individet 
kan trække på i forskellige situationer 

En spørgekompetence i forhold til tekster 



Genredidaktikken 

• Komme hele vejen rundt i genremodellen 
• Gøre de mentale såvel som de fysiske aspekter 

ved genre til genstand for undervisning 
• Opmærksomheden på aktørerne: Tage 

situationsafsæt: Autentiske reagenter  og 
konsumenter i situationer (virkelige, 
simulerede) for derefter at lade dem træde ud 
igen og komme på kritisk afstand af deres 
oplevelser. 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Bevæge eleverne rundt i genremodellen, lade dem erfare på egen krop og intellekt, hjerte, hvordan situationer virker igangsættende. Møde teksterne i deres ”naturlige” konteksterLade disse processer fungere som afsæt for en mere kvalificeret og reflekteret forståelse af, hvad der sker når vi producerer og konsumerer tekster



Udfordringer 

• Stor kompleksitet 

• Skabe autenticitet – hvordan – virkelighed, 
simuleret virkelighed?  

• Behovet for en ”fiktionskontrakt”  

• Hvordan være både følelsesmæssigt 
engageret og kritisk? 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Litteraturen tilbyder os en (Rosenblatt)Living through . Vi engagerer os, indlever os i personer, fortællinger, som får os til at føle noget midlertidigt. Læseren indgår en fiktionskontrakt . Deltagerne/elevern i en undervisningssituation, hvor virkeligheden simuleres, indgår en slags ”fiktionskontrakt”, der omfatter at man anerkender fiktionen, accepterer og agerer som om det er virkelighed.Rosenblatt: At 



Litteratur 
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