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Artiklen

Kl. 5.40 i morges kørte Mads Jensen gennem 
Givested på vej på arbejde. Han får øje på et hus, 
der står i flammer. Han stopper bilen og løber 

hen til huset. Han løber ind i flammerne og får 
mor og barn ud. Han kontakter brandvæsnet, der 
ankommer kort efter. Politiet undersøger sagen.

Fælles opgave: 

Hvad er der sket?

Hvordan er branden startet?

Hvad gør brandvæsnet?

Hvad gør politiet?

Hvad kan Mads Jensen berette?

Hvem er familien?

Hvorfor er faren ikke i huset?

Hvad kommer der til at ske videre med familien og huset?

Hvad kan overskriften være?
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Du skal skrive en artikel om ildebranden, og hvad der videre skete. Din artikel skal ligne det 

layout, som artikler har i aviser. Din artikel skal indeholde: rubrik, manchet, brødtekst og 

foto. Den kan også indeholde mellemrubrik, byline og faktaboks.

1.  Tag udgangspunkt i ”genrestjernen” på side 27 i din elevbog, og brug punktet om sprog. 

Brug hv-spørgsmålene:

 Hvad? Hvad er der sket sensationen

 Hvem? Hvem er der sket noget med – personer

 Hvor? Hvor er det sket – geografi

 Hvorfor? Hvorfor skete det – motiv? 

 Hvornår      Hvornår skete det – tid

 Hvordan? Hvordan skete det – skildring
 

Gruppeopgave: 

Skriv stikord ned til det, du tror, der er sket:

Hvorfor er branden opstået? Er det uheld eller en forbrydelse?

Hvem er familien, hvad laver de?

Hvorfor er faren ikke hjemme? Er han bortrejst, på arbejde eller stukket af?

Får brandvæsnet slukket branden?

Hvad tror politiet, der er sket?

Hvad sker der med familien, når deres hus er brændt, hvor skal de bo og hvad med alle 

deres ting?

Skriveopgave: 

Du skal skrive en artikel om ildebranden, og hvad der videre skete. Din artikel skal ligne 

det layout, som artikler har i aviser. Din artikel skal indeholde: rubrik, manchet, brød-

tekst og foto. Den kan også indeholde mellemrubrik, byline og faktaboks
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2.  Tag udgangspunkt i ”genreboksen” på side 30-31 i din elevbog, og brug punktet om en 

stram struktur eller opbygning. Brug også punktet om beskrivende sprog – se i din elevbog 

side 29.

Du kan begynde din artikel ved først at lave strukturen på artiklen:

Overskrift En overskrift skal være dækkende, fængen-

de og præcis

Orientering Hvor brændte det? Hvem opdagede bran-

den? Hvem var i huset? Hvorfor var faren 

ikke hjemme?

Hændelse Hvad skete først?

Hændelse Hvad skete der bagefter?

Hændelse Hvad skete så?

Opsamling Hvad skal der ske videre frem med familien 

og huset?

Du kan begynde din artikel med

Brand i Givested

I nat opdagede en forbipasserende bilist brand i et hus …

Og du kan slutte din artikel med

Politiet efterforsker stadig sagen ...

I din tekst kan du bruge ord som

Mor, barn, mordbrand, ulykke, brandvæsen, flammer, uhyggeligt, forfærdeligt, forbrydel-

se, brandslukning, heltemod
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I din tekst kan du bruge sætninger som

Det var en chokerende oplevelse for både Mads Jensen og familien …

Politiet efterforsker sagen …

Man ved ikke, hvem der påsatte branden …

Det er uvist, om der ligger en forbrydelse bag branden …

Familien har mistet alt, hvad den ejer …

Familien befinder sig nu på hospitalet …

Brandmænd har i flere timer nu kæmpet med at få slukket en voldsom brand i et hus i Give-

sted

Du forsætter med at skrive ud fra strukturskemaet

Du kan slutte din artikel med:

Hvordan branden er opstået, er der stadig mystik om.

Du skal skrive en artikel, som handler om branden af huset og hvad der videre er sket. Din 

artikel skal ligne det layout som artikler har i aviser. Din artikel skal indeholde: overskrift, 

rubrik, manchet og brødtekst.  Du skal også finde et foto til din artikel

Kig på ”genrestjernen” side 27 og brug punktet om beskrivende sprog side 29.

Kig på ”genreboksen” side 30-31 og brug punktet om struktur 

Du kan begynde din artikel på den måde, at du laver en struktur for din artikel – udfyld først 

skemaet, og skriv derefter artiklen

Du kan skrive om branden af huset. 

Du kan begynde din artikel ved først at lave strukturen på artiklen:

Overskrift

Orientering Skriv svar på hv-spørgsmål som hvor, 
hvem, hvor, hvorfor, hvordan og hvornår
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Hændelse Hvad skete først?

Hændelse Hvad skete der bagefter?

Hændelse Hvad skete så?

Opsamling Hvad skal der videre ske med familien og 
efterforskningen af branden? 

            

Du skal skrive en artikel, som handler om branden af huset, og hvad der videre er sket. 

Din artikel skal ligne det layout som artikler har i aviser. Din artikel skal indeholde: rubrik, 

manchet, brødtekst og foto. Den kan også indeholde mellemrubrik, byline og faktaboks

Når du skriver, skal du tage udgangspunkt i ”genrestjernen” side 27 og bruge punktet om 

sprog side 29. Skriv din artikel, så du kommer omkring alle tre punkter om sprogbrug i artikler. 

Du skal også bruge en stram struktur for din artikel, hvor det vigtigste er skrevet først. Brug 

genreboksens punkt om struktur.

         

Du skal skrive en artikel, som handler om branden af huset, og hvad der videre er sket. 

Din artikel skal ligne det layout, som artikler har i aviser. Din artikel skal indeholde: rubrik, 

manchet og brødtekst. Den skal også indeholde mellemrubrik, byline, foto og faktaboks

Du skal skrive, så du demonstrerer, at du kan sammenholde synspunkter fra politiet, brand-

væsnet og moren i familien. 
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Du skal skrive en artikel, som handler om branden af huset og hvad der videre er sket. Din 

artikel skal ligne det layout, som artikler har i aviser. Din artikel skal indeholde: rubrik, 

manchet og brødtekst. Den skal også indeholde mellemrubrik, byline, foto og faktaboks

Du skal skrive, så du demonstrerer, at du kan sammenholde synspunkter fra politiet, brand-

væsnet Mads Jensen og moren i familien. Du skal komme med kvalificerede overvejelser af, 

hvad der kan ligge bag branden og inddrage sociale og etiske aspekter.


