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Den historisk berettende genre 

Den historisk berettende genre tilhører den genrefamilie, der hedder faktafamilien (Johansson & Sandell 

Ring, 2012: 98).  

Faktatekster formidler viden om faktuelle forhold, og de historiske tekster inddeles i  tre genrer, nemlig 

biografien, selvbiografien og den historisk berettende genre. 

Genrerne tilhører samme familie, fordi de har samme grundlæggende formål, nemlig at fortælle om 

historiske begivenheder. Udgangspunktet er blot forskelligt, idet biografien beretter om en persons liv 

udefra, mens selvbiografien beretter om fortællerens eget liv og den historisk berettende genre beretter 

om begivenheder fra historien. Formålet bliver således også, at læseren skal få noget at vide via 

beretningen. 

For at opnå dette formål må teksterne organiseres omkring et tidsperspektiv. Beretninger om ting, der er 

sket, organiseres omkring tiden som begreb (Martin & Rose, 2008: 99). Derfor bliver det også vigtigt, at 

eleverne lærer at organisere deres tekster omkring tidsbegreber. 

Struktur: 

Den historisk berettende genre har følgende struktur, der understøtter dens formål om at berette om 

vigtige begivenheder i historien: 

Overskrift 

Baggrund 

Begivenheder  (som der kan være mange af. Denne genre beretter om de vigtige begivenheder, og derfor 

er kun det vigtigste med, men der er i reglen flere af dem i samme stykke tekst) 

Leksikogrammatik: 

Genren har ofte almene og abstrakte deltagere (europæerne, befolkningen, indianere, 

skabelsesfortællingerne osv.), men suppleret med specifikke deltagere som f.eks. bestemte personer, 

steder  eller begivenheder (Indien, Amerika, Columbus, rejsen til Amerika osv.) 

Ofte vil man se lange, påklædte nominalgrupper, fordi deltagerne skal beskrives: lerklinede vægge, det 

mægtige rige eller nominalgrupper bestående af indlejrede sætninger:  Alle varer, som bønderne og 

håndværkerne producerede.  

Der skrives oftest i 3. person. 

Processerne er ofte materielle, fordi der jo berettes om begivenheder. Der er nogle, der gør noget og nogle, 

der handler. Ofte ses processer i passiv og/eller i datid. Undtagelsen er den såkaldte dramatisk nutid, som 

man kan se i enkelte historisk berettende genrer. 

Omstændigheder rammer begivenhederne ind. Der bruges både tids- og stedsomstændigheder, men også 

årsagsomstændigheder og somme tider mådes-omstændigheder benyttes. 
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Dekonstruktion af en historisk berettende tekst (teksten er et afsnit fra Hit med historien! for 6. klasse,  

afsnittet om europæernes ’opdagelse’ af Amerika:  Hvad ville europæerne? (Poulsen, 2004: 58)). Når man 

laver en dekonstruktion af en tekst, er det vigtigt, at man ikke minutiøst sidder og understreger hvert 

eneste eksempel i teksten. Dels giver det ingen mening, og så bliver det ikke funktionelt, dels er det 

sjældent nødvendigt for at give eleverne en forståelse af teksten og dens kendetegn. Der vil også altid, i 

ægte, autentiske tekster, være noget, der ikke passer til ’skemaet’, og det må man også gerne vise 

eleverne. Men det vigtige bliver at påpege de ting, der understreger tekstens karakteristika og 

demonstrerer netop dette. 

Struktur: 

Overskrift: Hvad ville europæerne? 

Baggrund: første afsnit udgør en baggrund for de begivenheder, der efterfølgende skitseres: I århundreder 

havde er været handelsveje mellem Asien og Europa… 

Begivenheder: begivenhederne er organiseret blandt andet ved hjælp af årstal.1300-tallet, 1400-tallet og 

1492.  

Begivenhed 1: osmannerne erobrer dele af landene ved Middelhavet og belægger karavaner med varer fra 

Østen med afgifter: I 1300-tallet… 

Begivenhed 2: Spanierne og portugiserne sender i 1400-tallet ekspeditioner ned langs den afrikanske kyst 

for at finde en søvej til Østen, for at undslippe afgifterne: Købmændene i landene omkring… 

Begivenhed  3: I 1492 sejler Columbus mod vest og finder en øgruppe, hvorpå der oprettes en koloni i den 

tro, at øerne ligger tæt på Indien: I 1492 overtale Christoffer Colombus… 

Begivenhed 4: Spanierne opdager i de efterfølgende år, at øerne ikke ligger ved Indien, og leder efter en 

passage øst om den nye verdensdel: Cuba blev spanierne hovedsæde…. 

Leksikogrammatik:  

Som det ses, er teksten opdelt i en række begivenheder, der er beskrevet i adskilte afsnit, og som er 

organiseret primært omkring tid, men også omkring sted. Dette fremgår af de leksikogrammatiske forhold. 

Tidsomstændighederne organiserer begivenhederne i en kronologisk rækkefølge: I 1300-tallet, Fra 

begyndelsen af 1400-tallet, i 1492. Disse karakteristika er vigtige for den historisk berettende genre, fordi 

netop kronologi er så centralt. Men det er også vigtigt at vide, hvor begivenhederne udspiller sig, derfor er 

også stedsomstændighederne centrale. Stedsomstændighederne viser, hvor begivenhederne udspiller sig: 

mellem Asien og Europa, til Middelhavets kyst, ved den østlige del af Middelhavet, fra Østen, til Europa, 

ned langs Afrikas kyst, mod vest tæt på Indien, på øen Hispaniola.  
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Deltagerne siger noget om, hvem og hvad, der er med i begivenhederne. Deltagerne er mange, fordi der er 

mange personer og steder involveret i begivenhederne, men også fordi der er mange ting, der hørte til 

datidens hverdag og havde indflydelse på begivenhederne, og som derfor omtales. 

De specifikke deltagere er f.eks.: Asien, Europa, osmannerne, Middelhavet, Columbus, den spanske konge, 

Indien, Cuba, landene omkring Middelhavet. Disse steder og personer har direkte indflydelse på hvad der 

sker og hvor det sker.  

Men der er også nogle mere almene og konkrete deltagere som: Karavaner, krydderier, kostbare varer, 

købmændene, dygtige sømænd, en ekspedition, 1500 mænd, den første europæiske koloni, store områder 

ved den østlige del af Middelhavet. Og nogle mere abstrakte deltagere som: høje afgifter, prisen, den 

letteste vej, en passage. 

Som man kan se, er nogle af disse klædt på: kostbare varer, dygtige sømænd, den første europæiske koloni, 

høje afgifter, den letteste vej, store områder ved den østlige del af Middelhavet. Der er dog ikke tale om 

mange meget lange nominalgrupper her, men dog f.eks.: den første europæiske koloni, store områder ved 

den østlige del af Middelhavet. 

De materielle processer fortæller os noget om, hvad der sker i den historiske periode. Det er processer 

som: erobrede, transporterede, krævede, drog igennem, sendte, overtalte, udruste, nåede, vendte tilbage, 

grundlagde, udsendtes, ledte. Som man kan se bruges datid og nogle passiv (udsendtes).  

Relationelle processer fortæller om de ting, der er udgangspunktet for begivenhederne, altså de ting, der 

ER: der havde været handelsveje, spanierne og portugiserne var dygtige sømænd, Cuba blev spanierne 

hovedsæde.  

Endelig er der nogle mentale processer, der viser, at teksten også handler om de overvejelser, Columbus og 

andre involverede gør sig: Købmændene …begyndte at spekulere på, Columbus var sikker på, han mente. 

I arbejdet med en historisk berettende genre kan man starte det indledende arbejde i fase 1 med at tale om 

historien i al almindelighed og måske læse en fiktiv tekst, der handler om samme historiske periode, op for 

klassen. I Hit med historien er der netop sådan en indledende tekst til hver periode. Man kan tale om 

perioden og deltagerne, måske se film eller billeder, kort osv. for på den måde at opbygge elevernes viden 

og ordforråd på området. Alle elever kan bidrage med viden og tanker, og læreren fungerer som den, der 

opsamler, opsummerer og får noteret den viden, eleverne sammen med læreren danner. 

Dernæst dekonstrueres en tekst som vist ovenfor. Her fungerer læreren styrende og sikrer sig, at alle elever 

forstår både tekstformål, tekststruktur og leksikogrammatik. 

I fælleskonstruktionsfasen må man konstruere en tilsvarende tekst, hvor man følger de trin og den 

leksikogrammatik, genren anvender. Her kan eleverne trække på den viden, de fik gennem det indledende 

arbejde i fase et.  

I den fjerde fase konstruerer eleverne selv, eller i grupper, en historisk beretning, og læreren fungerer nu 

som vejleder og konsulent. 
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