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1.0	
  Indledning	
  
	
  
”Søndag 15. februar 2015. Frysende koldt, isnende vind, solløst, alt for langt til foråret og
fastelavnssøndag.”1
Hvad der skulle have været en weekend i fastelavns og Valentins tegn, blev i stedet en
weekend fuld af kampklædte betjente med skarpladte våben og den insisterende lyd af
politihelikoptere over København. Det blev en rædselsweekend, hvor terror og sorg ramte
landet. Det blev en medieweekend af dimensioner. En medieweekend, der bød på
rødglødende breaking news på alle online nyhedsplatforme. Uafbrudte livesendinger i TV og
radio, både fra gaden og fra diverse pressebriefinger. Sociale medier, der var ved at koge over
med opdateringer. En rasende nyhedsstrøm, der opdaterede om alle udviklinger i sagen.
Mandag morgen var Politikens forside ikke overraskende dedikeret til tragedien, og 1. sektion
bugnede af analyser, kommentarer, rekonstruktioner og debat. Men forsidens bærende artikel
blev indledt med en scene. En scene med børn, der slog katten af tønden:
”Søndag 15. februar 2015. Frysende koldt, isnende vind, solløst, alt for langt til foråret og
fastelavnssøndag. Tusinder af danske børn forklædt som ninjaer, Spiderman, Tornerose og
Snehvide. Forfrosne røde barnehænder, grædende prinsesser i tylskørter, som de ville have
på. Forældre, der står rundt om tønden og håber på, at den store dreng slår bunden ud af det
hele, så han kan blive kattekonge, og alle andre kan komme hjem i varmen. Det Danmark, vi
kender. Alt er som før. Alligevel er alt forandret.”2
Som journalist og rystet Københavner var jeg opdateret på alle de nyeste detaljer i
terrorsagen. Alligevel læste jeg den relativt lange artikel til ende. Alligevel blev jeg rørt.
Eksemplet er qua sagens karakter ekstremt, men det illustrerer tre ting i forhold til det danske
mediebillede anno 2015.
For det første viser det med al tydelighed den hastighed, som medierne opererer med. De
elektroniske medier betyder, at læserne kan følge begivenhedernes gang – live. På nettet, på
TV og i radio. Alle større danske aviser har i dag en netavis, der løbende kan opdatere om den
aktuelle situation. Udviklingen efterlader papiravisen med det åbenlyse problem, at der med
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Olav Hergel: Det Danmark, vi ikke kendte. Bragt i Politiken, forsiden. 16. Februar 2015.
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stor sandsynlighed er kommet nye aspekter fra deadline og indtil mandag morgen. I lyset af
dette giver det ingen mening at bringe en klassisk nyhed, hvis vinkel på sagen vil være
forældet, allerede kort tid efter den er trykt. Således henviste den nævnte Politiken forside
også til politiken.dk for den seneste udvikling i sagen.
Det leder til pointe nummer to. Når papiraviserne ikke kan klare sig på hurtigheden, må de i
stedet levere baggrund, forståelse og fordybelse. Noget der får mig som læser til at bruge tid
på en artikel, hvis nyhedsværdi jeg allerede kender. Noget der rører mig.
Man kan tale om en todelt udvikling på mediemarkedet, hvor vi på den ene side oplever korte
news flash, der lynhurtigt etablerer historiens overskrifter: En mand er skudt. Politiet massivt
til stede på Østerbro. Disse kan videreudvikles til reelle nyhedsartikler, der efter
nyhedstrekanten beretter om hvem, hvad, hvor, hvornår osv. Formålet er et hurtigt overblik.
På den anden side kræver de hurtige og overfladiske nyheder længere baggrunde, der kan
levere forståelse: Hvorfor gik det så galt? Hvordan kommer samfundet videre herfra?
Disse artikler optræder i dagens mediebillede både i papiravisen og på nettet. Politiken må
betegnes som en bannerfører på området, eksempelvis med lanceringen af Magasinet – en del
af politiken.dk, der samler de længere og mere dybdegående formater. Et andet eksempel er
Zetland, der har haft nogen succes med at udgive journalistiske fortællinger som singler. Midt
i overfloden af informationer vil læserne også underholdes, blive klogere og have ny indsigt.
De vil have fortællingen (Sønnichsen & Kramer, 2002:7).
Således er tredje pointe nået, og det er, at journalisten har brug for særlige redskaber i arbejdet
med de længere og mere dybdesøgende artikler. Det er her, den fortællende journalistik
kommer ind i billedet. En genre der låner fortælletekniske virkemidler fra litteraturen som
redskab til at engagere læseren. Eksempelvis brugen af sceniske beskrivelser som i artiklen
ovenfor eller plot, der organiserer fortællingen efter en stigende spændingskurve (Jørgensen,
2007:69). Hvor artikler struktureret efter nyhedstrekanten primært leverer information om
begivenheder, vil den fortællende genre også underholde. Den vil levere identifikation. Helt
centralt er derfor den personlige vinkel, hvor en hovedperson møder og løser en konflikt, som
er journalistisk relevant. ”…god fortællende journalistik fokuserer på at fortælle
begivenheder, mens de udfolder sig, at vise situationer, der sker for almindelige, virkelige og
skrøbelige personer, der gør ting som er et billede på samfundet.” (Sønnichsen & Kramer,
2002:13)
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Genren kom til Danmark fra USA omkring årtusindskiftet og har siden bredt sig ud på
redaktionerne - både i sin rendyrkede form, men også som fragment i andre journalistiske
genrer. Dagens mediebillede er således præget af hybridartikler. Eksempelvis den indledende
artikel, hvor scenen på forbilledlig vis indfanger den stemning, der lå over København den
forfrosne søndag i februar - hvorefter den glider ind i en mere berettende tone, der kortlægger
weekendens begivenheder.
Dette speciale beskæftiger sig med fortællende journalistik som genre og dens påvirkning på
læseren. Inden for journalistforskningen synes der at være en bred enighed om, at den
fortællende journalistiks virkemidler rent faktisk virker (Hviid, 2007:19; Jørgensen, 2007:70;
Sønnichsen & Kramer, 2002:7), og genren er blevet set som en vigtig brik i
(avis)journalistikkens redning (Sønnichsen & Kramer, 2002:13; Dalviken, 2005:187).
Forskningen tager dog primært udgangspunkt i universelle standarder og idealer om den gode
journalistik (Kabel, 2008:8ff) - der er således udgivet mange fagbøger og artikler om
fortællende journalistik, der fokuserer på metoder til konstruktionen af den gode fortælling.
Eksempelvis Mikkel Hviids Fascinerende fortælling eller Linda Dalvikens Fortællende
journalistik i norden, som jeg begge benytter i dette speciale. Ligeledes er etikken omkring
brugen af fiktive virkemidler indenfor journalistikken blevet diskuteret heftigt.
Men journalistforskningen har en tendens til at glemme dem, der egentlig burde være i fokus.
Dem der køber aviserne, abonnerer på netaviserne og i sidste ende beslutter, om en artikel er
værd at læse eller ej. Læserne.
Der laves mange læserundersøgelser, hvor målgrupper kortlægges og antal klik gøres op, men
der er et hul i forhold til danske empiriske undersøgelser af, hvordan den fortællende
journalistik påvirker læserne. Som journalist er det relevant at vide, hvilken effekt konkrete
skrivetekniske og strukturelle greb har på modtageren. Det er relevant at kende genrernes
stærke og svage sider i forhold til modtageren, når man vælger, hvordan et emne skal dækkes.
I dette speciale vil jeg derfor undersøge læsernes oplevelse og udbytte af den fortællende
journalistik. Jeg opstiller et eksperiment, hvor jeg sammenligner fortællende artikler med
nyhedsartikler i forhold til tre faktorer: læselyst, forståelse og fastholdelse af information.
Disse faktorer er valgt ud fra genrens formål, som både er at underholde og informere.
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1.2	
  Problemformulering	
  og	
  afgrænsning	
  
Hvordan påvirker fortællende journalistik læserens læselyst, forståelse og fastholdelse af
information?
Begreberne fra problemformuleringen uddybes, defineres og operationaliseres i specialets
teoriafsnit. For overblikkets skyld skal dog allerede nævnes her, at der udelukkende fokuseres
på avisjournalistik. Ligeledes defineres læseren som avislæser, altså en der i forvejen læser
avis, enten i papirudgaven eller på nettet.
Idet min problemstilling ikke er undersøgt mange gange før, har jeg ikke et færdigudviklet
metodisk design eller fremgangsmåde at støtte mig op af. Jeg har derfor valgt at opstille en
række hypoteser og udføre et eksperiment med udgangspunkt i disse. Der eksisterer dog noget
videnskabeligt arbejde på området, som mine hypoteser bygger på.

1.3	
  Forskningsoversigt	
  
I det følgende gennemgår jeg tre empiriske studier, der relaterer sig til min
problemformulering. Studierne er udvalgt, da de er de mest omfattende på området, og
samtidig giver indikationer på nogle sammenhænge, jeg kan bruge som grundlag for
opstillingen af hypoteser.
I 1993 blev den omfattende undersøgelse Ways with Words gennemført i USA (Clark et. al.,
1993; Denton et. al., 1993). Undersøgelsen var blandt andet et samarbejde mellem det
anerkendte Poynter Institute for journalistik og journalistikforskning i St. Petersburg, Florida,
og den regionale morgenavis St. Petersburg Times. Formålet var at lave en komparativ
analyse af fire forskellige teknikker til at skrive nyhedshistorier. Således ville man undersøge,
hvordan nyheder gøres mere interessante, tilgængelige og forståelige for læseren. Blandt
teknikkerne var den fortællende og den traditionelle nyhedsstil.
De samme emner blev behandlet som forskellige genrer og publiceret i avisen i hver sit
lokalområde – efterfølgende blev læserne ringet op af researchere, der undersøgte udbyttet af
læsningen. Undersøgelsen foregik således under ”naturlige omstændigheder”, idet læserne
ikke vidste, at de potentielt var med i en omfattende undersøgelse, når de læste artiklerne
(Denton et. al., 1993:10)
Resultaterne viste, at de fortællende artikler klarede sig godt. De blev generelt læst meget, de
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engagerede læserne i historien og specifikke læsergrupper blev klogere på stoffet. Der var dog
ikke én genre, der var suveræn – således blev de fortællende artikler eksempelvis vurderet
som mindre troværdige end de traditionelle nyheder. Undersøgelsen konkluderede, at der var
brug for mere analytisk forskning, eksempelvis i forhold til, hvorfor læserne reagerer som de
gør – men at man som journalist og nyhedsredaktør er nødt til at kigge udover
nyhedstrekanten for at kapre morgendagens læsere (ibid.:17).
Ti år senere nåede medie – og kommunikationsforsker Silvia Knobloch nogle lignende
konklusioner. I 2003 udførte hun et empirisk studie, hvor hun testede læserens opfattelse af
forskellige teksttyper – henholdsvis en narrativ tekst med lineær struktur, en narrativ tekst
med tilbageholdt information og en tekst opbygget efter nyhedstrekanten. Deltagerne var 133
tilfældigt udvalgte besøgende og studerende på et tysk universitet (Knobloch, 2003).
Det teoretiske udgangspunkt for undersøgelsen var ”structural-effect theory of stories”, der
blandt andet handler om, at fortællinger påvirker os følelsesmæssigt. Formålet var at
efterprøve den indgroede ide om fortællinger som journalistikkens redning, og om at
fortællinger appellerer mere til læserne (ibid.:3).
Konkret blev der testet for spænding, nysgerrighed og læseglæde, samt om uafhængigheden
af autencitet (nogle testgrupper fik udleveret teksten som en nyhedsartikel, andre som et
udsnit af en bog). Resultaterne viste, at den lineære struktur skabte mest spænding, men
tilbageholdt information øgede nysgerrigheden. Læseglæden var størst ved de to narrative
former, mens resultaterne viste sig at være uafhængige af autenciteten (ibid.:2).
Konkluderende pegede Knobloch på behovet for yderligere undersøgelser af, hvorvidt større
læseglæde betyder, at læserne er mere disponerede for nyhedshistorier, der er struktureret
anderledes end nyhedstrekanten. Samtidig foreslog hun undersøgelser af, hvorvidt
genkaldelsen af information kan forbedres gennem fortællinger (ibid.:20).
Dette var netop, hvad Marcel Machill, formand for journalistikafdelingen på Leipzig
Universitet, undersøgte i 2005. Der eksisterede den problemstilling, at tyske tv-nyheder var
populære og havde høje seertal, men at mange seere tilsyneladende hverken huskede eller
forstod det, de så (Machill et. al., 2007). Jeg har valgt at medtage denne undersøgelse, da det
er nogle af de samme hukommelsesmekanismer, der gør sig gældende, ligegyldigt om man
beskæftiger sig med TV-indslag eller artikler. Udgangspunktet for undersøgelsen var således
den kognitive teori om forståelsesskemaer, der forklarer, hvordan den narrative struktur
fremmer forståelsen hos modtageren (ibid.:8).
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For at overføre dette til (TV)journalistik gennemførte Machill en eksperimental
receptionsanalyse, der testede forståelse og fastholdelse af information. Her er forståelse
defineret som evnen til at forklare sammenhænge, årsager og konsekvenser, mens fastholdelse
er evnen til at genkalde enkeltinformationer (ibid.:11ff).
De 215 deltagere så en nyhedsudsendelse fra en tv-station i Köln, dog med variationer i
indslagenes opbygning, og efterfølgende blev de stillet en række detaljerede spørgsmål. Det
viste sig, at seerne i højere grad huskede og forstod tv-nyhederne, når der blev anvendt
narrativ opbygning. På baggrund af dette konkluderede Machill, at der ikke skal fokuseres
entydigt på narrativitet – men at genren kan være med til at give nye perspektiver, at skabe
nye (og forskellige typer af) seere, samt gøre dem i stand til (i hvert fald i højere grad end før)
at bruge nyhederne aktivt i deres hverdag (ibid.:18).
Ovenstående studier er et uddrag af den eksisterende forskning omkring fortællende
journalistik. Fælles for dem alle er, at de benytter sammenligning af forskellige genrer til at
undersøge fortællende journalistik og dens påvirkning på læsere og seere. Sammenligningen
er også grundlæggende for mit eksperiment. Jeg vælger at holde den fortællende genre op
imod nyhedsgenren, idet de adskiller sig fra hinanden i forhold til formål og struktur. Det
lægger sig op ad Ways with Words-undersøgelsen, der bevidst udvælger genrerne i
eksperimentet ud fra, hvor meget de adskiller sig i forhold til struktur, graden af ”show og
tell” samt narrativt indhold (Denton et. al., 1993:5).
Derudover peger alle tre studier på, at der med fordel kan forskes mere på området omkring
reception af de journalistiske genrer. Mit speciale placerer sig altså i et relativt uudforsket felt,
hvor det er relevant at foretage yderligere empiriske undersøgelser.
Studierne giver dog indikationer på nogle interessante sammenhænge, der relaterer sig til min
problemformulering. Knoblochs undersøgelse viser, at læseglæden er højere ved narrative
tekster (Knobloch, 2003:2). Dette bakkes op af Ways with Words-undersøgelsen, hvor den
fortællende genre i høj grad engagerer læserne (Denton et. al., 1993:17). Knobloch måler
spænding og nysgerrighed som to separate faktorer, mens jeg ser dem som et bidrag til den
samlede lyst til at læse artiklerne. En læselyst der altså ser ud til at øges ved de fortællende
artikler.
Interessant ved Knoblochs studie er også måden, hvorpå hun måler læsernes nysgerrighed –
nemlig ved at afbryde dem undervejs i læsningen og teste, i hvor høj grad, de ønsker at læse
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artiklen til ende (Knobloch, 2003:10). En metode som jeg også benytter mig af i mit
eksperiment.
I forhold til forståelsen peger Ways with Words-studiet på, at den fortællende genre øger
forståelsen af stoffet for nogle grupper af læsere (Denton et. al., 1993:17). Ligesådan viser
Machills undersøgelse, at genren både øger forståelsen og evnen til at fastholde information
Machill et. al., 2007:18). På baggrund af sit eget studie foreslår Knobloch også, at yderligere
undersøgelser muligvis vil kunne afdække, at evnen til at genkalde information fra artikler
forbedres ved brug af narrative teknikker (Knobloch, 2003:20).
På baggrund af ovenstående opstiller jeg tre hypoteser som udgangspunkt for min
undersøgelse.

1.4	
  Hypoteser	
  
Hypotese 1: Journalistiske artikler skrevet i den fortællende genre øger læserens læselyst i
forhold til nyhedsartikler.
Hypotese 2: Journalistiske artikler skrevet i den fortællende genre øger læserens forståelse af
teksten i forhold til nyhedsartikler.
Hypotese 3: Journalistiske artikler skrevet i den fortællende genre øger læserens fastholdelse
af information fra teksten i forhold til nyhedsartikler.

1.5	
  Opgavens	
  opbygning	
  

	
  
For at efterprøve hypoteserne og besvare problemstillingen opstiller jeg et eksperiment, hvor
jeg sammenligner to fortællende artikler med to nyhedsartikler. En række deltagere læser
artiklerne og interviewes efterfølgende om deres læseoplevelse, samt testes for deres
forståelse af, og evne til at fastholde information fra, artiklerne. Undersøgelsen er selvfølgelig
underlagt et speciales praktiske og ressourcemæssige rammer, hvorfor den ikke kan matche
de ovenfor gennemgåede studier i omfang og datamængde. Den kan dog komme med
indikationer på sammenhænge, der er relevante for det journalistiske forskningsområde
omkring læsernes reception – og dermed også for journalistikken som profession.
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I specialets teoriafsnit gennemgår jeg den teori, der ligger til grund for undersøgelsen.
Herunder diskuterer og operationaliserer jeg de teoretiske begreber, der anvendes i
eksperimentet. Metodeafsnittet er en gennemgang af de valg og overvejelser, der ligger til
grund for undersøgelsen samt en beskrivelse af det konkrete forløb. Herefter følger
analyseafsnittet, hvor jeg analyserer og diskuterer undersøgelsens resultater, dens validitet og
reliabilitet. Endelig samler konklusionen op på resultaterne og perspektiverer deres relevans,
samt hvordan de kan bruges fremadrettet.
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2.0	
  Teori	
  
I følgende afsnit gennemgår jeg den teori, der ligger til grund for specialets undersøgelse. 	
  
Først gennemgår og definerer jeg selve genrebegrebet, idet det er grundlæggende for
forståelsen af de journalistiske genrer. Dernæst giver jeg et overblik over den narrative
fortælling og dens virkemidler, der har fungeret som inspiration for den fortællende
journalistik. Herefter følger en gennemgang af de journalistiske genrer nyhedsjournalistik,
new journalism og fortællende journalistik, deres udvikling og inspirationen fra USA. Idet jeg
argumenterer for, at genrerne kan opfattes som strømninger og modstrømninger, er new
journalism medtaget som et modsvar til nyhedsjournalistikken og en forløber for den
fortællende genre.
I min undersøgelse har jeg brug for håndgribelige definitioner, hvorfor jeg diskuterer
opfattelserne af begrebet fortællende journalistik, samt operationaliserer dette og begrebet
nyhedsjournalistik ved hjælp af genreteorien. Herefter vender jeg opmærksomheden mod læse
– og hukommelsesteorien og de tre parametre, hvorpå jeg tester genrernes påvirkning:
læseforståelse, fastholdelse af information og læselyst.
Teoriafsnittet afrundes med en opsamling på specialets teoretiske fokus, hvor jeg gennemgår
de væsentligste pointer, der tages med i undersøgelsen.

2.1	
  En	
  definition	
  af	
  genrebegrebet	
  

	
  
Dette speciale beskæftiger sig med journalistiske genrer, hvorfor det er væsentligt at have en
grundlæggende forståelse for, og en definition af, selve genrebegrebet. Ordet genre kommer
af latin og betyder art eller stil. Tekster inden for den samme genre er altså tekster af samme
art, bestemt ud fra en række fælles lighedstræk (Mailand, 2007:30). Hvordan man nærmere
skal definere og afgrænse genrebegrebet, er der dog stor teoretisk uenighed om. En uenighed,
der har ført til nogen kritik af undervisningen i genrer – for hvorfor undervise i noget, hvor
selve hovedbegrebet er til debat, og så i en tid, hvor mange tekster netop er kendetegnet ved at
være genrehybrider (ibid.:38).
Mette Kirk Mailand vender i sin praktisk orienterede lærebog Genreskrivning i skolen denne
argumentation på hovedet, idet hun anfører, at det netop er vigtigt at beherske genrerne for at
kunne navigere i tidens stigende genre-kompleksitet (ibid.:38). I bogen, der henvender sig til
lærere og lærerstuderende, operationaliserer og konkretiserer hun idéerne fra den australske
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genrepædagogik. Denne har en funktionel tilgang til sprogvidenskab, og beskæftiger sig altså
med, hvordan mennesker bruger sprog til at skabe mening (ibid.:25).
I front for den funktionelle tankegang finder man blandt andre J. R. Martin, der sammen med
David Rose har udgivet Genre Relations – en introduktion til den funktionelle genreanalyse,
hvori de gennemgår genrerne ud fra det perspektiv, de selv kalder ”the Sydney School”
(Martin & Rose, 2008). Heri arbejder de ud fra definitionen ”genres as recurrent
configuration of meanings” (ibid.:6). Altså genrer som gentagne sprogmønstre eller
tekststrukturer3, der kan bruges til at generere en mening.
Disse mønstre og strukturer er kulturbestemte, forstået på den måde, at de udvikles over tid i
en given kultur (ibid.:16ff). Familien af fortællende genrer, herunder den narrative fortælling,
har udmærket sig ved en stor grad af udbredelse og holdbarhed over tid og på tværs af
forskelligartede kulturer, idet genrerne har vist sig som et vigtigt redskab i forhold til kulturel
reproduktion (ibid.:74). Hvad enten det er som oprindelsesmyter, moralske belæringer eller
løsninger på konkrete problemer, der overleveres mundtligt eller skriftligt fra generation til
generation. Omvendt udsprang nyhedsgenren mere direkte af udviklingen i den moderne
(vestlige) kultur og dens stigende mulighed og behov for information (ibid.:76).
Samtidig påpeger Martin & Rose, at vi igennem vores opvækst og uddannelse stifter
bekendtskab med flere og flere genrer afhængig af hvilken kultur, vi befinder os i (ibid.:18).
I definitionen ligger altså en forståelse af genrer som faste, men dynamiske mønstre, der kan
bruges til at videreformidle en mening. Martin & Rose argumenterer derfor for, at man er
nødt til at anskue dem som et samlet system: ”Seen as a system, genre is not so much about
imposing structure as offering choice – a menu with several courses” (ibid.:259).
Genrerne kan således ses som en række af valg - et system hvorfra afsenderen kan vælge den
løsning, der passer bedst til budskabet og den omkringværende kultur. Samtidig understreges
dog, at genrerne ikke skal ses som en begrænsning af kreativiteten. Snarere kan kendskabet til
genrerne derimod være en forudsætning for kreativiteten, idet man da bliver i stand til at
bryde dem og eksperimentere med nye mønstre (ibid.:258).
Det ligger ikke inden for rammerne af dette speciale at gå yderligere ind i diskussionen af
genrebegrebet – ej heller at gennemgå hele Martin & Roses genresystem. Den
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funktionalistiske genredefinition tjener dog som en forståelsesramme for udviklingen af de
journalistiske genrer, der netop har udviklet sig ud fra den omgivende kultur, som jeg vil
beskrive i de følgende afsnit. Derfor vender jeg også tilbage til genreteorien, når jeg senere i
teoriafsnittet operationaliserer begreberne nyhedsjournalistik og fortællende journalistik. Først
gør jeg dog ophold ved den narrative fortælling og dens litterære virkemidler, idet det er
herfra den fortællende journalistik har hentet inspiration.

2.2	
  Den	
  narrative	
  fortælling	
  –	
  om	
  plot	
  og	
  narrativt	
  begær	
  	
  
Narration er beretning om begivenheder, der udfolder sig over tid (Jørgensen, 2007:69).
Martin & Rose fremhæver familien af fortællende genrer som central for alle kulturer (Martin
& Rose, 2008:49), og indenfor denne familie fremhæves den narrative fortælling yderligere:
”We reserve the term narrative specifically for the generic pattern that resolves a
complication”(ibid.:52). Narrativer defineres som et mønster, der består af komponenterne
complication, evaluation og resolution (ibid.:52). Det bærende element er altså, hvordan
konflikten løses af hovedpersonen (ibid.:67). Der er intet krav om en lykkelig slutning, men
der forventes en form for løsning.
Denne moderne opfattelse af narrativer bygger i høj grad på arbejdet af de russiske formalister
og franske strukturalister. I særdeleshed Vladimir Propp, der studerede russiske folkeeventyr
og i 1958 udgav The Morphology of the Folktale (ibid.:49). Heri kortlagde han de syv mest
brugte ”personaer” og deres funktioner i fortællingerne - således reducerede han karaktererne
til roller, hvis vigtigste funktion var at drive fortællingen fremad (Brooks, 1992:15ff). Den
franske sprog- og litteraturforsker A. J. Greimas reformulerede disse roller til aktanter og
indsatte dem i en matrix-struktur – aktantmodellen var skabt (ibid.:16).
Modellen kan bruges til at give

Figur 1 : Aktantmodellen

overblik over aktanterne og
fordelingen af funktioner i en tekst.
Således er den altså et redskab til at
identificere de interesser og konflikter, der driver fortællingen fremad. Helt centralt placeret
er subjektet - den hovedperson, der gennemlever og skal løse den konflikt, som Martin &
Rose beskriver. Han kæmper for at nå et mål, objektet, og møder både hjælp og modstand på
sin vej. I mange fortællinger er subjektet lig med modtageren, altså ham der får glæde af, at
målet opnås (ibid.:17).
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Det er dog ikke nok, at hovedpersonen gennemgår og løser en konflikt. Rækkefølgen, i
hvilken han gør det, spiller også en væsentlig rolle for teksten. Et centralt begreb indenfor
litteraturen, som senere er blevet adopteret af journalistikken, er plot. Ordet stammer fra
narratologien, som er litteraturvidenskabens fortælleteori. De russiske formalister skelnede
mellem fabula og sjuzet, som på engelsk blev til fabel og plot. Fabel defineres her som den
rækkefølge af begivenheder, der refereres til – en rækkefølge der pr. definition er kronologisk.
Plot er den rækkefølge, som fortællingen af begivenhederne antager (Hviid, 2007:42).
”Plot as I conceive it is the design and intention of a narrative, what shapes a story and gives
it a certain direction or intent of meaning” (Brooks, 1992:XI). At plotte handler altså om at
tilrettelægge eller opbygge en historie på en særlig måde, at bryde en begivenheds faktiske
forløb og gengive den efter en anden logik (Hviid, 2007:41ff). Formålet kan eksempelvis
være at skabe spænding, ved at tilbageholde information. Men det kan også være at opbygge
efter væsentlighed, som det oftest er tilfældet i nyhedsartikler.
I skønlitteraturen kan det være svært at skelne mellem den oprindelige begivenhed og
fortællingen om den, da der ofte ikke findes en oprindelig begivenhed (ibid.:43). Indenfor
journalistikken er skellet skarpere, idet man arbejder med virkelige hændelser og
hændelsesforløb – fortællingen (sjuzet) skal således være sand og dækkende, en researchet
gengivelse af den virkelige historie (fabula) (ibid.:43).
Opbygningen af historien påvirker altså selve historien, dens spænding, karakter og handling ”plottets dynamiske karakter” (Brooks, 1994:13). Derfor har de forskellige journalistiske
genrer udviklet forskellige kompositionsmodeller, som jeg kommer ind på i de følgende afsnit
om genrernes udvikling – modeller der kan påvirke teksterne i en særlig retning, eksempelvis
i forhold til at informere eller underholde.
I Reading for the Plot fokuserer den amerikanske litteraturprofessor Peter Brooks netop på,
hvordan narrativer virker, og hvorfor vi som læser søger ”orden” i fortællinger (Brooks,
1994). Han interesserer sig for det dynamiske i tekst og læseproces, hvilket får ham til at
bevæge sig i retning af psykoanalysen og i særdeleshed Freud. Dermed introduceres narrative
desire, det narrative begær, som motiv for fortællinger (ibid.:48).
Narrativt begær er ifølge Freud drivkraften i fortællinger - både i forhold til fortællingens
handling og i forhold til selve læseakten. Begæret vil ofte være til stede i udgangspunktet og
dermed virke som katalysator for udvikling og ændring (ibid.:38). Her kan begær både være
den klassiske længsel efter prinsessen, en ambition om at nå et givent mål eller i det mindste
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bevæge sig væk fra en situation. Det er forskellen mellem den tilfredsstillelse der kræves, og
den der modtages, der driver fortællingen (ibid.:54). Som læser er det begæret for at nå
slutningen og dermed forløsningen og forståelsen.
Brooks introducerer også begrebet tekstlig energi, der er bundet op på læserens forventninger
og forestillinger, altså det narrative begær (ibid.:101). Hvis teksten er godt konstrueret
bevares energien ligesom i et termosystem og frigives på det, eller de, rigtige tidspunkter. Et
godt eksempel er den klassiske detektivhistorie, hvor forbrydelsen først opklares i slutningen
– informationen forhales, hvilket tvinger den engagerede læser til at hænge på. Konstruering
af et (effektivt) plot handler altså om begær og kunsten at mestre tekstens energiniveauer
(ibid.:143).
Brugen af plot er et grundlæggende træk i flere af de journalistiske genrer. Det samme gælder
fokus på en hovedperson og løsningen af en konflikt, som drivkraft i fortællingen. Litterære
virkemidler, der har sneget sig ind i de journalistiske strømninger, som jeg nu vil vende
opmærksomheden mod.

2.3	
  Nedslag	
  i	
  de	
  journalistiske	
  strømninger	
  
Mediebilledet anno 2015 er fuldt af hybrider. De journalistiske genrer hænger langt hen ad
vejen sammen og overlapper hinanden – både historisk og i dagligdagens journalistik.
Genrerne opstod ikke i en præcis kronologisk rækkefølge, men kan ses som en række
strømninger og modstrømninger, der er tæt forbundet med udviklingen i det omkringværende
samfund. Således vil jeg i det følgende redegøre for nyhedsjournalistikken og den fortællende
journalistik – men jeg er nødt til at medtage new journalism, idet genren fungerer som et
modsvar på nyhedsjournalistikken og en væsentlig forløber for den fortællende genre.
Når nye strømninger skal til, har de det dog med at fortegne fortiden. Det er en vigtig pointe,
idet der for eksempel ikke kun blev skrevet tør og klinisk journalistik i Danmark, før new
journalism og senere den fortællende journalistik slog igennem (Jørgensen, 2007:79).
Fortællingen har eksisteret længe, også inden for journalistikken – men i perioder har den i
nogen grad været væk fra spalterne (Sønnichsen & Kramer, 2002:8). Derfor giver det mening
at behandle genrerne særskilt for at følge deres udvikling og give en karakteristik af deres
hovedtræk (Jørgensen, 2007:80).
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2.3.1	
  Nyhedsjournalistik	
  –	
  klart	
  og	
  kortfattet	
  
Nyhedsjournalistikken, der ligger til grund for den nyhedsjournalistik, vi kender i dag, slog
igennem i Danmark omkring 1930 (Jørgensen, 2007:11). Journalistikken var på dette
tidspunkt præget af både en stram akademisk stil, men også mere individuelle og litterære
måder at skrive på, ligesom rekonstruktionen, referatet og interviewet fyldte spalterne. Med
indførslen af blandt andet telegrafi og telefoni blev det redaktionelle stof fordoblet, hvilket
betød, at det var nødvendigt med en mere systematisk tilgang – både i forhold til overvejelser
omkring formater og layout, men også på det håndværksmæssige plan, hvor der opstod nye
normer for sprog og struktureringen af artikler (ibid.:13). ”Den nye stil” gjaldt derfor
grundlæggende om at skrive ”to the point”, inspireret af den angelsaksiske presse (ibid.:11).
Ole Cavling udgav i 1928 Danmarks første lærebog i journalistik, Journalistik. Kortfattet
Vejledning i moderne Journalistik (ibid.:11). Der var tale om et programskifte, hvor Cavling
under stærk indflydelse fra USA og England konstaterede, at ”al moderne Journalistik hviler
på Nyheden. Det er den nøjagtige og hurtige Gengivelse af Døgnets begivenheder, som
betinger Pressens Succes” (ibid.:11ff).
Han rådede til at forklare det karakteristiske og usædvanlige allerede i artiklens begyndelse og
præsenterede i denne forbindelse hv-spørgsmålene ”Naar, Hvor, Hvorledes, Hvorfor og
Hvem” (ibid.:12) som grundlæggende. En opbygning, der senere skulle blive kendt som
nyhedstrekanten. Dette var et opgør med tidopfattelsen, at gengivelsen af en historie kunne
struktureres efter væsentlighed frem for kronologi.
Cavling anerkendte, at den moderne journalistik stilistisk set måske ikke var så fuldendt, men
at den var nødvendig ud fra en funktionalistisk tilgang: ”For at skaffe Plads til Døgnets
Kæmpereportage har det været nødvendigt at forlade Literatur-Journalistikken og erstatte
den med de korte Nyheder, der fortæller, hvad der er sket, i faa Ord uden Lyrik” (ibid.:12).
Det øgede fokus på meddelelsen af nyheder var et led i professionaliseringen af
journalistikken. De store morgenaviser kom til at minde om hinanden i format, layout og
fordeling af stoffet, samtidig med at journalisterne indarbejdede nogle relativt faste normer
for korrekt sprogbrug og opbygning af artikler. Fokus var på klar og kortfattet formidling af
(nyheds)stoffet, altså en effektiv og tilstræbt neutral kommunikation, dog vinklet på den
journalistisk interessante historie (ibid.:13ff).
Selvfølgelig var der undtagelser, og ”retningslinjerne” gjorde sig ikke lige gældende indenfor
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alle stofområder – men med indførslen af egentlige journalistuddannelser4 foregik der en
institutionalisering, hvor alle studerende blev undervist i ”den nye stil” (ibid.:14).
Nyhedsjournalistikken lever som bekendt stadig i bedste velgående - eksempelvis gennem
gratisavisernes indtog omkring årtusindskiftet, med deres brug af korte nyhedsartikler og
citathistorier, samtidig med en stigende brug af onlinenyheder og tabloidformatet, der fordrer
kortere artikler (ibid.:21). Den er dog ikke længere så entydig, som Cavling proklamerede i sit
programskifte tilbage i 1928. Nye nyhedskriterier er kommet til, og nyheder kan både anskues
som sociale konstruktioner og som processer, i takt med at onlinejournalistikken dikterer
løbende dækning af begivenhederne. Samtidig lånes der ofte elementer fra andre genrer,
eksempelvis en scenisk indledning eller en personlig case. Cavlings tankegang har dog stadig
en stor gyldighed og indflydelse i forhold til genrens struktur og formål5. Derfor vil jeg af
pladshensyn og i forhold til specialets fokus fastholde denne i den senere operationalisering af
begreberne.
Om end genren stadig klarer sig godt, så ophørte dens altdominerende position omkring 1970,
hvor den i første omgang kom under pres fra modstrømningen new journalism.
”Den nye stil” ophørte altså med at være ny, og måtte i stedet se sig betegnet som
gammeldags, traditionel eller klassisk journalistik (ibid.:11) – eller blot nyhedsjournalistik,
som jeg ud fra en funktionalistisk tilgang vil fastholde som betegnelse.
2.3.2	
  New	
  journalism	
  –	
  et	
  journalistisk	
  grænseland	
  
New journalism udsprang som journalistisk modstrømning af 1960’ernes opbrudstid i den
vestlige verden, særligt i USA (Jørgensen, 2007:26). Sociale og kulturelle forandringer,
hippiebevægelsen og opposition mod Vietnam-krigen gjorde den traditionelle objektive
journalistik ”utilstrækkelig” – i hvert fald for en række skribenter tæt på disse bevægelser. De
mente, at der var brug for nye litterære og eksperimenterende metoder til at beskrive deres
samtid på. Samtidig oplevede USA på den tid et mættet prosa-marked, så en række unge
håbefulde forfatterspirer rykkede ind på redaktionerne (Hviid, 2007:77). Mens de ventede på
bedre tider for litteraturmarkedet, erfarede de, at grænsen mellem litteratur og journalistik
ikke nødvendigvis var så skarp. Journalistik kunne skrives som litteratur – dog med den
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Begyndende med universitetskurser i Aarhus i 1946 (Jørgensen, 2007:14)
Kilde: Medie – og Kommunikationsleksikon, artiklen Nyheder/nyhed
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afgørende forskel, at forfattere digter, mens journalister researcher. Således var grundlaget for
en ny journalistisk bevægelse skabt.
New journalism-bevægelsen var dog ikke en egentlig bevægelse, forstået som en gruppering
med et indre fællesskab (Jørgensen, 2007:26). Det var snarere en række solister, der læste og
inspirerede hinanden, og hvis fælleskab bestod i at blæse på traditionerne og kæmpe om at
skrive den bedste artikel.
Dette ændrede sig, da den unge reporter Tom Wolfe i 1973 udgav antologien The New
Journalism (Klit, 1983:13). Wolfe var selv en af hovedkræfterne bag den nye måde at bedrive
journalistik på, og hans bog samler nogle generaliserende iagttagelser i new journalismpraksis i USA op gennem 1960’erne (Jørgensen, 2007:27). Heri forklarer han, hvordan
journalisterne har fundet tilbage til 1800-tallets realisme og identificerer og beskriver fire
komponenter, der kendetegner new journalism: Scene-på-scene-princippet, brug af dialog,
synsvinkelteknikken og brugen af detaljer6 (Klit, 1983:14).
Wolfes principper blev senere hjørnestenene i den fortællende journalistik, om end de to ikke
til fulde kan sidestilles. New journalism forbindes ofte med et meget eksperimenterende
sprogniveau, der efterligner lyde og taler til alle læserens sanser – ”den sproglige voldtægt”,
som Jesper Klit har døbt det (ibid.:36). For eksempel var titlen på en af Wolfes første artikler
intet mindre end ”There goes (Varoom! Varoom!) That Kandy-Kolored (Thphhhhhh!)
Tangerine-Flake Streamline Baby (Rahghhh!) Around the Bend
(Brummmmmmmmmmmmmmmm)…” (Hviid, 2007:82).
Ligeledes var der stort fokus på skribenten, som i nogle tilfælde var omdrejningspunkt for
artiklen. Der blev ikke lagt skjul på, at verden blev set på hans præmisser – et kraftigt brud
med journalistens tidligere veldefinerede rolle som objektiv formidler (Klit, 1983:18).
New journalism mødte da også en del modstand, blandt andet i forhold til de daværende
objektivitetskriterier. Kritikerne anså det for en ”bastardform”, der placerede sig mellem to
stole, journalistikken og litteraturen. Den kunne således klandres for at mangle litterære
kvaliteter, mens journalistikken anklagede den for at være ”spradebasseskriveri” (ibid.:15).
New journalism-bølgen nåede også til Danmark, om end i en noget mere afdæmpet udgave.
Jesper Klit udgav i 1983 oversigtsværket Journalistik og Fiktion (Klit, 1983) - en lærebog
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med anbefalinger, som præsenterer Wolfe og hans new journalism-komponenter. Klit
erkender, at new journalism aldrig for alvor har vundet indpas i den danske journalistik, men
har materialiseret sig i spredt fægtning, når enkeltjournalister har eksperimenteret ved siden af
den mere traditionelle journalistik (ibid.:25).
Alligevel har genren haft indflydelse, idet det er ”new journalisms fortjeneste, at den
eksperimenterer med den formmæssige side af journalistikken” (ibid.:69). Det er netop
gennem disse formmæssige eksperimenter, at new journalism ifølge Klit tilførte
journalistikken nye perspektiver, der gjorde det muligt, at gå bag om nyhederne (ibid.:27).
Således argumenteres for, at new journalism legitimerer nogle nye og anderledes greb
(Jørgensen, 2007:35). Her snakker vi litterære virkemidler som brug af dialog i stedet for
citater, beskrivelser gennem scener, sproglige eksperimenter og udtalt brug af journalisten
selv – enten gennem direkte optræden eller som fortæller.
Således var new journalism med til at bane vejen for den fortællende journalistik. Det skete
dog gennem den journalisthistoriske mellemstation litterær journalistik. Begrebet er blevet
kritiseret for at være mangelfuldt, og kan ligeledes dække over journalistik omkring litteratur
(ibid.:40), hvorfor jeg udelukkende medtager det som en forskydning fra den amerikanske
new journalism hen imod narrative journalism.
Ifølge Mark Kramer, journalist og en af drivkræfterne bag fortællende journalistik i USA7, er
new journalism for tidsbundet til at fungere 30 år senere. Derfor var han i 1995 en af
hovedmændene bag bogen Litterary Journalism, hvori han definerer litterær journalistik som
”journalistik, der meddeler om begivenheder, der har fundet sted. Litteraturen leverer blot
fortælletekniske og stilistiske virkemidler” (ibid.:36).
De to begreber, new journalism og litterær journalistik, dækker ifølge Kramer over den
samme litterære stiltype, men han videreudvikler og nuancerer Tom Wolfes program med otte
”regler”. I korte træk går de ud på, at historien skal være faktuelt researchet og forholde sig til
det levede liv. Derudover spiller skribentens personlighed en rolle – man udsletter altså ikke
sig selv, men sørger for, at læseren føler det, der skrives om. Endelig er der også narrative
træk, idet Kramer nævner scener som et vigtigt redskab (ibid.:38). Sidstnævnte er særligt
interessant, da Kramer nogle år senere vender ryggen til begrebet litterær journalistik og i
stedet fokuserer på fortællende journalistik.
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Kramer var indtil 2007 leder af Nieman Foundation Program on Narrative Journalism ved Harvard University,
USA.

	
  

17	
  

2.3.3	
  Fortællende	
  journalistik	
  –	
  fortælling	
  frem	
  for	
  fortæller	
  
Bølgen af fortællende journalistik rullede over USA gennem 1980’erne og 90’erne, primært
under betegnelsen narrative journalism. Et af de første skvulp var, da journalisten Jon
Franklins dramatiserede fremstilling af en hjerneoperation8 vandt den første Pulitzer pris for
feature-skrivning i 1979 (Jørgensen, 2007:74). Sammen med Mark Kramer er han én af den
fortællende journalistiks guruer, og de ser begge genren som en naturlig forlængelse af new
journalism og litterær journalistik (ibid.:75).
Ved hjælp af litterære teknikker, eksempelvis plot, detaljer og handlende personer, beskriver
journalisten den virkelige verden, som den ser ud for virkelige mennesker. Formålet er at give
indblik og eftertanke via oplevelse (Sønnichsen & Kramer, 2002:8).
Ifølge Kramer ”genopdages” fortællingen i 1990’erne, efter at have ligget lidt stille siden new
journalismens storhedstid. Tidsmæssigt er der altså et sammenfald mellem den litterære
journalistik og den fortællende, men sidstnævnte er i højere grad en professionaliseret og
disciplineret form. Vi har efterhånden bevæget os langt væk fra det fra det antiautoritære
oprør, der oprindeligt kastede benzin på new journalismens bål. Den fortællende journalistik
har en praktisk tilgang til metode og form, hvilket betyder, at den lettere kan danne skole
(Jørgensen, 2007:75).
Den mest klassiske opbygning af en fortællende artikel er et forløb med en begyndelse, en
midte og en slutning (Sønnichsen & Kramer, 2002:15; Dalviken, 2005:40). Dette fører tilbage
til det centrale begreb narration, der inden for narratologien betyder beretning om
begivenheder, der udfolder sig over tid (Jørgensen, 2007:69). Denne struktur svarer til den
klassiske narrative fortælling, hvor hovedpersonen skal løse en konflikt (Martin & Rose,
2008:67). Den svarer også til Jon Franklins kompositionsmodel Story-modellen, der er
opbygget efter princippet komplikation, udvikling og løsning (Hviid, 2007:49ff).
Det er altså et krav, at fortællingen har en slutning. Den behøver ikke nødvendigvis være
lykkelig, for sådan er virkeligheden jo desværre ikke altid – men hovedpersonen skal have
udviklet sig, have lært noget eller måske fundet sig til rette med omstændighederne. Der skal
være en form for løsning på konflikten (Dalviken, 2005:40; Hviid, 2007:53).
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Artiklen ”Mrs. Kelly’s Monster”, bragt i The Evening Sun i Baltimore, december 1978. Gengivet i dansk
oversættelse i Mikkel Hviids Fascinerende fortælling (Hviid, 2007:94).
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I modsætning til nyhedsjournalistikken præsenteres problemet (og en mulig løsning) ikke upfront, i stedet forhales informationerne. Plottet bruges aktivt til at skabe handling og spænding
i fortællingen. Noget som Tom Wolfe i øvrigt var inde på, da han i sit program for new
journalism beskrev, hvordan litterære greb kan bruges til at engagere læseren intellektuelt og
følelsesmæssigt (Jørgensen, 2007:70). De lider med hovedpersonen, i håbet om at blive
klogere eller nå forløsningen. Her arbejder genren altså aktivt med Brooks’ narrative begær
som drivkraft i teksten og for læseren (Brooks,1992:48).
Ligesom ved de skønlitterære fortællinger kan aktantmodellen bruges til at tydeliggøre
handlingen og persongalleriet. Franklin anvender begrebet sympatiske personer, hvilket har
været udsat for kritik. Han mener dog ikke, at journalister udelukkende skal skrive om søde
og rare mennesker – snarere at genrens personlige vinkel øger identifikationen og i højere
grad gør læseren i stand til at sætte sig i hovedpersonens sted (Hviid, 2007:53).
En ny ting i forhold til new journalism (og til dels den litterære journalistik) er nemlig, at
fokus flyttes fra fortælleren til fortællingen. Hvor det til tider primært drejede sig om
journalistens oplevelse, sløjfer skribenterne stort set brugen af jeg-fortæller og fokuserer i
stedet på styrken i historien om dem, der skrives om (Sønnichsen & Kramer, 2002:8).
Synsvinklen er således personlig eller alvidende. Dette stiller selvfølgelig store krav til
researchen, idet det kræver dybdegående kendskab til en situation, at kunne formidle en anden
persons tanker troværdigt. Et punkt, hvor new journalismen mødte kritik, jf. foregående
afsnit.
Samtidig stiller genrens fokus på den personlige konflikt også krav til historien. Der skal
således være tale om et afsluttet forløb med en klar hovedperson og en konflikt, der har en
form for journalistisk relevans (Hviid, 2007:53)
I USA har den fortællende journalistik ofte taget form af serial narrative, altså føljetoner, der
har strakt sig over flere dage eller uger i lange kapitler (Sønnichsen & Kramer, 2002:7).
Herhjemme har der også været arbejdet med føljetoner, men oftere møder vi fortællingen som
en enkeltstående featureartikel (Hviid, 2007; Jørgensen, 2007:80) eller som en del af et større
tema. Som jeg vil redegøre for i det kommende diskussionsafsnit bruges begrebet feature også
om fortællende journalistik (Hviid, 2007:80). Jeg skelner dog mellem disse to, da det ikke er
alle featureartikler, der lever op til det narrative krav om en hovedperson, der løser en
komplikation (Jørgensen, 2007:72).
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Det var dog en længere fortælling, der for alvor introducerede den fortællende journalistik i
Danmark omkring årtusindskiftet (ibid.:76). Dagbladet Politiken var centrum for en lille
”narrativ loge” af journalister, der puslede med de amerikanske idéer. Det kulminerede med
den første danske føljeton Skyggen9, der blev bragt i 14 kapitler i oktober-november 2001
(Dalviken, 2005:76). Artikelserien var en del af et større tema om trafiksikkerhed, og var en
personlig skildring af et trafikdrab. De efterfølgende år bragte avisen enkelte føljetoner, dog
uden at den fortællende journalistik overtog magten på redaktionerne.
I dagens danske mediebillede optræder den fortællende journalistik i forskellige afskygninger
– både i sin rendyrkede form, men ofte som element i nyheder, features og baggrundsartikler.
Ligesom Politiken var en vigtig aktør for genrens indtog i landet, er dagbladet også i dag
bannerfører for den fortællende journalistik. Eksempelvis gennem lanceringen af Magasinet i
2013, der som en del af politiken.dk samler de længere formater som interviews, features,
portrætter og fortællinger. Her finder man enkelte føljetoner, men de fleste artikler er
enkeltstående. Om dette forklarer Kim Faber, redaktør for Magasinet, at Politiken har forsøgt
sig med serier, men at erfaringen er, at antallet af læsere falder fra afsnit til afsnit. Ifølge
Faber vil folk gerne læse langt på nettet, men en fortælling behøver ikke nødvendigvis være
lang for at være god. Politikens egne undersøgelser peger på, at der ikke er én ting, som
læserne vil have – men at aktualitet og personlige fortællinger vægtes højt (Kim Faber,
personlig kommunikation, 09.11.14).

2.4	
  Diskussion	
  af	
  begrebet	
  fortællende	
  journalistik	
  
Gennem teori-afsnittet har jeg beskrevet genrernes udvikling, deres kendetegn og hvordan de
på samme tid ligner og adskiller sig fra tidligere journalistiske genrer. Det er vanskeligt at
komme med endegyldige definitioner, idet de professionelle praksisser er under konstant
udvikling, og genrerne låner fra hinanden i flæng. I forhold til udvælgelsen og omskrivningen
af artikler til brug i mit eksperiment har jeg dog brug for håndgribelige definitioner, som jeg
kan anvende i praksis. Først er det nødvendigt med en diskussion af begrebet fortællende
journalistik, idet opfattelserne af det er delte.
Én	
  slags	
  journalistik	
  –	
  flere	
  betegnelser
Flere betegnelser dækker således helt eller delvist over journalistik, der er båret af fortælling,
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Flemming Christiansen og Kim Faber: Skyggen. Del 1 blev bragt i Politiken 22. 10. 2010. Gengivet i
(Dalviken, 2005:76)
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men baseret på fakta: narrativ journalistik (Jørgensen, 2007), faktion (Harms-Larsen, 1992),
feature (Hviid, 2007) og fortællende journalistik (Jørgensen, 2007; Sønnichsen & Kramer,
2002; Dalviken, 2005), blot for at nævne nogle, der anvendes i dag. Tidligere blev new
journalism og litterær journalistik også brugt som betegnelser for genren (Sønnichsen &
Kramer, 2002:11), om end disse strømninger adskiller sig fra den på flere punkter, som
beskrevet ovenfor.
Et grundlæggende skel indenfor genreteorien er skellet mellem fakta og fiktion (Mailand,
2007:54). Ifølge Harms Larsen er dette skel dog ikke så eviggyldigt, og i nyere tid har der
(som beskrevet ovenfor) været en stigende tendens til, at fiktive og faktuelle genrer har lånt
fra hinanden. Derfor anvender Harms Larsen den mundrette betegnelse faktion, der dækker
over medieproduktioner, som dramatiserer den virkelige virkelighed (Harms Larsen,
1992:12). Fokus ligger ganske rigtigt på vekselvirkningen mellem fakta og fiktion, ligesom i
min beskrivelse af fortællende journalistik. Det er dog en meget bred definition, der i øvrigt
primært tager udgangspunkt i tv-produktioner, hvorfor jeg altså må vende opmærksomheden
mod den øvrige journalistforskning omkring den fortællende genre.
Feature	
  som	
  betegnelse?
Lars Kabel udgav i 2008 et oversigtsværk over den danske journalistforskning fra 2002 til
2007. Heri påpeger han, at periodens fokus i forhold til fortællende journalistik primært har
været på metode - altså eksempler på og analyser af, hvordan man konstruerer den gode
fortælling (Kabel, 2008:40).
Kabel fremhæver blandt andet metodebogen Fascinerende fortælling af Mikkel Hviid, som en
grundig indføring i litterære og sproglige skriveteknikker10. Heri gennemgår Hviid
featuregenren og beskriver, hvordan man skaber fascinerende fortællinger (Hviid, 2007:11).
Der er dog tale om en meget normativ bog, hvor Hviid ud fra en række eksempler forsøger at
rekonstruere featurebegrebet.
Centralt for bogen er, at Hviid ser begrebet feature som en fællesbetegnelse for fortællende
journalistik (ibid.:85). Han mener, at fortællende journalistik har monopoliseret featuregenren indenfor faglitteraturen, idet teoretikere nævner feature og fortællende journalistik
synonymt, og beskriver dem ud fra de samme (fortællende) egenskaber – eksempelvis
udvikling over tid, dynamiske forløb, levende person – og miljø beskrivelser samt brugen af
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1. udgave af Fascinerende fortælling blev udgivet i 2002. Jeg henviser dog til 3. udgaven fra 2007.
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plot (ibid.:79ff): ”Så feature er fortællende journalistik, det vil sige en journalistisk form, som
kombinerer den gode journalistiks autoritet (historierne er researchet og tjekket) med den
gode litteraturs fascination (fremstillingen er fortællende, ikke resumerende)” (ibid.:80).
Denne sidestilling af begreberne kritiseres af Jørgensen, der mener, at den overflødiggør et af
begreberne (Jørgensen, 2007:72). Han anskuer featuren som en genre eller teksttype, mens
fortællende journalistik er en stiltype – således kan den også bruges i andre genrer end
featuren. Dog argumenterer Jørgensen også for, at ”narrativ journalistik er artikler, der
bygger på narrationens elementer og teknikker” (ibid.:73). Teknikkerne er blandt andet
forhaling af information, mens de vigtigste elementer er handlende personer, tids- og
rumangivelser samt sansende detaljer (ibid.:69).
Denne definition lægger sig interessant nok tæt op ad Hviids karakteristik af en feature.
Overordnet set er Jørgensen og Hviid altså relativt enige om, hvad der kendetegner denne
amerikansk inspirerede journalistiske strømning. Begge påpeger de dens rødder i new
journalism, og fremhæver Wolfes principper som grundlæggende (Jørgensen, 2007:70; Hviid,
2007:78): Scene-på-scene-princippet, brug af dialog, synsvinkelteknikken og brugen af
detaljer. Uenigheden består altså primært i den eksakte betegnelse, samt skellet mellem genre
og stilart. Hvor Hviid sætter lighedstegn mellem fortællende journalistik og feature, anfører
Jørgensen, at en feature ikke nødvendigvis behøver at være struktureret som en narrativ
fortælling med en slutning (Jørgensen, 2007:72).
I dette speciale har jeg valgt at behandle fortællende journalistik som en genre. Her læner jeg
mig op ad Sønnichsen & Kramer, der i antologien Virkelighedens fortællere præsenterer en
række fortællende artikler fra prisbelønnede amerikanske journalister (Sønnichsen & Kramer,
2002). I introduktionen skriver Mark Kramer om genrebetegnelsen for artikler båret af
fortælling, men baseret på fakta, at ”… aviserne – som først med forsigtighed også brugte
navnet litterær journalistik – nu bruger den lidt mildere og mere ærlige betegnelse
fortællende journalistik. Og det er i virkeligheden måske en så ligefrem og præcis betegnelse
for genren, at det også kunne blive den endelige” (ibid.:11).
Idet jeg tilslutter mig denne pragmatiske tilgang til genrebetegnelsen fravælger jeg altså
Hviids idé om featuren som fællesbetegnelse. Hviids karakteristik af en feature er ganske
rigtigt synonym med den, jeg bruger i teorien for fortællende journalistik. Som han selv
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erkender er featurebegrebet dog ikke så entydigt, og sidestillingen holder ikke i praksis, idet
en del af de artikler, der præsenteres som features, formelt set burde hedde interviews eller
klummer (Hviid, 2007:80). En feature kan altså være fortællende, forstået som en fortælling
bygget op efter de narrative principper med en hovedperson, der løser en konflikt. En
opbygning, der svarer til Jon Franklins story-model (ibid.:49). Men featuren kan også
struktureres og fokuseres anderledes, jf. Hviids øvrige kompositionsmodeller for
featureartikler (ibid.:44ff), hvorfor featurebegrebet ikke duer som fællesbetegnelse.
Jørgensen medgiver dog Hviid, at den fortællende journalistik herhjemme oftest udtrykkes
gennem en feature, idet vi ikke har samme tradition for føljetoner som i USA (Jørgensen,
2007:80). Således kan man altså kalde de artikler, som jeg har udvalgt som repræsentanter for
den fortællende genre, for features. Man kan bare ikke altid gå den anden vej, og kalde en
feature for fortællende.
Genre	
  eller	
  stiltype	
  
Idet jeg vælger at definere fortællende journalistisk som en genre, modsiger jeg også
Jørgensens ide om fortællende journalistik som en stiltype (Jørgensen, 2007:72). Her vender
jeg tilbage til den australske genre-pædagogik og det funktionalistiske udgangspunkt for at
hente mit argument.
Figur 2
11

Figur 2 illustrerer sammenhængen mellem genre,
struktur og sproglige træk i en tekst (Mailand,

FUNKTION
GENRE (Formål)
STRUKTUR (Komposition)

2007:36). I modellen bevæger man sig i

SPROG (Stilistiske træk)

overensstemmelse med genredefinitionen fra
tekstens funktion mod udtrykket. Mens alle lag er

UDTRYK

koblet til genren, er det således først i det sproglige
lag, at de stilistiske træk kommer til udtryk, eksempelvis gennem valg af synsvinkel. Ud fra
dette synspunkt er genren altså overordnet og bestemmende i forhold til stilen, hvorfor jeg
fastholder fortællende journalistik som en genre, på lige fod med nyhedsjournalistik.
2.4.3	
  Operationalisering	
  af	
  nyhedsjournalistik	
  og	
  fortællende	
  journalistik	
  
Således er begreberne fortællende journalistik og nyhedsjournalistik på plads, men jeg er nødt
til at gøre dem praktisk anvendelige. Derfor kombinerer jeg pointerne fra den forudgående
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Figur 9 er med enkelte modifikationer en gengivelse fra (Mailand, 2007:36)
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diskussion og teoriafsnittet med genreteorien for at skabe et samlet overblik over genrerne.
Jeg fastholder den funktionalistiske tankegang fra Martin & Rose, men vender blikket mod
Mailands operationalisering, idet hun har tilpasset genrebeskrivelserne til dansk
undervisningssammenhæng (Mailand, 2007:53). I overensstemmelse med Martin & Roses
definition af genrebegrebet som tekststrukturer, der genererer en mening, ligger det primære
fokus i operationaliseringen på den genrebestemte struktur. En struktur der bestemmes af
formålet.
Nyhedsjournalistik
Nyhedsartiklen hører til hos de berettende tekster, idet den er en faktuel beretning (Mailand,
2007:55). Formålet med berettende tekster er at berette om, hvad der skete – altså at give
læseren oplysninger om en begivenhed eller en udvikling, der har fundet/finder sted
(ibid.:55). Ideelt set informerer den så objektivt som muligt, dog er nyhedsartiklen en
journalistisk vinklet gengivelse af virkeligheden.
Den faktuelle beretning er oftest en 3. persons fortælling, som præsenterer betydningsfulde
detaljer vedrørende tid, sted og personer, samt baggrundsinformation i et vist omfang, så
læseren kan forstå teksten (ibid.:55).
Der vil ofte være tale om	
   en

Figur 3: Berettende struktur

tredelt struktur med en
præsentation, et hændelsesforløb
og en evaluering.
Når det, som i dette speciale, drejer
sig om nyhedsartikler, er de som
regel opbygget efter nyhedstrekanten. Det vil sige, at det væsentligste beskrives først –
allerede i rubrikken og underrubrikken. Hertil er besvarelsen af hv-spørgsmålene hvem, hvad,
hvornår, hvordan og endelig hvorfor essentielle redskaber12.
Idet problemstillingen og de vigtigste aktører præsenteres i starten af teksten, følger genren en
flad spændingsstruktur – selvom teksten indeholder en konflikt, sker der ikke en
konfliktoptrapning. Grundideen er her, at artiklen er organiseret ud fra faldende væsentlighed
og kan skæres bagfra – evalueringsfasen indeholder således eksempelvis en vurdering af de
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fremtidige konsekvenser af problemstillingen (ibid.:56), men ikke nogle væsentlige
selvstændige pointer.
	
  
Fortællende	
  journalistik
Fortællinger og beretninger har en del træk tilfælles – der er tale om formidling af hændelser
og tid og sted er afgørende kompositoriske træk. Formålet med fortællende tekster er dog
både at underholde og danne (ibid.:91).
Fortællingen er komponeret i en tredelt struktur, der følger en stigende spændingskurve:
præsentation, konfliktoptrapning samt klimaks og udtoning (ibid.:93). Denne opbygning
svarer til story-modellen, den journalistiske kompositionsmodel, der ligger fortællingens
væsen nærmest – her betegnes de komplikation, udvikling og løsning (Hviid, 2007:68).
I præsentationen møder vi fortællingens

Figur 4: Fortællende struktur

personer og vi får en ide om tid, sted og miljø.

	
  

Scenen bliver altså sat, ofte så læseren kan ane
den truende konflikt. Sidstnævnte er vigtigt, da
det er her læserens interesse skal indfanges og det
narrative begær skal vækkes. Samtidig er det
vigtigt, at den givne information er relevant for fortællingen, idet læseren bruger den til
løbende at gætte på, hvad der vil ske (Mailand, 2007:94).
Konfliktoptrapningen er et væsentligt karakteristika, idet den sørger for en stigende
spændingskurve. Tekstens modsætninger skaber dynamik og driver teksten fremad mod
klimaks. Dette kan ske gennem flere udviklingsscener, hvor hovedpersonen prøver at
overkomme konflikten (Hviid, 2007:50). Herefter kommer udtoningen, der som regel overstås
relativt hurtigt. Det narrative begær er nu opfyldt, og konflikten er løst. En gylden regel er, at
fortællingen skal have en slutning, hvad enten det er den ”rigtige” eller ej, idet læserne
generelt har det dårligt med åbne slutninger (Mailand, 2007:96; Hviid, 2007:53).
I fortællende tekster optræder der konkrete aktører, ligesom det i øvrigt gør sig gældende for
berettende tekster. Valget af synsvinkel falder oftest på en personlig eller alvidende fortæller,
så læseren kommer ”ind i hovedet” på personerne (Mailand, 2007:97).
Fremstillingen er scenisk, eksempelvis gennem brugen af replikker, men den kan også være
panoramisk, hvor fortællingen spoler hurtigt henover tid eller begivenheder (ibid.:97).
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Ovenstående operationalisering af genrerne ligger til grund for omskrivningen af de artikler,
jeg bruger i specialets undersøgelse. Som det fremgår af afsnittet er der nogle markante
forskelle mellem genrerne, især i forhold til strukturen. Når jeg i operationaliseringen af
genrerne har lagt vægt på strukturen, er det i tråd med den grundlæggende definition af
genrebegrebet som ”recurrent configuration of meanings” (Martin & Rose, 2008:6). Når
specialet undersøger genrernes påvirkning på læseren, vil det være ud fra en forståelse af
genrer som tekststrukturer. Det primære fokus vil altså ligge på den genrebestemte struktur og
dennes påvirkning på læseren.
Således er genrerne operationaliseret og klar til at indgå i specialets undersøgelse. Først
vender jeg dog opmærksomheden mod et område, der relaterer sig til viden om genrer, og
som er vigtigt i forhold til specialets undersøgelse af læsernes reception. Nemlig viden om
læsning.

2.5	
  Viden	
  om	
  læsning
I dette afsnit gennemgår jeg de tre parametre, hvorpå jeg måler genrernes påvirkning læselyst, forståelse og evnen til at fastholde information. De to sidstnævnte er tæt forbundet
med hukommelsen, hvorfor det giver mening at samle dem i et afsnit.
2.5.1	
  Læseforståelse	
  og	
  fastholdelse	
  af	
  information	
  
Læseforståelse er et omfattende og komplekst forskningsområde med mange tilgange (Bråten,
2009:25). I det følgende vil jeg kun berøre de dele, der er relevante for specialet - nemlig en
definition af begrebet læseforståelse, dets sammenhæng med hukommelsen og de tekstlige
strukturers påvirkning af begge størrelser, samt indflydelsen fra valg af læsestrategi.
Ivar Bråten, norsk professor i filosofi og pædagogisk psykologi, bruger følgende
forskningsbaserede definition: ”Læseforståelse handler om at uddrage og skabe mening ved
at undersøge og interagere med en skreven tekst” (ibid.:13). Definitionen indeholder to
centrale aspekter. For det første handler læseforståelse om at udlede en mening, som
forfatteren på forhånd har lagt ind i teksten. For det andet handler det om, at læseren skaber
en mening med udgangspunkt i teksten, altså tilfører den mening (ibid.:14). Sidstnævnte sker,
når tekstens information kombineres med allerede eksisterende viden om emnet og verden
generelt – men de to aspekter er nært forbundet, så hvis man skal tale om en dybere
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læseforståelse, kan den aktive konstruktionsproces altså ikke foregå løsrevet fra det, som
faktisk står i teksten (ibid.:14).
En dybere læseforståelse kræver altså interaktion mellem læser og tekst, og to læsere vil
derfor aldrig forstå den samme tekst helt ens (ibid.:15). Bråten skelner mellem tre
hovedkomponenter i læseforståelse, nemlig læser, tekst og kontekst (ibid.:21).
I dette speciale fokuserer jeg på sammenhængen mellem tekst og læseforståelse, endnu mere
specifikt på den genrebestemte strukturs påvirkning på forståelsen. I praksis er det dog svært
at isolere en sammenhæng fra de andre. Derfor vil jeg også starte med at fokusere på læseren
og dennes hukommelse, idet hukommelsen er grundlæggende for både forståelsen og evnen
til at fastholde information fra en tekst.
Læserens	
  betydning	
  –	
  om	
  hukommelse
Bråtens definition af læseforståelse bygger på en opfattelse af læsning som en
meningsskabende proces. Denne opfattelse er af nyere dato, og i takt med dens udbredelse
blev man i 1970’erne optaget af læserens forkundskaber (Bråten, 2009:31). Der blev forsket
meget i, hvordan vi tilegner os kundskaber gennem læsning og hvordan disse lagres i
hukommelsen – en forskning der knytter sig til udviklingen af kognitiv psykologi. Kognition
defineres som menneskets tanker, hukommelse og antagelser, og kognitive forskere fokuserer
eksempelvis på sammenhængen mellem hukommelse og læring (ibid.:31).
Indenfor forskning i hukommelse og læring opererer man med begrebet skemateori. Det
handler overordnet om, hvordan vi knytter tidligere erfaringer til indholdet i en tekst, så det
læste bliver mere forståeligt (ibid.:32). Teorien blev introduceret tilbage i 1932, men fik først
for alvor opmærksomhed i slutningen af 1960’erne, da fokus indenfor forskningen rettede sig
mod læserens forkundskaber (ibid.:32)
Skemateorien er relevant for specialet, idet den beskriver strukturen i menneskets viden og
hvordan denne viden er repræsenteret i hukommelsen. Et skema er således læserens viden om
omverdenen, men ofte en abstrakt viden, der kan omfatte en række situationer med relativt
ensartede træk (ibid.:33). Denne viden kan bidrage til at skabe forventning – eksempelvis har
de fleste en forventning til, hvad det vil sige at tage bussen, men vi kan ikke detaljeret
forudsige, hvordan en given bustur vil forløbe. På samme måde kan man have en forventning
til en tekst, og denne forventning spiller en rolle i forhold til forståelsen af teksten, som netop
testes i specialets undersøgelse. Før jeg kan redegøre for sammenhængen mellem forventning
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og forståelse, er jeg dog nødt til kort at vende opmærksomheden mod opbygningen af den
menneskelige hukommelse, idet den er grundlæggende for evnen til at forstå og huske
informationer fra en tekst.
I skemateorien opererer man med forskellige modeller for, hvordan hukommelsen er
organiseret. Jeg vil ikke gå dybere ind i alle modeller, men fokusere på langtids- og
korttidshukommelse, idet de er relevante for organiseringen af information i hukommelsen.
En organisering der igen har betydning for forståelse og evnen til at huske informationer.
Langtidshukommelsen omfatter den information, som er varigt lagret i vores hukommelse – jo
mere velorganiseret den er lagret, og jo mere anden relevant information den er knyttet til,
desto nemmere er det at finde den aktuelle information frem, når vi har brug for den
(ibid.:35). Før informationen havner i langtidshukommelsen, skal den imidlertid passere
gennem korttidshukommelsen. Den omfatter den information, som vi til enhver tid magter at
fastholde i bevidstheden, og har en temmelig begrænset kapacitet. Psykologiprofessor George
Miller gennemgik i 1956 en række hukommelsesforsøg og konkluderede på baggrund af
disse, at vi ikke har kapacitet i korttidshukommelsen til at fastholde i gennemsnit mere end
syv enheder med information (minimum fem og maksimum ni) (ibid.:35). Han beskrev derfor
korttidshukommelsen som en flaskehals.
Miller fandt imidlertid også ud af, at jo bedre vi formår at organisere informationen i
meningsfulde enheder, jo større er chancerne for, at vi kan huske den (ibid.:36). Dette leder
videre til betydningen af tekstens struktur for forståelse og evne til at fastholde information,
som jo netop er to af de faktorer, specialets undersøgelse tester.
Tekststrukturens	
  betydning	
  for	
  forståelse	
  og	
  hukommelse
Hukommelsesforskning viser, at information præsenteret som en fortælling, altså som
narrativer, ofte huskes bedre end information, der formidles på andre måder (Bråten,
2009:39). Det hænger sammen med, at fortællingen er en ældgammel måde at overlevere
information på og har været et vigtigt redskab i forhold til kulturel reproduktion (Martin &
Rose, 2008:74). Den narrative opbygning er altså noget, som de fleste mennesker, på tværs af
kulturer, præsenteres for tidligt i livet – eksempelvis når højtlæsningen på børneværelserne
byder på eventyr.
Fortællingerne minder ofte om noget i vores eget liv eller kultur, så læseren forventer et vist
mønster eller en struktur i fortællingen. Opfyldes denne forventning til strukturen, så vil den
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ofte støtte læserens arbejde med at forstå indholdet. Omkring 1980 viste flere studier, at børn
havde nemmere ved at huske fortællinger med en typisk struktur end en atypisk struktur.
Samtidig omstrukturerede de børn, der havde læst en atypisk fortælling, ofte deres historie,
når den skulle genfortælles (Bråten, 2009:39).
Kendskabet og forventningen til, hvordan en fortælling sædvanligvis er organiseret, har altså
både en betydning for, hvordan vi organiserer indholdet i hukommelsen og hvor godt vi
husker det. Læsere, der ikke har erfaring med bestemte strukturer, eksempelvis en
nyhedsartikel, har større problemer med at huske indholdet og fokuserer på tilfældige detaljer
i stedet for tekstens centrale begreber (ibid.:40). Når læseren derimod har et kendskab til
genren og dennes struktur, kan han eller hun lettere organisere indholdet i hukommelsen.
Således påvirker tekstens struktur altså både hukommelse og forståelse (ibid.:40).
Kendskabet til strukturen ligger også til grund for valg af læsestrategi. Man kan overordnet
set læse på to måder: med ”hjernen” og med ”hjertet”, handlinger der primært aktiverer
henholdsvis de kognitive og emotive, eller emotionelle, hjernesystemer (Madsbjerg & Lund,
2010:12). I mere journalistiske termer kan det kaldes at læse for ”information or story”
(Clark, 1998).
Aktiveringen af emotioner kan have en kraftfuld virkning. Således kan man som læser leve
sig så meget ind i andres følelser, at man aktiverer de samme områder i hjernen og selv føler
det samme (Madsbjerg & Lund, 2010:17ff). Det interessante i forhold til dette speciale er dog,
at de to systemer er afhængige af hinanden. Man kan ikke lære uden emotioner, altså
aktivering af følelser, og man kan ikke tænke og forstå uden kognition, altså en form for
bevidsthed. Forståelse er altså et spørgsmål om at kombinere kognition og emotion (ibid.:14).
Dette er netop, hvad den fortællende journalistik søger at gøre, når den giver læseren indblik
via oplevelse (Sønnichsen & Kramer, 2002:8).
2.5.2	
  Læselyst	
  
Det sidste parameter i undersøgelsen er læselyst. Indenfor nyere læseforskning har motivation
og interesse for det læste fået en mere fremtrædende plads, herunder også lysten til at læse
(Bråten, 2009:44). Lyst er en individuel følelse, der, set i forhold til motivation for at læse,
kan stilles overfor nødvendighed – man kan læse af lyst, eller man kan læse af ”nød”
(Madsbjerg & Lund, 2010:81). Idet jeg vælger at beskæftige mig med folk, der i forvejen (og
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ganske frivilligt) læser avis, må de siges at besidde en vis form for læselyst og motivation.
Det er dog ikke denne form for læselyst, jeg undersøger i mit eksperiment. Jeg fokuserer mere
specifikt på læselysten i den enkelte tekst, altså deltagernes lyst til at læse en given tekst af en
given genre færdig. Denne lyst drives af spænding (ibid.:20) og hænger altså også sammen
med det narrative begær, som jeg introducerede i begyndelsen af teoriafsnittet (Brooks,
1994:48). Til gengæld hænger den ikke nødvendigvis direkte sammen med forståelsen af
teksten, idet noget uforståeligt også kan virke spændende og tiltrækkende (Madsbjerg &
Lund, 2010:18).
Som det fremgik af forskningsoversigten testede Knobloch i sit studie spænding, nysgerrighed
og læseglæde som separate størrelser (Knobloch, 2003). Jeg ser dog faktorerne som et bidrag
til den samlede læselyst, når denne testes i specialets undersøgelse.

2.6	
  Opsamling	
  på	
  teoretisk	
  fokus	
  
Således er der tilbage at opsummere de vigtigste pointer fra teoriafsnittet, inden specialet
bevæger sig til metodeafsnittet og beskrivelsen af selve undersøgelsen.
Afsnittet lagde ud med en funktionalistisk definition af genrebegrebet som gentagne
sprogmønstre eller tekststrukturer, der kan bruges til at generere en mening. En vigtig pointe
er her, at genrer kan anskues som en række af valg - et system hvorfra afsenderen kan vælge
den løsning, der passer bedst til budskabet. Genrerne skal således ikke ses som en
begrænsning af kreativiteten, men kendskabet til genrerne er nødvendigt for at kunne bryde
dem og eksperimentere med nye mønstre (Martin & Rose, 2008:258ff). Dette er relevant, idet
det er en understregning af, at genrekendskab er vigtigt i en verden af hybrider – herunder
også genrernes påvirkning på læseren.
Herefter fulgte en beskrivelse af den narrative fortælling, defineret som et mønster, hvor en
hovedperson løser en komplikation (ibid..:52ff). Det er herfra, at den fortællende journalistik
har hentet inspiration og fortælletekniske virkemidler - eksempelvis brugen af plot, der er
måden, hvorpå man opbygger en fortælling. I denne sammenhæng blev begrebet narrativt
begær også introduceret som motiv for fortællinger. Begrebet stammer fra psykoanalysen og
hentyder til begæret efter slutningen – både i forhold til læseren og tekstens hovedperson er
det altså dette begær efter forløsningen, der driver fortællingen fremad (Brooks, 1994:48).
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Efterfølgende blev fokus rettet mod de journalistiske genrer. Disse kan ses som en række
strømninger og modstrømninger, idet de er tæt forbundne. Således medtog jeg new journalism
som et eksperimenterende modtræk til nyhedsjournalistikken og en forudsætning for den
fortællende genre. I overensstemmelse med specialets fokus koncentrerede jeg mig
efterfølgende om at diskutere og operationalisere begreberne nyhedsjournalistik og
fortællende journalistik. Sidstnævnte er et omdiskuteret begreb, som jeg i dette speciale
vælger at definere som en genre frem for en stiltype, ligesom jeg fastholder ”fortællende
journalistik” som genrebetegnelse.
Af operationaliseringen fremgår det, at fokus primært ligger på de genrebestemte strukturer.
For nyhedsgenren er det en opbygning efter nyhedstrekanten, der præsenterer det væsentligste
først og følger en flad spændingskurve. For den fortællende genre er det en struktur, der
svarer til den narrative fortælling - altså en tredelt struktur med en begyndelse, en midte og en
slutning, der følger en stigende spændingskurve og løser en konflikt.
Dette fokus er valgt ud fra definitionen af selve genrebegrebet som tekststrukturer. Når jeg
således fastholder fortællende journalistik og nyhedsjournalistik som genrer, kommer fokus i
undersøgelsen af genrernes påvirkning på læseren primært til at ligge på den genrebestemte
strukturs påvirkning på læseren.
Sidste afsnit gennemgik de tre parametre, på hvilke jeg måler den genrebestemte strukturs
påvirkning: læselyst, forståelse og fastholdelse af information.
Læselysten knytter sig til spænding, og dermed også det narrative begær. Når jeg tester den i
specialets undersøgelse, måler jeg altså på spændingen og bruger deltagernes direkte
vurderinger af deres lyst til at læse artiklen.
Forståelse og fastholdelse af information er tæt knyttet til hukommelsen og måden hvorpå vi
organiserer information i denne. Læseforståelse handler således om at uddrage og skabe
mening fra en tekst (Bråten, 2009:13) - det vil sige at kombinere den mening, som forfatteren
har lagt ind i teksten, med den viden, som man besidder i forvejen. I specialets undersøgelse
fokuserer jeg primært på den mening, der uddrages, idet jeg selv placerer specifik information
i teksterne og tester forståelsen af denne. Fastholdelse af information bliver da læserens evne
til at genkalde enkeltinformationer fra artiklerne. Det fremgik, at kendskab til en tekststruktur,
og dermed en forventning om dens forløb, fremmer både forståelse og hukommelse. Idet den
fortællende struktur er flittigt brugt og ofte minder om noget i vores eget liv, huskes og forstås
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information fra fortællende tekster ofte bedre end information, der formidles på andre måder
(ibid.:39).
Således er specialets teoretiske fokus fremlagt. De teoretiske begreber er gennemgået,
defineret samt operationaliseret, og opmærksomheden kan dermed vendes mod selve
undersøgelsen.
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3.0	
  Metode	
  
Hidtil har jeg beskæftiget mig med, hvad jeg har undersøgt og hvorfor. Dette afsnit
beskæftiger sig med, hvordan jeg har gjort det. Helt konkret har jeg opstillet et eksperiment,
hvor deltagerne læser henholdsvis en nyhedsartikel og en fortællende artikel. Undervejs
besvarer de to spørgsmål, og efterfølgende interviewes de om deres oplevelse af artiklerne og
testes for, hvor meget de har forstået og kan huske fra de enkelte artikler.
I det følgende vil jeg gennemgå og argumentere for mit valg af eksperimentelt
forskningsdesign, udvælgelsen af deltagere og artikler til brug i eksperimentet samt det
kvalitative interview som metode til at indsamle data. Til sidst vil jeg beskrive min pilottest
og gennemførslen af eksperimentet samt præsentere mit valg af analysestrategi.
De enkelte afsnit er tæt forbundet, idet de bagvedliggende overvejelser hænger nøje sammen.
Beslutningerne er ikke taget i kronologisk rækkefølge, men justeret i forhold til hinanden, til
teorien og rammerne for specialet, hvorfor der er flere overlap. Metodeafsnittet tjener således
som en gennemgang af de valg og overvejelser, der ligger til grund for undersøgelsen.

3.1	
  Eksperimentelt	
  forskningsdesign	
  
Forskningsdesignet er den slutlogik, jeg skal bruge til at afgøre, hvorvidt mine hypoteser kan
bekræftes (Hopmann & Skovsgaard, 2014:38). Jeg har arbejdet med et eksperimentelt
forskningsdesign, hvor jeg tester mine hypoteser gennem et videnskabeligt eksperiment. Dette
har jeg valgt, fordi eksperimentet er ”en overbevisende metode til at fastlægge årsag og
virkning og dermed belyse spørgsmålet om kausalitet” (ibid.:225). Når jeg vil teste
fortællende journalistiks påvirkning på læseren, fremstår dette design altså som en god
løsning.
Hopmann & Skovsgaard definerer eksperimentet som en undersøgelse, ”hvor to eller flere
grupper, der er sammensat ved tilfældig udvælgelse, udsættes for forskellige stimuli med
henblik på at måle deres efterfølgende respons” (ibid.:227).
Et væsentligt kendetegn er således, at forskeren har fuld kontrol over stimulus, også kaldet
den uafhængige variabel (X). I dette tilfælde er X genren, der varieres over to værdier, nemlig
fortællende journalistik og nyhedsjournalistik. Den afhængige variabel (Y) er de faktorer, jeg
måler på, altså læselyst, forståelse og fastholdelse af information. Når jeg systematisk varierer
X, kan jeg undersøge, hvorvidt det også fører til variation på Y (ibid.:228). Hvis der er en
kausal sammenhæng må det forventes, at når genren ændrer sig, så ændres de afhængige
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variabler også. Idet jeg selv har manipuleret stimulus, altså omskrevet teksterne og dermed
sørget for, at variationen mellem de to genrer er tilpas stor, opfylder jeg kravet om at have
kontrol med stimulus.
Det er selvfølgelig en udfordring at sikre, at en eventuel sammenhæng ikke skyldes en tredje
variabel, så der skabes en såkaldt spuriøs sammenhæng (ibid.:226). Dette har jeg fokuseret på
i udvælgelsen af stimulus, ligesom jeg i interviewet kontrollerer for mulige tredje variabler,
eksempelvis en stærk personlig tilknytning til artiklernes emne. Generelt har det
eksperimentelle design dog en høj intern validitet, netop på grund af kontrollen med stimulus
(ibid.:228).
Modsat Hopmann og Skovgaards definition ovenfor har jeg valgt at udsætte alle deltagere i
eksperimentet for begge typer stimuli. Alle deltagere læser altså henholdsvis en nyhedsartikel
og en fortællende artikel, jf. afsnit 3.5 om gennemførelse af eksperimentet. På denne måde
kan jeg se, hvordan den enkelte deltager påvirkes forskelligt af de to stimuli. Samtidig sikrer
jeg mig, at når jeg holder de samlede resultater for fortællende og nyhedsartikler op imod
hinanden, så sker det på baggrund af data fra to identiske grupper.
Til brug i forsøget har jeg udarbejdet to fortællende artikler og to nyhedsartikler. Deltagerne
trækker lod imellem to artikelkombinationer og fordeles på denne måde tilfældigt, således at
de to forsøgsgrupper får en tilstræbt ens sammensætning (ibid.:229). Tilfældigheden af
deltager-artikel kombinationen, samt det faktum, at der er to eksempler på hver stimuli,
betyder, at en eventuel særlig ”heldig” eller ”uheldig” artikel får mindre indflydelse på
resultaterne.
Der findes forskellige typer af eksperimenter indenfor samfundsvidenskaben, der alle rummer
fordele og ulemper. Jeg har foretaget et laboratorieeksperiment, idet deltagerne møder op ”in
person” og gennemfører eksperimentet under overvågning af mig selv (ibid.:232). Dette var
praktisk nødvendigt, da de skulle svare på spørgsmål undervejs, og da jeg skulle interviewe
deltagerne umiddelbart efter, at de havde læst artiklerne. Jeg valgte at lade deltagerne læse
artiklerne i printet version, da det er en mere naturlig fornemmelse af at læse avis. Der er
selvfølgelig også mange, der er vant til at læse på en skærm, men i dette tilfælde var det
praktisk mest ligetil at benytte printede versioner frem for tablet eller computer.
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Et eksperiment af denne slags sikrer en høj validitet og fuld kontrol over stimulusmaterialet i
modsætning til, hvis jeg eksempelvis havde gennemført et felteksperiment (ibid.:232). Dette
er væsentligt, idet jeg netop forsøger at måle effekten af stimulus. Ulempen er selvfølgelig, at
omgivelserne er kunstige – deltagerne kan eksempelvis forventes at læse det udleverede
materiale grundigere, end de ville have gjort ved morgenkaffen, hvor det ene barn vælter
cornflakes ud over bordet, og hunden gør utålmodigt for at blive luftet. I så fald vil det dog
gøre sig gældende for begge typer af stimulus, hvorfor en eventuel forskel i påvirkningen af
de afhængige variabler stadig vil eksistere. Det er altså et vilkår, jeg må acceptere, og
selvfølgelig medtage i overvejelserne omkring eksperimentets resultater.

3.2	
  Valg	
  af	
  stimuli	
  
	
  
Til brug i mit eksperiment har jeg udarbejdet to artikelsæt, et A og et B-sæt, der hver består af
en nyhedsartikel og en fortællende artikel om samme emne. Deltagerne skal læse én af hver
slags artikel, men de skal ikke læse to artikler om samme emne, da det ville påvirke både
spænding og muligvis forståelse af sidst-læste artikel. Derfor ”krydses” artiklerne, så man
læser nyhed A og fortællende artikel B eller omvendt.
Jeg har valgt eksisterende artikler, som jeg har omskrevet ud fra teoriafsnittets
genredefinitioner13. Dette har jeg gjort, fordi det ved eksperimenter er vigtigt, at der er en
tilpas stor variation på den uafhængige variabel (Hopmann & Skovsgaard, 2014:228).
Værdierne (i mit tilfælde genren) skal operationaliseres, så jeg kan måle en eventuel
påvirkning på de afhængige variable – er forskellen på artiklerne for lille, kan det altså gå ud
over resultaterne. Ved selv at omskrive artiklerne sikrer jeg mig fuld kontrol over variationen
af stimulus og ikke mindst, at de lever op til mine genredefinitioner. Samtidig er det også
vigtigt, at materialet er realistisk og ikke for overdrevet. Ved at manipulere med allerede
eksisterende artikler sikrer jeg mig, at stimulus stemmer overens med, hvad deltagerne kunne
være stødt på i virkeligheden.
De originale artikler er fundet i Politiken Søndag. Når jeg har valgt artikler fra Politiken
skyldes det, at dagbladet har en lang og stærk tradition for fortællende journalistik, samt
prioriterer genren både på nettet og i papiravisen, jf. teoriafsnittet.
Artiklerne er valgt ud fra en række kriterier, der sikrer en nogenlunde overensstemmelse i
materialet. Både A og B-sæt var således placeret med en forsidehenvisning på forsiden af 1.
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De originale artikler er vedlagt som bilag 1.1-1.4, mens de redigerede versioner er vedlagt som bilag 2.1-2.4.
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sektion og en case i PS sektionen. Begge sæt blev bragt i november og eksperimentet
gennemført i slutningen af december/starten af januar, så selvom deltagerne allerede skulle
have læst dem, lå de altså ikke forrest i hukommelsen.
Emnemæssigt beskriver artiklerne henholdsvis stigende problemer med bådflygtninge i
Middelhavet og pårørende, der rejser til Syrien for at hente unge jihad-krigere hjem fra
krigen. Relevante og aktuelle problematikker, dog uden at levere breaking news, og samtidig
perifere for de fleste af mine deltagere14. Derudover foregår artiklerne primært udenfor
Danmark, så chancen for geografisk tilknytning er mindsket.
Selvfølgelig vil jeg aldrig kunne sikre mig, at emnet ikke påvirker deltagerne i mit
eksperiment – dette tager jeg dog højde for i interviewet, hvor jeg spørger ind til deres
personlige forhold til emnet og dermed afdækker en særlig stærk tilknytning eller holdning til
artiklen, som medtages i den efterfølgende analyse.
I udvælgelsen og omskrivningen havde jeg som ufravigeligt krav, at jeg ikke måtte opfinde
scener eller skrive noget, der ikke var belæg for i den oprindelige tekst. Derfor valgte jeg
artikler med mange sceniske detaljer, idet disse i overensstemmelse med mine
genredefinitioner er nødvendige i fortællende artikler. Jeg indhentede enkelte supplerende
baggrundsoplysninger, men her var kun tale om fakta i forbindelse med problemstillingerne.
Vigtigst af alt rummer begge artikelsæt en stærk personlig og afsluttet historie, der
repræsenterer et større billede. Hovedpersonerne er mennesker, der havner i en speciel
situation, hvorfra de selv må handle sig ud af problemerne – et krav i forhold til opbygningen
af de fortællende artikler og dermed også et krav i min udvælgelse.
3.2.1	
  Omskrivning	
  af	
  artikler	
  
Helt konkret fandt jeg de valgte artikler på Infomedia, hvorefter jeg fjernede layout og
billeder, så disse ikke spillede en rolle (bilag 1.1-1.4). Efterfølgende redigerede jeg dem, så de
levede op til mine genredefinitioner og de to nyhedshistorier og de to fortællende artikler var
nogenlunde lige lange (bilag 2.1-2.4). For at kunne teste genrens påvirkning på læserens
forståelse og fastholdelse af information sørgede jeg for at tilføje og fordele informationer, så
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
14	
  Med undtagelse af ét interview blev eksperimentet gennemført umiddelbart inden terrorhandlingerne i Paris
7-9. januar og dermed også inden begivenhederne i København 14-15. februar. På tidspunktet for interviewene
var opmærksomheden omkring Islamisk Stat og udenlandske jihadister stabiliseret på et ”normalt” niveau, og
emnet lå ikke øverst på mediernes dagsorden. Ligeledes var det først i midten af februar, at EU-kommissionen
besluttede at støtte Italien økonomisk og forlænge redningsindsatsen Triton, hvilket fik diskussionen om
migrationsproblemerne til at blusse op på ny.
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eksempelvis de to artikler i sæt A forklarer de samme overordnede sammenhænge og nævner
de samme detaljer. Således burde læseren altså være i stand til at besvare spørgsmålene i min
interviewguide, ligegyldigt om de har læst nyhedsartikel A1 eller fortællende artikel A2.
Det primære fokus i gennemgangen af artiklerne ligger på den genrebestemte struktur, jf.
afsnit 2.6 om specialets teoretiske fokus.
Nyhedsartikler	
  
Nyhedsartiklerne er opbygget efter en tredelt struktur – præsentation, hændelsesforløb og
evaluering. I overensstemmelse med nyhedstrekanten præsenteres det væsentligste først og
hv-spørgsmålene etableres. De vigtigste aktører og problemstillingen præsenteres således
allerede i rubrik og underrubrik, eksempelvis ”I 2014 har danske rederier reddet over 3.000
paniske bådflygtninge. EU vil kun samle nødstedte op tæt ved Europas egne kyster” (bilag
2.1). Her er både svar på hvem (danske rederier), hvad (reddet over 3.000 paniske
bådflygtninge), hvornår (2014) og hvorfor (EU vil kun…).
I begge de originale artikler præsenteres vinklen i underrubrikken, hvorefter der følger
henholdsvis en scenisk beskrivelse (A1) og præsentationen af en case (B1). Her er især A1 et
glimrende eksempel på en genrehybrid, hvor nyheden har ”lånt” den sceniske indledning fra
den fortællende genre. Omskrivningen efter nyhedsgenrens principper betød, at jeg fjernede
begge indledninger og reducerede personerne til cases, der længere nede i artiklen
underbygger nyheden med deres personlige beretninger. Samtidig har jeg rykket EUproblematikken frem i A1, idet det er væsentligt for artiklens vinkel (bilag 2.1). I B1 ændrede
jeg også rubrikken, så den går direkte på nyhedsvinklen i stedet for den personlige historie om
Ahmads fængselsophold - en ændring fra ”Ahmad ville finde tvillingesøstre, men blev fanget
af Islamisk Stat” til ”Pårørende forsøger at redde Syrien-krigere” (bilag 2.3).
Efter præsentationen følger hændelsesforløbet, hvor problemstillingerne uddybes og der
kommer flere lag på. Som nævnt har jeg rykket dele af den bærende problemstilling frem i
A1, men ellers har jeg i store træk fastholdt teksten fra originalartiklerne. Dog har jeg indført
mellemrubrikker i A1 og researchet mig frem til supplerende oplysninger i begge artikler.
Derpå følger evalueringen, hvor artiklerne henholdsvis søger svar hos en minister (A1) og
PET (B1), og prøver at skue fremad. Elementer der er relevante, men ikke essentielle for
forståelsen af artiklernes vinkel, jf. kravet om faldende væsentlighed.
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Fortællende	
  artikler	
  
De fortællende artikler er opbygget efter den tredelte struktur præsentation,
konfliktoptrapning og klimaks samt udtoning. Begge artikler er forkortet i forhold til de
originale artikler – især var den originale version af B2 meget lang, hvilket muligvis kunne
have spillet en rolle for deltagernes vurdering. Jeg har ikke ændret i artiklernes
betydningsindhold, men idet jeg har skåret i scener og beskrivelser, er nogle nuancer
selvfølgelig gået tabt. I B2 har jeg ligeledes hentet enkelte opklarende oplysninger fra et
baggrundsinterview med hovedpersonen Ahmad, der oprindeligt blev bragt sammen med
artiklen.
I begge artikler møder vi en klar hovedperson, der i overensstemmelse med aktantmodellen
kæmper mod en eskalerende konflikt for at nå sit mål – henholdsvis at redde bådflygtningene
(A2) og hente pigerne hjem fra Syrien (B2). Undervejs gennemgår han en form for udvikling
og der findes en løsning på komplikationen, jf. genredefinitionerne. Synsvinklen er personlig,
idet vi følger hovedpersonen og dennes tanker. Alligevel træder fortælleren frem, eksempelvis
i B2, hvor det noteres, at ”havde danskafghaneren vidst, hvad der ventede ham inde i den
syriske borgerkrig, havde han formentlig tøvet” (bilag 2.4). Her benyttes den tilbageholdte
information til at skabe spænding, idet læseren kun kan gætte sig til, hvilke forfærdelige ting
der mon skete.
Hovedpersonen etableres som noget af det første i præsentationen, ligesom tid, sted og en
beskrivelse af miljøet. Eksempelvis introducerer A2 detaljeret situationen direkte gennem
hovedpersonens øjne og tanker: ”Deres desperate svømmetag farvede vandet hvidt” (bilag
2.2). Samtidig får læseren en fornemmelse af den lurende konflikt – hovedpersonen undrer sig
og der er noget galt, jf. sætningen ”sådan skulle det jo ikke være” (bilag 2.2).
Den originale artikel B2 indledes med en meget stærk scene, hvor den fængslede hovedperson
overværer tortur (bilag 1.4). I den redigerede version har jeg valgt at fjerne åbningsscenen,
idet den fokuserer artiklen på Islamisk Stat og tortur i stedet for Ahmads (mislykkede) forsøg
på at skaffe pigerne tilbage.
Efter præsentationen følger konfliktoptrapningen, der foregår gennem flere trin. Generelt er
der flere scener i A2 end i B2, hvor jeg i højere grad benytter mig af panoramisk
fremstillingsform (Mailand, 2007:97). Dette skyldes, at det tidmæssige forløb i artiklen er
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markant længere, hvorfor jeg af pladsmæssige hensyn var nødt til at presse detaljer og forløb
sammen.
Efter klimaks kommer udtoningen, som i begge artikler er holdt relativt kort. Situationen er
stabiliseret, det narrative begær er opfyldt. I overensstemmelse med genren er det væsentligt,
at læseren tilbydes en slutning. Også selvom den ikke er lykkelig.
I A2 lykkes hovedpersonens mission, men læseren kan godt fornemme, at der ikke
nødvendigvis venter bådflygtningene et langt og lykkeligt liv i Europa. Formålet med de
fortællende artikler er netop både at underholde og danne, og den sørgelige lære fra artiklen
er, at dette ikke er et enestående tilfælde – samt at situationer som denne har konsekvenser for
de involverede sømænd. Ligesådan i B2, hvor hovedpersonen ganske vist slipper ud af
fængslet, men fejler i forhold til den oprindelige mission. Her har læseren gennemgået hans
trængsler, og sidder tilbage med en viden om, hvor galt det kan gå, når pårørende drager til
Syrien.
Sprogligt set er A2 ændret fra nutid til datid. Dramatisk nutid kan bruges til at skabe ekstra
drama i fortællinger, især ved konfliktoptrapning og klimaks – eller som eksempelvis i første
linje af den redigerede B2: ”Hvis du virkelig vil hjælpe, så er det nu” (bilag 2.4). Oftest vil
fortællingerne dog være holdt i datid, idet der er tale om et afsluttet forløb (Mailand,
2007:99). I dette tilfælde vurderede jeg, at den redigerede artikel som helhed fungerede bedst
i datid.
Opsamling	
  på	
  omskrivningen
Overordnet set er de fortællende artikler altså plottet efter en stigende spændingskurve, hvor
konflikten og hovedpersonens handlinger driver teksten fremad, indtil der findes en løsning.
Nyhedsartiklerne er derimod organiseret efter væsentlighed.
Inden eksperimentet gik i gang, testede jeg artiklerne i en ”dobbelt” pilottest. Først fik jeg en
”ekspert-tester”15 til at gennemgå artiklerne og deres opbygning rent journalistisk. Herefter
indgik de i eksperimentets egentlige pilottest. Her fik jeg svar på, at de indeholder de
tilsigtede forskelle på den uafhængige variabel, og at fordelingen af information virker efter
hensigten.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
15	
  Journalist og cand. public., Henriette Tang Vinkel
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3.3	
  Udvælgelse	
  af	
  deltagere	
  
Jeg har valgt at gennemføre mit eksperiment med otte deltagere. Idet jeg benytter en kvalitativ
interviewundersøgelse som metode til dataindsamling, har jeg fulgt ”retningslinjerne” for
antal deltagere i en sådan undersøgelse, om end de generelt er meget vagt formuleret. Antallet
afhænger af formålet med undersøgelsen, men typisk vil det ligge omkring 15 +/- 10 (Kvale
& Brinkmann, 2009:134). Her gælder det, at et for lille antal personer gør det svært at
generalisere resultaterne, mens et for stort antal besværliggør en dybdegående analyse af
interviewene.
I udvælgelsen af mine deltagere er det vigtigt at holde sig for øje, at jeg ikke prøver at sige
noget generelt om avislæsere, men forsøger at komme med indikationer på en mulig
sammenhæng mellem stimulus og afhængige variable. Mit valg af otte deltagere er derfor
taget ud fra en kombination af tid, ressourcer og ”loven om faldende udbytte” – altså en ide
om, at efter et vist punkt (mætningspunktet) vil et øget antal respondenter bidrage med stadig
mindre ny viden (ibid.:134). Her følger jeg Kvale & Brinkmanns anbefalinger og bruger tid
på at forberede og analysere interviewene, frem for at følge en kvantitativ tankegang og
gennemføre flest mulige interviews. I forhold til den praktiske gennemførsel af mit interview
er otte også et ideelt antal, idet der derved er lige mange læsere af hver artikelkombination,
samt lige mange, der læser hver artikel først/sidst, jf. afsnit 3.5 om gennemførsel.
Formålet med dette speciale er at undersøge, hvordan fortællende journalistik påvirker
læseren. Her defineres læseren som en, der i forvejen kunne finde på at læse en avisartikel,
enten i papirform eller på nettet. Jeg har valgt at lade dr.dk og tv2.dk indgå på lige fod med
avisernes hjemmesider, idet deres netartikler langt hen ad vejen svarer til avisernes.
”Adgangskravet” til eksperimentet var derfor, at den potentielle deltager for det første var i
stand til at læse en dansk avis, for det andet regelmæssigt orienterede sig i en avis, enten i
papirformat eller på nettet. Deltagerne er ikke læsere af én bestemt avis, idet jeg på denne
måde opnår en mere varieret sammensætning. Det skyldes dog også det praktiske hensyn, at
det var umuligt at få adgang til avisernes læserlister, hvorfor der lå et større opsøgende og
logistisk arbejde i at finde og interviewe læsere af eksempelvis Politiken.
Samtidig har jeg bevidst fravalgt deltagere med en journalistisk baggrund, idet de har en
professionel forståelse af artikeltyper og opbygning, der formentlig vil påvirke deres
oplevelse af artiklerne.
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Jeg har altså benyttet mig af ikke-tilfældigt casevalg, da jeg sammensatte min gruppe af
deltagere (Hopmann & Skovsgaard, 2014:50). Idet mit eksperiment undersøger den kausale
sammenhæng mellem stimulus og de tre afhængige variable, er jeg er interesseret i at
udelukke alternative forklaringer. Det relativt lave antal deltagere forringer min mulighed for
at lave statistiske beregninger, hvori jeg kunne tage højde for flere uafhængige variabler. Her
giver den strategiske udvælgelse mig i nogen grad mulighed for at ekskludere alternative
forklaringer, idet jeg indenfor målgruppen kan bestræbe mig på størst mulig variation
(ibid.:57) – eksempelvis i forhold til faktorer som alder, uddannelse og avisvaner, der
potentielt set kunne påvirke de afhængige variable. Når jeg således tager højde for disse, kan
eventuelle mønstre på tværs af de forskelligartede deltagere være en indikation af, at det reelt
set er den uafhængige variabel, altså stimulus, der har påvirket dem.
Beskrivelse	
  af	
  deltagere
Deltagerne er udvalgt fra to vidt forskellige berøringsflader – en sportsklub og et
kontorfællesskab16. Disse to steder gav mig en mulighed for at komme i kontakt med nogle
relativt forskellige mennesker indenfor målgruppen, og gjorde det praktisk muligt at
gennemføre eksperimentet ”on location”, idet begge steder har mødefaciliteter.
Aldersmæssigt fordeler deltagerne i gruppen sig fra 27 til 66 år, dog med en overvægt af
deltagere i slut-20’erne17. I forhold til uddannelsesmæssig baggrund og beskæftigelse er der
også en jævn fordeling fra ufaglært og håndværker til studerende og en tekstforfatter.
Avisvanerne varierer noget, dog er der mange politiken.dk læsere, og generelt tjekker
deltagerne oftest netmedier. Udvælgelsen bygger her på en række antagelser om, at
eksempelvis uddannelse og avisvaner kan påvirke vores måde at læse på. Som beskrevet i
teoriafsnittet kan kendskabet til bestemte strukturer hjælpe læseren på vej, hvorfor det altså er
nærliggende at tro, at en flittig avislæser er bedre til at forstå sammenhænge end en, der
sjældent åbner en avis. Her burde mine deltagere dog være sikret et minimumskendskab til de
genrer, de møder i eksperimentet, således at manglende kendskab ikke bliver en væsentlig
faktor.
Hvis man ønskede at generalisere resultaterne til alle danske avislæsere, ville det selvfølgelig
være problematisk, at deltagerne eksempelvis udelukkende kommer fra København og
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Hhv. Skovbogård Ridecenter i Hillerød, Nordsjælland og kontorfællesskabet Overdosseringen på Østerbro,
København.
17
For en detaljeret beskrivelse af deltagerne, se bilag 3. I den øvrige opgave er deltagerne anonymiseret og
benævnes deltager 1, 2, osv.

	
  

41	
  

Nordsjælland, og at der er en overvægt af Politiken læsere. Dette er dog ikke min hensigt med
undersøgelsen. Jeg leder efter indikationer på mulige sammenhænge mellem stimulus og de
afhængige variable, hvortil den diversitet gruppen indeholder, er den bedst mulige indenfor de
givne rammer. Således går jeg ikke nærmere ind i en analyse af deltagerne, men bruger min
viden om dem og deres læsevaner som baggrundsviden i analysen af resultaterne og for at
afklare mulige tredje variable.

3.4	
  Kvalitativt	
  interview	
  som	
  metode	
  til	
  dataindsamling	
  
Metode er måden, hvorpå man fremskaffer de data, som man analyserer ved hjælp af
designet. Et særligt design kræver ikke nødvendigvis en særlig metode, så man må se på, hvad
der er mest hensigtsmæssigt (Hopmann & Skovsgaard, 2014:38)
Jeg indsamlede mine data ved hjælp af kvalitative interviews, suppleret med to skriftlige
spørgsmål undervejs i læsningen af stimulus-materialet. Det har jeg valgt, fordi den
kvalitative metode er god til at beskrive oplevelser (Kvale & Brinkmann, 2009:138). Dette
speciale har netop til formål at beskrive læserens oplevelse af fortællende journalistik og
hvordan genren påvirker en række variable, hvorfor det altså er hensigtsmæssigt at benytte en
kvalitativ metode.
Interviewet er et godt redskab til at opnå indsigt i menneskers viden om, holdning til eller
opfattelse af et emne (Hopmann & Skovsgaard, 2014:90). I dette tilfælde er jeg interesseret i,
hvordan deltagerne i mit eksperiment opfatter de to typer stimuli, som de præsenteres for.
Nogle af mine spørgsmål kunne også have været besvaret gennem en
spørgeskemaundersøgelse, men interviewet giver et mere nuanceret indblik i, hvordan og
hvorfor de givne holdninger kommer til udtryk. Således er det altså en god metode til at finde
svar på min problemformulering (ibid.:109). Samtidig giver det mulighed for at opdage nye
og uventede aspekter.
Interviewet er dog også en krævende metode, både i forhold til forberedelse, gennemførsel og
bearbejdning af data. Samtidigt kan det have en begrænset generaliserbarhed, idet det er
udtryk for interviewpersonens subjektive holdning. Det kan altså være umuligt at drage
konklusioner om mere end dem, der deltager i undersøgelsen (ibid.:108).
Dette er jeg selvfølgelig klar over. Formålet med specialet er således ikke, og har aldrig været,
at komme med generaliseringer, men at undersøge sammenhængen mellem stimuli og en
række variable. Idet jeg tester mine hypoteser, finder jeg nogle svar, og eventuelle
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indikationer på sammenhænge vil kunne undersøges nærmere i større anlagte og mere
repræsentative undersøgelser.
3.4.1	
  Interviewerens	
  rolle	
  
Interviewet er en interpersonel situation, hvor der skabes en viden mellem interviewer og den
interviewede (Kvale & Brinkmann, 2009:143). Dette gør intervieweren til et vigtigt redskab i
dataindsamlingen og stiller dermed krav til dennes kvalifikationer og rolle under interviewet.
Ligesom spørgsmålene skal være letforståelige, skal intervieweren være klar og tydelig i sit
udtryk. Det er også vigtigt at være styrende og strukturerende, men alligevel have en venlig
fremtoning (ibid.:188).
Her er det selvfølgelig vigtigt at forholde sig til, hvem man interviewer. Deltagerne i mit
eksperiment er ikke professionelle, men almindelige mennesker. De har altså ikke
umiddelbart nogen interesse i at påvirke interviewene i nogen særlig retning, som førstnævnte
potentielt set kunne have (Hopmann & Skovsgaard, 2014:95). Omvendt er de ikke vant til at
blive interviewet, så derfor er de muligvis nemmere at påvirke. Her gælder det selvfølgelig, at
intervieweren ikke skal forsøge at påvirke den interviewede, men i stedet forholde sig neutral.
Det kan dog være svært at tilkendegive interesse og samtidig ikke virke for positiv eller
negativ i sine rektioner (ibid.:104), hvilket jeg fokuserede meget på under mine interviews.
Samtidig er det også interviewerens ansvar, at der foregår en meningsafklaring undervejs i
interviewet, således at svarene forstås korrekt. Denne løbende verificering af svarene er en
slags kvalitetssikring af interviewet (Kvale & Brinkmann, 2009:186). Det kræver dog, at
interviewet og dets sammenhæng med hypoteserne på forhånd er gennemtænkt, så man ved,
hvad man spørger om og hvorfor.
3.4.2	
  Udarbejdelse	
  af	
  interviewguide	
  	
  
Interviewguiden er det ”manuskript”, der strukturerer interviewet (Kvale & Brinkmann,
2009:151). Det er her, problemstillingen skal operationaliseres og konkretiseres i
interviewspørgsmål, der kan bruges til at teste mine hypoteser (Hopmann & Skovsgaard,
2014:98). Interviewguiden kan være mere eller mindre strukturerende, afhængigt af
undersøgelsen. Jeg har valgt at lave mit interview semistruktureret, hvilket betyder, at jeg
stiller en række faste grundspørgsmål, men samtidig kan afvige fra interviewguiden og stille
uddybende spørgsmål (ibid.:92).
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Det at spørgsmålene er ens, gør mig i stand til at sammenligne svarene for de forskellige
artikler. Dette hænger sammen med, at mit interview har et hypotesetestende formål (Kvale &
Brinkmann, 2009:126) – interviews af denne art vil typisk være mere strukturerede og
standardiserede med henblik på sammenligning. Jeg har derfor bestræbt mig på at gennemføre
interviewene så ens som muligt, men har udnyttet fleksibiliteten til at afvige fra
interviewguiden, når det drejede sig om at uddybe spørgsmål og svar. Eksempelvis til at lave
en løbende validering, hvor jeg gennem ledende og opsamlende spørgsmål tjekkede, hvorvidt
jeg havde forstået svaret korrekt.
Jeg har udarbejdet to interviewguides (bilag 4.1-4.2), idet jeg benytter to sæt artikler som
stimuli i mit eksperiment. Da spørgsmålene til dels drejer sig om artiklernes indhold, er de
nødt til at være forskellige – interviewguide A bruges således til artikel A1 og A2, mens
interviewguide B benyttes til artiklerne B1 og B2. De to guider er dog opbygget ens, og
indeholder lige mange spørgsmål. Intro og afrunding er fælles for guiderne. Et interview
forløber altså således, at jeg stiller intro-spørgsmålene, herefter spørgsmål til A-artiklen og
dernæst til B-artiklen (artiklerne behandles i vilkårlig rækkefølge, jf. afsnit 3.5 om
gennemførsel) og til sidst de afrundende spørgsmål. I det følgende behandler jeg derfor A og
B som én interviewguide.
Spørgsmål	
  i	
  interviewguide	
  
Interviewguiden er organiseret tematisk, så hypoteserne undersøges én for én. Som det
fremgår af interviewguiden har jeg omformuleret hypoteserne til spørgsmål. Idéen med
interviewet er netop at belyse de centrale spørgsmål ved at stille andre, mere konkrete
spørgsmål (Hopmann & Skovsgaard, 2014:101).
Disse spørgsmål skal gerne være så enkle og letforståelige som muligt, så man får svar på
præcis det, man gerne vil have. Her gælder det eksempelvis om at luge ud i fagtermerne og i
stedet benytte talesprog. Interviewspørgsmålene skal gerne være deskriptive, så man undgår
overrefleksion og opnår en større grad af umiddelbarhed i svarene (Kvale & Brinkmann,
2009:153). Eksempelvis benytter jeg spørgsmålet ”hvad synes du om den måde, artiklen er
opbygget på” som en del af besvarelsen af det overordnede spørgsmål ”hvordan påvirker
journalistiske artikler skrevet i den fortællende genre læserens læselyst i forhold til
nyhedsartikler”. I overensstemmelse med operationaliseringen af genrerne og specialets
teoretiske fokus er det den genredefinerede struktur, der er i fokus, når genrernes påvirkning
på læseren undersøges. Derfor fremhæves strukturen også i spørgsmålene.
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Hvorvidt man skal anvende åbne eller lukkede spørgsmål afhænger af undersøgelsens formål
(Hopmann & Skovsgaard, 2014:102). I første del, der omhandler deltagerens oplevelse af
teksten og lysten til at læse den, anvendes således åbne spørgsmål, som jeg gennemgår
nedenfor. Her er det hensigtsmæssigt, at spørge bredt og lade deltageren beskrive sin
oplevelse. I anden og i særdeleshed tredje del anvendes der derimod lukkede
kontrolspørgsmål, der i eksperimentets tjeneste spørger ind til forståelsen eller erindringen af
specifikke sammenhænge. Qua undersøgelsens formål, der er at teste forståelse og
fastholdelse af information, er det hensigtsmæssigt at anvende disse lukkede spørgsmål.
Da jeg havde udfærdiget min interviewguide, men inden jeg gik i gang med interviewene,
lavede jeg en pilottest, jf. afsnit 3.5. Formålet var at afprøve mit eksperiment i praksis,
herunder at teste mine spørgsmål og rette op på eventuelle uklarheder. Denne test gav mig en
vished om, at spørgsmålene er tilpas enkle at forstå og giver svar på det, jeg gerne vil spørge
om. Samtidig blev jeg bekræftet i, at interviewet i sin helhed ikke er for langt.
Gennemgang	
  af	
  interviewguide	
  
Interviewguiden er som nævnt organiseret ud fra mine hypoteser, således at jeg når hele vejen
rundt om emnet. Jf. Kvales anbefalinger begynder jeg med nogle meget konkrete spørgsmål
om formalia og deltagernes avisvaner – således hjælpes interviewet i gang, samtidig med at
jeg får afdækket deltagernes forhold til aviser og nyhedsstof.
Mine spørgsmål er generelt saglige spørgsmål, der opfordrer til at huske og beskrive, og altså
ikke særligt emotionelle, jf. formålet med eksperimentet, der er at teste påvirkning fra stimuli.
Dog prøver jeg tidligt i interviewet at afklare, om der eventuelt er en tredje variabel på spil.
Det kunne være en særlig interesse for artiklens emne eller et stærkt personligt engagement,
der kan påvirke interessen for artiklen og dermed resultaterne.
Når spørgsmålet til det personlige forhold optræder så tidligt i interviewet, skyldes det blandt
andet min pilottest. Her havde deltageren en stor viden om og engagement i emnet for den ene
artikel, hvilket påvirkede hendes holdning til artiklen i en negativ retning. For mig var det en
hjælp som interviewer at have denne ”baggrundsviden” på plads, idet jeg var ekstra
opmærksom på, at nogle spørgsmål skulle gentages og uddybes, før hun reelt set besvarede
dem. Placeringen af spørgsmålet kan selvfølgelig betyde, at interviewet ikke gennemføres
”ens for alle”, idet jeg som interviewer kender deres baggrund. Dette har jeg dog været meget
opmærksom på.
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Efter introspørgsmålene og afklaringen af den eventuelt tredje variabel søger interviewguiden
at besvare de overordnede spørgsmål, der knytter sig til testen af mine tre hypoteser. Den er
organiseret, så spørgsmålene bliver mere og mere specifikke – i første del skal deltagerne
redegøre for deres egne holdninger og opfattelse af teksten, i anden del gælder det den
overordnede forståelse, mens spørgsmålene i tredje del omhandler specifikke detaljer fra
teksten.
Del 1 og 2 er ligeledes internt opbygget, så et overordnet spørgsmål efterfølges af mere
specifikke. Når første spørgsmål i del 1 således er meget åbent og spørger til oplevelsen af
teksten, kan deltagerne også inddrage andre faktorer end tekstens struktur – men nævnes
opbygningen allerede her, kan den tilskrives en vis indflydelse. Ligeledes er det interessant at
se, om der allerede her kan spores narrativt begær hos deltagerne. Herefter rettes
spørgsmålene mere specifikt ind på opbygningen og læselysten, så de tilsammen afdækker,
hvordan den genrebestemte struktur påvirker læserens læselyst.
Del 2 starter ligeledes med et overordnet spørgsmål til forståelsen af teksten, idet deltagerne
bliver bedt om kort at redegøre for indholdet. Herefter følger spørgsmål til mere specifikke
sammenhænge, der nævnes i teksten. I overensstemmelse med definitionen af læseforståelse
tester spørgsmålene læserens evne til at udlede en mening af en tekst. Kontrolspørgsmålene
afklarer, hvorvidt deltageren har forstået årsagssammenhænge og dermed tekstens
problematik(ker) i en sådan grad, at han/hun er i stand til at forklare dem. Ved en
sammenligning mellem svarene til de forskellige artikler afdækkes altså mulige mønstre i
forhold til hypotese 2.
Spørgsmålene i del 3 drejer sig om detaljer fra teksten. De er alle meget specifikke og helt
lukkede, da de skal afdække læserens evne til at fastholde enkeltinformationer fra teksten. I
denne sidste del kan interviewet minde lidt om en eksamenssituation, hvor deltageren
udfrittes om detaljer, som han/hun muligvis har svært ved at huske. Som interviewer gjorde
jeg mig umage for ikke at skabe en ubehagelig ”forhørsstemning”, idet jeg forholdt mig
neutral og anerkendende til både rigtige og forkerte svar. Jeg havde af gode grunde ingen
interesse i at hjælpe dem frem til det rigtige svar, men opfordrede dem i stedet til at komme
med et ”bare sådan cirka”-bud for at hjælpe interviewet på vej.
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Interviewet afrundes med et sammenlignende spørgsmål, hvor deltageren skal forholde sig til,
hvilken artikel, der var bedst og hvorfor. Det er et åbent spørgsmål, der giver deltageren
mulighed for at reflektere og komme med nogle personlige betragtninger og eventuelt nye
pointer. Samtidig giver det mig mulighed for at tjekke, om der er sammenfald mellem, hvilke
artikler der forstås og huskes bedst, og hvilke deltagerne synes bedst om.
3.4.3	
  Skriftlige	
  spørgsmål	
  undervejs	
  i	
  læsningen	
  
Som supplement til det kvalitative interview skulle deltagerne undervejs i læsningen af
artiklerne helt kort besvare to skriftlige spørgsmål (se bilag 5 for spørgsmål og svar).
Første spørgsmål beder deltageren give et bud på tekstens videre forløb, hvilket er en test af
kendskabet til den pågældende genre. Ifølge teorien omkring læseforståelse hænger læserens
kendskab til en genres struktur sammen med evnen til at forstå og huske sammenhænge fra en
tekst, jf. teoriafsnittet. Manglende genrekendskab kan således være en forklaring på eventuel
dårlig forståelse af teksten.
Andet spørgsmål går på, hvorvidt deltageren under normale omstændigheder ville læse videre
og hvorfor. Her tester jeg læselysten, altså om deltageren synes, at artiklen er spændende nok
til at læse færdig. Første del af spørgsmålet er lukket, men suppleres med den mere
deskriptive forklaring. I begrundelsen af ja/nej-svaret er det muligt at tjekke, hvorvidt det
narrative begær er blevet tændt, altså om det er nysgerrigheden efter at kende slutningen, der
får deltageren til at læse videre, jf. teoriafsnit 2.2.

3.5	
  Pilottest	
  og	
  gennemførsel	
  af	
  eksperiment	
  
Før jeg gennemførte mit eksperiment, lavede jeg en pilottest. Deltageren var en 25-årig
kandidatstuderende, der lige så godt kunne have været deltager i det egentlige eksperiment.
Denne test gav mig mulighed for at afprøve fremgangsmåden i praksis og teste mit materiale,
både artikler og interviewguide. I første omgang udførte jeg eksperimentet som tiltænkt for at
kontrollere, hvorvidt deltageren forstod og kunne svare på mine spørgsmål, samt at få en cirka
tidsramme for læsning af to artikler og gennemførsel af tilhørende interviews. Efterfølgende
spurgte jeg ind til eventuelle uklarheder undervejs, samt foreslog konkrete bud på ændringer
og forbedringer af fremgangsmåde og materiale.
Forståelsen af spørgsmålene er selvfølgelig subjektiv, og nogle deltagere vil have brug for
mere instruktion end andre. Pilottesten gav mig dog et vigtigt indblik i, hvordan
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eksperimentet opleves ”fra den anden side”, og observationerne herfra har indgået i
overvejelserne omkring gennemførslen af eksperimentet, som jeg vil beskrive i det følgende.
Forberedelse	
  af	
  deltagere
Eksperimentet går som nævnt ud på, at deltagerne læser to artikler, svarer på to skriftlige
spørgsmål undervejs i hver artikel og efterfølgende interviewes. Inden eksperimentet gik i
gang blev deltagerne briefet. De fik en kort introduktion til, hvad de skulle, den forventede
tidsramme og blev informeret om, at jeg optog det efterfølgende interview. Flere af deltagerne
udtrykte bekymring for, at de ville svare forkert på de efterfølgende spørgsmål eller have
svært ved at huske artiklerne. Her sørgede jeg for at berolige dem og lægge vægt på, at det
ikke var en test af dem, men af artiklerne.
Dog er det selvfølgelig vigtigt, at deltagerne ikke kender de specifikke hypoteser og dermed
mine forskningsspørgsmål. I så fald er der risiko for, at de enten prøver at svare, som jeg
gerne vil have det, eller prøver at lade være med at blive påvirket af stimuli (Hopmann &
Skovsgaard, 2014:234). Derudover var jeg meget opmærksom på at give en standardiseret
besked, således at alle deltagere modtog samme information om eksperimentet.
Det blev afgjort ved lodtrækning, hvilken af de to artikelkombinationer den enkelte deltager
skulle læse - dog sørgede jeg for, at hver kombination blev læst lige mange gange, idet jeg
lavede et antal sedler svarende til deltagerantallet, hvorpå kombinationerne optrådte på
halvdelen hver. Efterfølgende blev der trukket lod om, hvilken rækkefølge artiklerne skulle
læses i – igen sørgede jeg for, at henholdsvis A og B-artikler blev læst først/sidst lige mange
gange.
Læsning	
  af	
  artikler
Jeg valgte at lade deltagerne læse de to artikler umiddelbart efter hinanden og gennemføre
interviewet bagefter. Dette indebærer selvfølgelig den ulempe, at den sidst-læste artikel ligger
klarest i erindringen, hvilket kan påvirke resultaterne ift. forståelse og hukommelse. Den
modsatte fremgangsmåde, hvor deltageren interviewes mellem de to artikler, indebærer
imidlertid risikoen for, at deltageren kender spørgsmålene og derfor læser artikel nummer to
anderledes i forventning om at få de samme spørgsmål. Da jeg skal sammenligne svarene er
jeg netop nødt til at stille de samme spørgsmål, hvilket potentielt set kunne være
problematisk.
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Rækkefølgen mellem læsning og interview var én af de ting, jeg især testede og efterfølgende
drøftede i min pilottest. Her havde deltageren ingen problemer med at huske først-læste
artikel og hun tilkendegav, at det ville have ændret hendes læsestrategi, hvis hun kendte
spørgsmålenes karakter på forhånd. Endelig sørger lodtrækningen af rækkefølgen for, at alle
artikler læses først/sidst lige mange gange, og altså indgår i eksperimentet på samme vilkår.
Alle artikler indeholder en afbrydelse efter præsentationen, hvor deltageren bliver bedt om at
svare på to spørgsmål. Disse blev udleveret og besvaret skriftligt på et separat svarark.
Spørgsmålene omhandler læserens forventninger til teksten, så de var nødt til at falde under
læsningen. Når jeg valgte at stille dem skriftligt, var det for at ødelægge deltagerens
læserytme så lidt som muligt. På denne måde kunne de fortsætte i deres eget tempo og undgå
unødig forstyrrende interaktion med intervieweren. Det samme gjorde sig gældende, når
deltageren skiftede fra én artikel til den næste – her forsøgte jeg også at holde interaktionen på
et minimum.
Gennemførsel	
  af	
  interviews
Når deltagerne havde læst begge artikler startede jeg interviewet. Efter et par indledende og
generelle spørgsmål koncentrerede jeg mig om én artikel ad gangen, jf. opbygningen af
interviewguiden. Interviewrækkefølgen svarede til læserækkefølgen, idet det efter min
mening virker mest logisk for deltagerne at snakke om først-læste artikel først. På denne måde
kunne de koncentrere sig om én læseoplevelse ad gangen og først sammenligne artiklerne
mod slutningen af interviewet. Samtidig betød det, at sidst-læste artikel også blev skubbet ud
af hovedet under første interview, hvilket mindskede dens eventuelle fordel ved at ligge
klarest i erindringen.
Da interviewet var slut, sørgede jeg for at debriefe deltagerne. Her forklarede jeg, hvad de
blev testet for og gav dem mulighed for at stille spørgsmål til eksperimentet. Samtidig
forklarede jeg dem om manipulationen af artiklerne, altså at alle informationer var rigtige,
men at de var ændret fra originalerne. Da der ikke er tale om et emotionelt eller strengt
personligt emne, oplevede jeg fuldt forventeligt ingen deltagere, der skulle ”samles op” eller
støttes efter interviewet.
I de tilfælde, hvor deltagerne potentielt set kunne nå at fortælle kommende deltagere om
eksperimentet, bad jeg dem om at holde tæt med informationerne. Når jeg nøje har overvejet,
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hvilken information deltagerne skulle have inden eksperimentet, nytter det selvfølgelig ikke,
hvis nogle pludselig var fuldt informerede om, hvad jeg testede.

3.6	
  Valg	
  af	
  kodning	
  som	
  analysemetode	
  	
  
Efter gennemførslen af eksperimentet, og dermed indsamlingen af data, nærmer jeg mig
analysefasen. Før jeg kan påbegynde denne, resterer dog nogle metodiske overvejelser.
Hopmann & Skovsgaard beskriver analysefasen som der, hvor man bevæger sig fra ord og
detaljerigdom til systematik og overblik og herfra til én samlet analyse (Hopmann &
Skovsgaard, 2014:242). Der er ikke en fast opskrift på denne bevægelse, men arbejdet skal
udføres logisk og systematisk, hvorfor jeg altså må beslutte mig for en metode. Ligesom i
opbygningen og gennemførslen af mit eksperiment er det vigtigt, at analysen udføres ensartet,
idet jeg ønsker at se på forskelle og ligheder i påvirkningen fra de forskellige artikler (Kvale,
2009:213). En del af overvejelserne i dette afsnit har fundet sted tidligere i processen, idet der
er en sammenhæng mellem undersøgelsens opbygning og analysen af data - afsnittet er
således blot en samlet redegørelse for mine valg.
Kodning
Jeg har valgt at benytte mig af kodning som metode til at få overblik over data. Ved kodning
inddeler man data i mindre bidder ved hjælp af nøgleord, hvorefter man kan samle de bidder,
som handler om det samme (Hopmann & Skovsgaard, 2014:245). Når man som jeg er
interesseret i at teste hypoteser, kan en sådan kategorisering af data gøre det lettere at lave
sammenligninger og dermed finde mønstre (Kvale, 2009:225). I analysen fokuserer jeg altså
udelukkende på deltagernes svar og udsagn og medtager ingen observationer.
Jeg har valgt at benytte begrebsstyret kodning (Kvale, 2009:224), også kaldet tematisk
kodning (Hopmann & Skovsgaard 2014:245). Det betyder, at jeg har udviklet kodeordene ud
fra projektets formål og ved at se på dele af datamaterialet (Kvale, 2009:224) - modsat hvis
man eksempelvis arbejdede med grounded theory, hvor koderne udvikles ved læsning af
materialet. Årsagen til mit valg er, at jeg tester mine på forhånd fastlagte hypoteser. Min
primære interesse ligger altså på data, der knytter sig til besvarelsen af problemformuleringen
(Hopmann & Skovsgaard, 2014:245). Man skal selvfølgelig ikke være blind for, hvis data
pludselig viser noget interessant eller uventet, der falder uden for koderne, men fokus er på at
få overblik over de relevante databidder og søge efter mønstre i disse.
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Mine interviews består groft sagt af tre dele, idet jeg undersøger hypoteserne én for én.
Delene adskiller sig fra hinanden, idet del 1 går på den kvalitative oplevelse af teksten, mens
del 2 og 3 mere fungerer som en kontrol for de respektive hypoteser. Således er der
eksempelvis forskel på graden af åbne og lukkede spørgsmål samt mængden af analytisk
materiale. Det er altså relevant at bruge forskellige fremgangsmåder, som jeg vil gennemgå i
det følgende.
Del	
  1:	
  Læselyst
Inden kodningen transskriberede jeg interviewets første del. Jeg anvendte en ordret
transskription, men valgte for forståelsens skyld at indsætte manglende eller forklarende ord i
parenteser. Idet min analyse primært fokuserer på mening frem for eksempelvis sproglig stil,
har jeg ikke fokuseret på pauser og overlapninger, men koncentreret mig om at gengive
indholdet af udsagnene korrekt (Kvale, 2009:205).
Spørgsmålene i del 1 er relativt konkrete, hvilket betyder, at de fremkomne data kredser om få
emner, der relaterer sig til hypotese 1. Jeg har således valgt mine kodeord ud fra disse emner
og holdt dem på et overordnet niveau for at få alt relevant data med.
I overensstemmelse med operationaliseringen af genrerne er mit primære fokus at undersøge,
hvordan den genrebestemte struktur påvirker læselysten. For at komme bedst muligt rundt om
dette, koder jeg både efter struktur og læselyst. Idet jeg undersøger sammenhængen mellem
disse to, vil der formentlig forekomme nogle overlap, hvor udsagn kan kodes på begge måder.
Her vælger jeg at kode dem én gang, så udsagnet kun optræder en enkelt gang, når jeg
efterfølgende leder efter mønstre i data. Placeringen beror her på en vurdering af, hvilken
kode der har størst relevans for udsagnet.
Jeg har også valgt at kode efter indhold, idet artiklens emne kan fungere som en tredje
variabel, der generer positiv/negativ opmærksomhed. Samtidig kan det give mig et billede af,
hvordan deltagerne vægter artiklens struktur kontra emnet ved det første spørgsmål om den
overordnede oplevelse. Endelig har jeg valgt at kode efter generel vurdering. Dette er ment
som en opsamlingskategori for udsagn, der ikke direkte knytter sig til de øvrige koder, men
muligvis kan indeholde relevant information om deltagernes vurdering af artiklen.
Efter kodningen kategoriserer jeg de udvalgte udsagn og reducerer således interviewteksten
(bilag 6). Jeg har valgt at fastholde kodeordene som kategorier og ikke justere dem yderligere
- idet udsagnene både sorteres efter kategori og artikel er det en overskuelig datamængde, der
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knytter sig til hver ”blok”. Alle relevante udsagn bliver medtaget, også dem der modsiger
teorien og min hypotese. Når jeg efterfølgende leder efter mønstre i data, kan jeg således se,
hvilke modsætninger der eksisterer inden for samme tema.
Del	
  2:	
  Læseforståelse
Anden og tredje del af interviewet består primært af kontrolspørgsmål, der skal teste
deltagernes forståelse af teksten, samt deres evne til at fastholde information. Her benytter jeg
mig også af kodning som et redskab til at kategorisere svarene. Idet der ikke er tale om
længere vurderende udsagn som i første del af interviewet, giver det ikke mening at kode efter
emne. I stedet koder jeg efter, hvorvidt svarene er rigtige eller forkerte, idet dette kan bruges
direkte i forhold til mine hypoteser.
I anden del er jeg således nødt til at ”fastsætte”, hvad den rigtige forståelse er. Ud for hvert
spørgsmål har jeg angivet nogle elementer og nøgleord, der skal indgå for at deltageren er i
stand til at forklare sammenhængen tilfredsstillende. Sådanne udsagn kodes med forstået. Her
tester jeg altså, hvorvidt deltagerne er i stand til at uddrage den mening, som jeg har lagt ind i
teksten, jf. Bråtens definition af læseforståelse fra teoriafsnittet.
For at tegne et mere nuanceret billede af læseforståelsen har jeg valgt at medtage koden
delvist forstået, der bruges i de tilfælde, hvor deltageren har fanget dele af sammenhængen,
uden at kunne forklare den fyldestgørende. Endelig er der koden ikke forstået, der både
dækker over misforståede sammenhænge samt dem, der ikke kunne huske den.
Det er selvfølgelig sat på spidsen, at svarene skal være så entydige, og i visse tilfælde vil der
også være tale om vurderinger. Kodningen giver mig dog mulighed for at notere
forståelsesgraden undervejs i interviewene, og efterfølgende skaber kategoriseringen et
overblik over fordelingen af svar på de enkelte artikler, jf. figur 5-8 i analyseafsnittet. En
egentlig kvantificering giver ikke mening, idet datamængden er lille – men en optælling giver
overblik, og sammenholdt med spørgsmålenes indhold og den teoretiske baggrundsviden,
danner den et grundlag for at søge efter gennemgående mønstre.
Del	
  3:	
  Fastholdelse	
  af	
  information
Tredje del følger samme fremgangsmåde som del to. Idet deltagerne ikke skal forklare en
sammenhæng, men blot genkalde enkeltinformationer, anvender jeg dog kun koderne rigtigt
og forkert. Spørgsmålene er helt lukkede, og det rigtige svar er således det, der findes i
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teksten. Igen benytter jeg en optælling til at skabe overblik over data, jf. figur 9-12 i
analyseafsnittet, så jeg efterfølgende kan undersøge, hvorvidt det giver mening at tale om
fælles mønstre.
De ovenfor nævnte overvejelser, valg og kodearbejde ligger altså til grund for
analyseafsnittet, hvor jeg vil analysere data ud fra teorien og lede efter indikationer på
mønstre, der kan be – eller afkræfte mine hypoteser.
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4.0	
  Analyse	
  
Analysen er opbygget efter de tre hypoteser, altså svarende til interviewguidens tre dele, samt
en afsluttende sammenlignende betragtning. I afsnittet gennemgår jeg data fra interviewene
og spørgsmålene, der blev stillet undervejs i læsningen, og holder det op mod den relevante
teori. Således søger jeg at be – eller afkræfte hypoteserne. Afklaringen af deltagernes
personlige forhold til emnerne samt deres læsevaner anvendes som baggrundsviden og indgår
derfor ikke direkte i analysen. Idet der er mest analytisk materiale til første del, fylder denne
mest, mens tredje del fylder mindst. Sidst i afsnittet diskuterer jeg analysen og dens resultater,
samt kommer med forslag til udvidelser og justeringer af undersøgelsen. Herefter følger en
diskussion af og argumentation for undersøgelsens validitet og reliabilitet.
Citaterne i afsnittet er hentet fra kodeskemaet (bilag 6) og direkte fra interviewene (bilag 7) tallet i parentes angiver, hvilket interview, pågældende citat stammer fra.

4.1	
  Analysedel	
  1:	
  Læselyst	
  
Første del af analysen bygger på den tematiske kodning af data fra interviewets første del
(bilag 6). Jeg starter med at gennemgå artiklerne parvis, altså A1 vs. A2 og B1 vs. B2. Idet
artiklerne præsenterer det samme emne behandlet via to forskellige genrer, kan jeg undersøge
deltagernes vurdering af den genrebestemte opbygning og dennes påvirkning af læselysten
med så lille indflydelse fra emnet som muligt. For at undersøge, hvorvidt nogle mønstre går
igen fra A til B sæt, og dermed muligvis kan gøre sig gældende for genren mere generelt,
sætter jeg efterfølgende alle artikler i spil. Herunder inddrager jeg besvarelserne af det ene
spørgsmål, der blev stillet undervejs i læsningen af artiklerne (bilag 5).
Gennemgang	
  af	
  nyhedsartikel	
  A1	
  vs.	
  fortællende	
  artikel	
  A2
Nyhedsartikel A1’s struktur beskrives overvejende negativt. Deltager 3 mener som den
eneste, at artiklen er let læselig, mens deltager 6 finder den ”meget svær at orientere sig i”
(6). To deltagere fremhæver starten af artiklen som mindre interessant end uddybningen –
deltager 5 angiver meget fakta som årsagen, mens deltager 8 konstaterer, at ”den var dårligt
bygget op, fordi man fik et resumé som de første linjer. Og så blev den så uddybet bagefter,
hvilket var mærkeligt, for det var egentlig det spændende af det” (8). Interessant ved dette
citat er den implicitte kritik af nyhedsartiklens væsen, altså nyhedstrekantens opbygning med
en hurtig etablering af problemstillingen og de væsentligste aktører. Formålet med den
berettende genre er jo netop at berette om begivenheder og det i en flad spændingsstruktur,
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der præsenterer de væsentligste pointer først og derefter uddyber. Om end kritikken fra
deltager 8 rettes mod artiklens struktur, kan emnet dog også spille en rolle, idet han senere
vurderer, at ”emnet var ikke helt så spændende” (8).
Anderledes forholder det sig omkring fortællende artikel A2’s struktur, der udelukkende
vurderes positivt. Tre deltagere nævner strukturen allerede i første spørgsmål om den
overordnede oplevelse af artiklen, eksempelvis deltager 2: ”Fint skrevet, fordi man gerne vil
vide, hvad der sker med alle de her mennesker” (2). Til sammenligning nævnes A1’s struktur
kun én gang i forbindelse med den overordnede oplevelse, idet deltager 8 allerede her langer
ud efter starten af artiklen: ”Det første stykke var kedeligt, og så blev det lidt mere
interessant. Uden at blive prangende interessant” (8).
Ved den overordnede oplevelse af artiklerne fokuserer deltagerne ved fortællende artikel A2
altså på strukturen, mens deltagerne ved nyhedsartikel A1 i stedet retter fokus mod tekstens
indhold. Dette nævnes af tre deltagere, og emnet beskrives både som spændende, vigtigt og
knap så spændende - samtidig nævnes de tal og institutioner, der optræder i artiklen: ”Tal og
institutioner, som jeg ikke har hørt om før” (6). Omvendt berøres emnet for A2 kun en enkelt
gang.
Hvor den genrebestemte opbygning af nyhedsartikel A1 blev kritiseret for at starte med et
”resumé”, genkender flere af deltagerne i forbindelse med strukturen den fortællende genre,
der kobles positivt med lysten til at læse artiklen: ”Opbygningen får mig helt klart til at læse
videre, det er som om, man læser en historie” (3). Samtidig fremhæves flere af de øvrige
fortællende genretræk, eksempelvis at begivenheden udfolder sig i tid: ”(Strukturen) bygger
en god fortælling op, som udvikler sig på en eller anden måde” (7) og den personlige vinkel:
”(Man) kommer tæt på en person og hans synsvinkel” (1).
Strukturens betydning for læselysten nævnes ved fortællende artikel A2 allerede som en del af
den overordnede oplevelse af teksten. Samtidig gives der udtryk for tilstedeværelsen af
narrativt begær, altså læserens begær for at nå slutningen: Jeg blev ret grebet (…) Jeg havde
virkelig brug for at læse den til ende (7). Her udtrykker deltager 7 et stærkt ønske om den
forløsning, som artiklens slutning rummer – vi ser altså, hvordan forhalingen af information
formår at engagere læseren følelsesmæssigt og tænde det narrative begær.
Læselyst og struktur kobles også sammen for nyhedsartikel A1, dog med et mere negativt
fortegn. (Opbygningen) gør, at jeg hurtigere mister interessen” (6), forklarer deltager 6, mens
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deltager 8 synes, den gør artiklen kedelig. Igen er deltager 3 den eneste positive, idet hun
gerne vil have svar på, hvad der foregår senere i artiklen – det nærmeste A1 kommer på at
vække deltagernes narrative begær.
For at opsummere er der altså primært negative udsagn omkring nyhedsartikel A1’s
genrebestemte struktur og udelukkende positive omkring strukturen af fortællende artikel A2.
Samtidig er der mest fokus på indholdet ved den overordnede oplevelse af A1, mens det ved
A2 er strukturen, der er i fokus. Opbygningens indvirkning på læselysten vurderes
overvejende negativt for nyhedsartikel A1, mens den udelukkende vurderes positivt for lysten
til at læse fortællende artikel A2. Her gives der også udtryk for narrativt begær allerede ved
den overordnede oplevelse. Flere deltagere genkender genremæssige træk ved A2,
eksempelvis udviklingen over tid og den personlige vinkel, som kobles positivt til læselysten,
mens især én deltager kritiserer den genrebestemte opbygning af A1.
Gennemgang	
  af	
  nyhedsartikel	
  B1	
  vs.	
  fortællende	
  artikel	
  B2	
  
Nyhedsartikel B1’s struktur vurderes som ”meget traditionel” (1), ”let fattelig” (4), men ikke
fangende: ”Jeg tror ikke, den er godt nok bygget op til, at den ville fange mig som læser
normalt” (7). Fortællende artikel B2’s struktur vurderes positivt, på nær et udsagn fra deltager
6, der ”har en vis overfølsomhed overfor de her ”hvad sker der så”-markører” (6). Her er det
værd at bemærke, at netop deltager 6 er den mest tekst-professionelle deltager, der som den
eneste genkender dette skrivetekniske greb. Resten af deltagerne bider på krogen og lader sig
føre med historien: ”Den er virkelig god, fordi det er sådan fortælling-agtigt. Man bliver
ligesom ført med, fra at han står og skal beslutte…” (5). Her genkender deltager 5 genren og
antyder et af de øvrige genretræk, nemlig udviklingen over tid. En genkendelse, der går igen
hos flere af de andre deltagere gennem brug af begreber som eksempelvis historie (8) og klart
narrativ (6).
I forhold til den overordnede oplevelse af artiklen nævnes fortællende artikel B2’s struktur to
gange. Begge gange koblet til genkendelse af genren og dens betydning for læseoplevelsen,
eksempelvis udtrykt således: ”Meget som en fortælling, så den var meget let at læse” (5).
Indholdet nævnes ligeledes to gange, dog hver gang i sammenhæng med fremstillingsformen,
eksempelvis: ”Det er interessant, at i stedet for at snakke om det storpolitiske (…) så er det,
hvordan man selv vil opleve at være dernede” (5).
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For nyhedsartikel B1 nævnes både struktur og emne én gang ved den overordnede oplevelse
af artiklen. Dog ligger fokus på emnet, der beskrives som meget relevant, imens ”strukturudsagnet” også lægger sig op af indholdet og konstaterer, at man har interviewet mange om
emnet. Her genkendes et genretræk ved nyhedsartiklen, nemlig brugen af personer som kilder.
Ser man på deltagernes læselyst, er der delte holdninger i forhold til nyhedsartikel B1. Den
bliver ikke vurderet som vildt spændende, men alligevel nævner to af deltagerne, at de gerne
have slutningen med: ”(Den er) ikke lige så spændende at læse (som A2), men når man først
er i gang, så skal man jo lige læse den færdig” (1). Deltager 7 kobler opbygningen og hendes
læselyst til at forklare, hvorfor B1 ikke fanger hende: ”Der er ikke den der uløste spænding,
som man sidder og venter på. Man fanger ret hurtigt, hvad der sker, og der er ikke nogle
uløste svar” (7).
Denne uvished fremhæves omvendt positivt for sin tilstedeværelse i fortællende artikel B2.
Deltager 3 udtrykker det således, at ”den er opbygget sådan, at man er nødt til at læse videre.
Det er jo ikke fordi det er en krimi, men den er lidt på vej. Hvad sker der egentlig, og hvad er
næste fase” (3).
Her ser vi både en kobling til den fortællende genre, samt hvordan forhalingen af information
engagerer læseren og bevarer det, som Brooks kaldte den tekstlige energi. I udsagnene
omkring B2 gives der også udtryk for tilstedeværelsen af narrativt begær, igen udtrykt stærkt
af deltager 3: ”Du læste det første, og så måtte du bare vide, hvad der skete med ham” (3).
Selvom tre af deltagerne tilkendegiver, at de gerne vil læse nyhedsartikel B1 færdig, er der
ikke som sådan tale om narrativt begær. Dog kan man argumentere for, at nysgerrigheden for
at kende slutningen er til stede, når deltager 2 siger ”jeg vil gerne kende slutningen” (2).
Opsummerende kan man sige, at fortællende artikel B2’s struktur vurderes overvejende
positivt, mens udsagnene omkring nyhedsartikel B1 er mere moderate. Der er mere fokus på
strukturen ved B2 end B1, og den sættes i positiv sammenhæng med, at artiklen er let at læse.
Lysten til at læse artiklerne færdige er til stede ved både nyhedsartikel B1 og fortællende
artikel B2, dog udtrykt stærkere og gennem narrativt begær ved B2. Derudover er der en stor
grad af positiv genregenkendelse ved B2. Emnet for artiklerne opfattes positivt og relevant
ved begge artikler, men ved B2 kobles det med fremstillingsformen.
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Gennemgang	
  af	
  nyhedsartikler	
  (A1	
  &	
  B1)	
  vs.	
  fortællende	
  artikler	
  (A2	
  &	
  B2)	
  
Generelt vægtes strukturen mere ved de fortællende artikler end ved nyhedsartiklerne. Med
undtagelse af én kommentar omkring brugen af ”hvad skete der så”-markører i B2 (6), er der
udelukkende positive udsagn om opbygningen af de fortællende artikler, og fem ud af otte
deltagere nævner den allerede ved den overordnede oplevelse af teksten.
Ser man på nyhedsartiklerne bliver opbygningen af A1 bedømt hårdere end B1, eksempelvis
ved brug af ord som kedeligt (8), svær (6) og uinteressant (8) vs. traditionel (1), og mindre
fangende (7). Dette kan til dels hænge sammen med indholdet af artiklen, der fylder mere i
udsagnene omkring A1 og ligeledes er mere omdiskuteret – glimrende udtrykt af deltager 5,
der påpeger, at det både er kompliceret og helt vildt vigtigt (5).
Hvor flertallet af deltagerne nævnte strukturen ved den overordnede oplevelse af de
fortællende artikler, er der mere fokus på artiklens indhold, når det kommer til nyhederne.
Ud fra mine data tegner der sig altså et mønster af, at mine deltagere bedømmer den
fortællende struktur i mere positive vendinger end den berettende. Ved fortællende artikler
fremhæver deltagerne strukturen, når de skal beskrive den overordnede oplevelse af artiklen,
mens der ved nyhedsartiklerne er mere fokus på indholdet. Dette er ikke overraskende,
eftersom genrerne har forskellige formål. Som beskrevet i teoriafsnittet er formålet med den
berettende genre netop at berette, mens den fortællende genre optimalt set både skal
underholde og danne – eksempelvis ved at opbygge en stigende spændingskurve. Der
arbejdes således med strukturen som en del af oplevelsen, ligesom stilistiske virkemidler som
synsvinkel og brug af scener.
Ser man på strukturen og dens betydning for deltagernes læselyst, fremgår det, at
sammenhængen er klart mere positiv for de fortællende artikler end for nyhedsartiklerne.
Udsagnene omkring læselyst er udelukkende positive for A2 og B2, og de kobles positivt med
opbygningen af artiklen. Deltager 7 udtrykker eksempelvis følgende omkring opbygningens
betydning for læselysten i A2: ”Hvis man ser det ud fra et ”fang læseren perspektiv”, så er
den bygget op på en måde, der i hvert fald fanger mig” (7).
Hos nyhedsartiklerne bedømmes A1 igen hårdere end B1, idet opbygningen primært kobles
negativt til læselysten: Jeg synes den (opbygningen) gjorde det kedeligt (8). Tre deltagere
nævner derimod direkte, at de gerne vil læse B1 færdig, dog uden at udtrykke spænding eller
udtalt begejstring.
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Spørgsmål	
  til	
  læselyst	
  undervejs	
  i	
  læsningen
Dette går godt i tråd med svarene på det spørgsmål, der blev stillet undervejs i læsningen.
Efter at have læst første del af artiklerne blev deltagerne bedt om skriftligt at svare på,
hvorvidt de under normale omstændigheder ville læse videre og hvorfor (bilag 5).
Deltager 8 svarede som den eneste nej til at læse A1 færdig, ellers svarede alle deltagere ja til
begge artikler. Det er interessant, at selv deltagere, der har kritikpunkter i forhold til
artiklerne, vælger at læse videre. Her kan jeg vælge at tolke det som en anerkendelse af
artiklerne, men jeg kan selvfølgelig ikke udelukke, at nogle deltagere er tilbøjelige til at sige
ja for at please eksperimentet. Derfor er det også mere interessant at se på begrundelserne for
deltagernes valg, idet der tegner sig et mønster for genrerne.
Tre ud af fire deltagere ville læse A1 færdig. Deltager 8, der siger nej, nævner både indhold
og struktur som årsag: ”Nope. Det lyder kedeligt, og har allerede fået et resumé” (8), mens
de tre ja-sigere fokuserer på indholdet af teksten: ”Ja, men kun fordi, at sagen interesserer
mig” (6). Det samme gør sig gældende for B1 – alle fire deltagere ville læse teksten færdig og
tre af dem bruger indholdet af teksten som begrundelse: ”Ja. Emnet er interessant” (7).
Hos de fortællende artikler ser begrundelserne anderledes ud. Alle fire deltagere svarer ja til
at læse A2 færdig, og to af dem anfører nysgerrighed i forhold til slutningen som årsag: ”Ja,
vil gerne vide slutningen. Hvad sker der med alle menneskerne” (2). Det samme gør sig
gældende for B2. Igen svarer alle fire ja til at læse færdig, og tre af dem nævner eksplicit
lysten til at kende slutningen: ”Ja. Fordi man er blevet hooked (…) Jeg kan ærlig talt ikke
gætte mig til udfaldet, hvilket gør det spændende” (8). Sidste deltager angiver ”det er meget
spændende” (5) som begrundelse for at læse resten af artiklen.
Selvom alle på nær én deltager vælger at læse begge artikler færdige, tegner der sig altså et
mønster i forhold til deres begrundelser. Ved nyhedsartiklerne er det primært emnet, der får
deltagerne til at læse videre, mens det er nysgerrigheden for at kende slutningen, der gør sig
gældende ved de fortællende artikler.
Skeler man til genredefinitionerne, er dette ikke et overraskende udfald. Berettende tekster
skal så objektivt som muligt udfolde den væsentligste viden, der knytter sig til begivenheden,
og strukturen er altså et redskab til at give læseren et overblik over et emne eller en
begivenhed. Hertil hører, at problemstillingen præsenteres up-front. Emnet er altså i centrum,
og dermed er det også naturligt, at det er interessen for dette, der afgør, hvorvidt deltagerne
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læser artiklen færdig eller ej – hvad enten det er ud fra direkte interesse, ud fra et generelt
ønske om at holde sig orienteret eller noget helt tredje.
Fortællende tekster skal derimod også underholde, og strukturen vil derfor søge at skabe en
stigende spændingskurve, eksempelvis gennem forhaling af information. Således kommer
strukturen til at fylde mere – interessen for artiklens emne spiller selvfølgelig stadig en rolle,
men som det fremgår af eksperimentet, spiller organiseringen af informationerne pludselig en
væsentlig rolle for deltagernes lyst til at læse artiklerne færdige.
Som Wolfe beskrev i sit program for new journalism tilbage i 1973, er brugen af forhalet
information et litterært kneb, der er med til at engagere læseren, både intellektuelt og
følelsesmæssigt (Jørgensen, 2012:70). Herved opstår netop den nysgerrighed for at kende
slutningen, som præger deltagernes grunde til at læse de fortællende artikler – altså det
narrative begær. Det kommer til udtryk allerede på spørgsmålet om den overordnede
oplevelse af artiklen, eksempelvis hos deltager 7: ”Jeg havde virkelig brug for at læse den til
ende” (7). Fire deltagere giver i interviewene udtryk for, at de også gerne vil vide, hvad
nyhedsartiklerne ender med.
4.1.1	
  Delkonklusion	
  1	
  
Ud fra mine data tegner der sig altså et mønster af, at den fortællende struktur øger
deltagernes læselyst i forhold til opbygningen efter nyhedstrekanten, eksempelvis gennem
tilstedeværelsen af narrativt begær. Dermed er hypotese 1 bekræftet, om end undersøgelsens
omfang ikke gør det muligt at generalisere resultaterne, som jeg vil komme nærmere ind på i
diskussionen af analysen og resultaterne. Derudover viser mit eksperiment, at de fortællende
artikler generelt vurderes som mere spændende end nyhedsartiklerne, og at deltagerne
fremhæver strukturen, allerede når de skal beskrive den overordnede oplevelse af artiklen.
Dette lægger sig fint i tråd med genreteorien, ligesom det også er forventeligt, at deltagerne
ved nyhedsartiklerne fokuserer mere på indholdet. Ligeledes er der en positiv genkendelse af
genretræk som udvikling over tid og brug af en mere personlig vinkel ved de fortællende
artikler.

4.2	
  Analysedel	
  2:	
  Læseforståelse	
  
Anden del af analysen starter med at undersøge deltagernes kendskab til den fortællende og
berettende genres struktur, idet dette kan påvirke forståelsen af artiklerne, jf. teoriafsnittet.
Herefter følger analysen af data, der knytter sig til deltagernes læseforståelse. Jeg har
analyseret deltagernes individuelle resultater for at undersøge, hvorvidt nogle skilte sig ud i
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enten særlig positiv eller negativ grad, hvad angik forståelsen af teksterne. Idet det ikke var
tilfældet, holder jeg mig i det følgende til primært at fokusere på resultaterne ud fra artiklerne.
Kendskab	
  til	
  genrebestemte	
  strukturer	
  
Ifølge teorierne omkring læseforståelse hænger læserens kendskab til en genres struktur
sammen med evnen til at forstå og huske sammenhænge fra en tekst. Som en del af
undersøgelsen omkring læseforståelse testede jeg derfor deltagernes kendskab til de
genrebestemte strukturer, idet jeg undervejs i læsningen bad dem svare på, hvad de troede, der
kom til at ske videre i teksten (bilag 5). I overensstemmelse med genreteorien er artiklerne
opbygget, så der i nyhedsartiklerne følger en uddybning af den præsenterede problemstilling,
mens der i de fortællende artikler sker en optrapning af den konflikt, der skitseres i
præsentationen. Det er altså kendskabet til disse strukturer, der testes.
Om nyhedsartikel A1 svarer tre ud af fire deltagere, at man får en uddybning af
problemstillingen eller de fremtidige perspektiver, mens én ikke ved det. Ved fortællende
artikel A2 svarer alle deltagere, at man får det videre forløb i teksten, eller at hovedpersonen
skal redde flygtningene. Det samme gør sig gældende for fortællende artikel B2, hvor alle
deltagere mere eller mindre detaljeret svarer, at man vil følge hovedpersonen til Syrien og
hans søgen efter pigerne. Om nyhedsartikel B1 svarer to deltagere, at tendensen uddybes,
mens én ikke ved det, og den sidste skyder ved siden af.
Holder man disse svar op mod mine genredefinitioner fra teoriafsnittet, fremgår det altså, at
alle deltagere fanger den genrebestemte struktur ved fortællingerne, og deres forventninger til
resten af artiklen falder i tråd med denne. De forstår således den konflikt, der introduceres i
præsentationen, og at det er denne, der optrappes gennem artiklen.
Fem ud af otte deltagere fanger også strukturen ved nyhedsartiklerne og er dermed i stand til
at gennemskue, at problematikken uddybes videre i artiklen, ganske som genren foreskriver
det. Blandt mine deltagere er genkendelsen af den genredefinerede struktur altså en smule i
fortællingens favør, men overordnet set er der et godt kendskab til genrerne.
Dette var forventeligt, eftersom jeg har udvalgt deltagere, der i forvejen læser avis eller
tjekker nyhedssider på nettet. De burde altså have et minimumskendskab til opbygningen
efter nyhedstrekanten, ligesom de i overensstemmelse med de kognitive teorier om
læseforståelse burde være bekendt med den fortællende genre. Havde jeg valgt deltagere, der
aldrig havde læst en nyhedsartikel, ville jeg ifølge teorien have haft et dårligt udgangspunkt
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for at sammenligne forståelsen af teksterne. På samme måde havde en gruppe af
”professionelle nyhedslæsere” muligvis også kunnet påvirke graden af læseforståelse.
Kontrol	
  af	
  forståelse
Således er grundlaget på plads for at gennemgå svarene på de kontrolspørgsmål, der knytter
sig til forståelsen af sammenhænge i teksten (spørgsmål nummer 8-10). Idet spørgsmålene er
forskellige fra A til B-sæt kan jeg ikke lave en direkte sammenligning af alle svarene ligesom
i analysedel 1 om læselyst – i stedet gennemgår jeg sættene enkeltvis og leder efter eventuelle
fælles mønstre.
FIGUR 5 og 6 viser, hvordan deltagernes svar ved de enkelte spørgsmål til artikelsæt A
fordeler sig på de tre kategorier forstået, delvist forstået og ikke forstået.
Ved spørgsmål 8 har deltagerne
snævert set fanget sammenhængen
bedre, når de læste nyhedsartikel A1.
Dette gør sig også gældende for
spørgsmål 9, endda en smule mere
udpræget.
Største forskel mellem forståelsen af

Fig. 5: Resultater for artikel A1
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sammenhængen findes imidlertid ved
spørgsmål 10, hvor svarene klart falder
ud til fortællende artikel A2’s fordel.
En interessant observation i
forbindelse med dette er, at de to første
spørgsmål primært drejer sig om lande

Fig. 6: Resultater for artikel A2
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og institutioner, mens spørgsmål 10
drejer sig om mennesker og menneskelige konsekvenser. At den fortællende artikel scorer
højest her, går godt i tråd med genrens fokus på øget identifikation, eksempelvis gennem den
mere personlige fortæller.
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Figur 7 og 8 viser ligeledes fordelingen
af deltagernes svar blot ved læsning af
B-sættet.
Det fremgår, at samtlige deltagere har

Fig. 7: Resultater for artikel B1
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8, mens nogle må stå af ved spørgsmål 9
– primært dem, der har læst
nyhedsartikel B1. Ved spørgsmål 10 var
kun én deltager i stand til at forklare
sammenhængen fyldestgørende, om end
resten delvist havde forstået den. Her
skal det nævnes, at spørgsmål 8 går på
artiklens overordnede vinkel, som alle

Fig. 8: Resultater for artikel B2
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altså har forstået.
Af ovenstående fremgår det, at der generelt er en rimelig god hel eller delvis forståelse af
sammenhængene i teksterne. Det fremgår dog også, at deltagerne generelt klarer sig bedre ved
B-sættet end A-sættet. Dette kan hænge sammen med indholdet af artiklerne – som det
fremgik af analysedel 1, syntes deltagerne generelt, at A-sættet var vanskeligere end B-sættet.
Ser man på antallet af rigtige svar, er fortællende artikel B2 således den artikel, som
deltagerne sammenlagt har klaret sig bedst ved, mens nyhedsartikel A1 er den, de har klaret
sig dårligst ved. Hertil skal det dog nævnes, at den bedste individuelle præstation laves ved
artikel A2, hvor deltager 4 har fuld forståelse for alle tre spørgsmål, vel at mærke uden nogle
særlige forudsætninger for at forstå artiklen.
Undersøgelsen af kendskabet til de genrebestemte strukturer afslørede en lille fordel til den
fortællende genre. Samtidig peger teorien på, at læseren ofte har nemmere ved at huske
information fra fortællinger. Ud fra dette er det ikke en overraskelse, at deltagerne klarer sig
bedst ved en fortællende artikel og dårligst ved en nyhedsartikel. Dog kan man ikke tale om,
at der tegner sig et entydigt mønster i forhold til forståelsen af nyhedsartikler vs. fortællende
artikler. Forskellene ved de enkelte spørgsmål er relativt små, hvilket selvfølgelig hænger
sammen med undersøgelsens begrænsede omfang. Derudover fordeler de rigtige/forkerte svar
sig jævnt mellem artiklerne, og som tidligere nævnt kan man ikke sammenligne sættene
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direkte, idet der stilles forskellige spørgsmål. På den baggrund er det svært at tale om et
egentligt mønster i dataene.
På et punkt kan man dog tale om en indikation af et mønster, nemlig i typen af information,
som deltagerne har forstået ved de fortællende kontra nyhedsartiklerne. De største forskelle i
forståelsesgraderne ses således ved de spørgsmål, der indeholder en flig af menneskelige
konsekvenser – det vil sige spørgsmål 10 i A-sættet og til dels spørgsmål 9 i B-sættet. Her er
forståelsen mest udtalt hos de deltagere, der har læst de fortællende artikler. Igen er
undersøgelsens omfang jo relativt begrænset, så forskellene er små – men udfaldet er ikke
overraskende, idet et af den fortællende genrens træk netop er fokus på identifikation,
eksempelvis gennem en mere personlig fortæller.
Nuancering	
  af	
  forståelsen	
  
I forhold til forståelsen af artiklerne viste der sig også en anden interessant ting. Spørgsmål 7
bad deltagerne om at gengive, hvad artiklen overordnet set handlede om. Flere af deltagerne
var her i stand til at redegøre relativt klart for en række sammenhænge, men når de
efterfølgende blev spurgt til de specifikke forhold, kunne de ikke svare. Eksempelvis forklarer
deltager 3 først om A1, at ”italienerne står for en stor del af det (redningsarbejdet), og
økonomisk har de svært ved at blive ved med at poste penge i systemet. Og så prøver man at
få EU ind over, men der er ikke rigtig kommet nogen løsning på, hvem der skal gå ind og tage
ansvaret for alle de her bådflygtninge ude på havet” (3). Da hun efterfølgende bliver spurgt
om, hvorfor de danske søfolk muligvis skal redde flere bådflygtninge fremover, kan hun ikke
give et fyldestgørende svar – selvom hun lige har forklaret det.
Umiddelbart virker det iøjnefaldende, at deltageren først er i stand til at gengive
sammenhænge for derefter ikke at kunne sætte dem sammen. Skeler man til Blooms
taksonomi af læreprocessen, er der dog en nærliggende forklaring. Benjamin S. Bloom var en
amerikansk psykolog og pædagog, der i 1956 udgav første del af sit hovedværk, en taksonomi
af læreprocessen med fokus på det kognitive aspekt18. Han opstillede seks hovedkategorier,
der stiller stigende krav til læseren: huske (remember), forstå (understand), anvende (apply),
analysere (analyze), evaluere (evaluate) og kreere (create) – her gengivet i en revideret
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Første del af Blooms hovedværk Taxonomy of Educational Objectives. The Classification of Educational
Goals, Handbook 1: Cognitive Domain udkom i 1956. Anden del Handbook 2: Affective Domain	
  udkom i 1964
(Kratwohl, 2002).
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udgave fra 2001 (Kratwohl, 2002). Ideen er, at man bevæger sig fra et niveau, hvor man er i
stand til at beskrive og redegøre for det læste op imod et niveau, hvor man kan kritisere,
diskutere samt finde løsninger og skabe nyt materiale (ibid.:215). Modellen er blevet brugt i
uddannelsessystemer og i forbindelse med undervisningsmål, men i forhold til mit
eksperiment er den interessant, fordi den kan være med til at nuancere, hvad deltagerne har
fået ud af læsningen.
I min undersøgelse beskæftiger jeg mig udelukkende med de nederste trin af den
taksonomiske stige, altså huske og forstå. Spørgsmål 7 lægger således op til en redegørelse,
der befinder sig på nederste trin. Kontrolspørgsmålene kræver derimod, at deltagerne er i
stand til at forklare sammenhængene og beskrive dem med deres egne ord, hvilket kræver et
trin op til forståelses-trinnet (ibid.:215). I eksemplet ovenfor strander deltager 3 altså et sted
mellem de to trappetrin.
Det interessante ved at bruge taksonomien er netop at se på de deltagere, der ikke klarer at
svare tilfredsstillende i forhold til trin to, men stadig kan beskrive tekstens indhold. Her kan
man argumentere for, at deltagerne har forstået noget både indholdsmæssigt og kronologisk,
selvom de ikke svarer tilfredsstillende på forståelses-spørgsmålene. Forståelsen befinder sig
altså bare på et lavere niveau, som mine spørgsmål ikke tager højde for. Dette gør sig især
gældende for A2, hvor tre ud af fire deltagere klarer sig fint på første spørgsmål, men har
problemer med at besvare de efterfølgende kontrolspørgsmål.
Igen er det svært at tale om egentlige mønstre, men Blooms taksonomi indeholder i hvert fald
et muligt udviklingsperspektiv for undersøgelsen af deltagernes læseforståelse, som jeg vil
diskutere yderligere i diskussionen af analysen. Samtidig tilbyder den en reel forklaring på,
hvorfor nogle deltagere er i stand til at gengive artiklernes handling, men ikke kan forklare
sammenhængene.
4.2.1	
  Delkonklusion	
  2	
  
Opsummerende viser eksperimentet altså, at alle deltagere forstår den fortællende struktur,
idet de er i stand til at identificere, hvordan artiklerne vil forme sig. Det falder deltagerne en
smule sværere ved nyhedsartiklerne, men generelt er der dog en god forståelse af de
genrebestemte strukturer. Derimod tegner der sig ikke et entydigt mønster af forståelsen af
henholdsvis nyhedsartikler og fortællende artikler, hvorfor hypotese 2 hverken kan be- eller
afkræftes. Man kan dog tale om en indikation af, at sammenhænge, der vedrører
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menneskelige konsekvenser, forstås bedre ved de fortællende artikler.
Samtidig giver anvendelsen af Blooms taksonomi et udviklingsperspektiv i forhold til at se
læseforståelse på flere niveauer – nogle deltagere er således i stand til at redegøre for en tekst
uden dog at kunne forklare dens sammenhænge. Her kan man altså tale om en vis
indholdsmæssig forståelse, selvom de ikke kan besvare eksperimentets kontrolspørgsmål
tilfredsstillende.

4.3	
  Analysedel	
  3:	
  Fastholdelse	
  af	
  information	
  
Tredje del af analysen gennemgår de kontrolspørgsmål, der relaterer sig til deltagernes evne
til at fastholde information fra teksterne. Her befinder jeg mig altså udelukkende på nederste
trin af Blooms taksonomiske stige. Ligesom i del 2 har jeg analyseret deltagernes individuelle
præstationer, men idet der ikke er nogen, der skiller sig voldsomt ud i den ene eller anden
retning, fokuserer jeg primært på resultaterne i forhold til artiklerne.
Figur 9 og 10 viser, hvordan deltagernes svar fordeler sig på rigtigt og forkert ved de enkelte
kontrolspørgsmål til A-sættet.
Det fremgår, at forskellen er klart størst
ved spørgsmål 11, hvor alle, der har læst
A1, svarer korrekt, mens kun en enkelt
svarer rigtigt for A2. Spørgsmålet er
geografisk, hvilket i øvrigt også gælder
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Fig. 9: Resultater for artikel A1
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for fjerde spørgsmål, som kun én
deltager besvarer korrekt.
Ved de øvrige spørgsmål er fordelingen
stort set jævnbyrdig med ganske få
korrekte svar. Værst står det til ved
spørgsmål 13, hvor ingen svarer rigtigt.
Svaret er navnet på den italienske
flådetjeneste Mare Nostrum – et par af
deltagerne kunne således huske, at det
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Fig. 10: Resultater for artikel A2
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var noget med ”Mare”, men de kunne ikke huske hele navnet.
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Figur 11 og 12 viser ligeledes
fordelingen af deltagernes svar, blot
ved B-sættet.
Spørgsmål 11 besvares korrekt af alle
deltagere, der har læst B2, men kun af
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Fig. 11: Resultater for artikel B1
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to B1-deltagere. Samme tendens gør
sig gældende ved spørgsmål 13, der
har den største forskel i rigtige og
forkerte svar. Det er interessant, at
spørgsmålene ikke umiddelbart minder
om hinanden, idet det ene er
geografisk, mens det andet omhandler
personer, der optræder i teksten.
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Fig. 12: Resultater for artikel B2
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Ved spørgsmål 12 og 14 fordeler
svarene sig lige. Spørgsmål 14 markerer sig ved, at alle deltagere svarer rigtigt ved begge
artikler. Her er det dog vigtigt at påpege, at spørgsmålet, der gik på Udenrigsministeriets
anbefalinger i forhold til Syrien, i høj grad viste sig at kunne besvares ud fra deltagernes
generelle viden. Selvom jeg forlangte den eksakte ordlyd fra artiklen for at udløse et rigtigt
svar, var flere deltagere i stand til at gætte dette.
Som jeg beskrev i teoriafsnittet, ved man fra hukommelsesteorien, at information præsenteret
som en fortælling ofte huskes bedre end information, der er præsenteret på andre måder. I mit
eksperiment gør dette sig ganske rigtigt gældende for artikelsæt B, mens det ikke umiddelbart
er tilfældet i A-sættet. Her kan man argumentere for, at det er den samme gruppe deltagere,
der har læst artikelkombinationen A1 og B2 – altså de to artikler, hvor deltagerne generelt
klarer sig bedst. Det ikke kan altså ikke udelukkes, at denne gruppe deltagere husker bedre
end den anden, om end de ikke umiddelbart har nogle særlige forudsætninger for det. Hverken
i forhold til personlig relation til emnerne eller genrekendskab.
Generelt er deltagerne bedre til at huske detaljer fra B-sættet, men ser man bort fra de to
spørgsmål, der især skiller sig ud (henholdsvis spørgsmål 13 fra A-sættet og spørgsmål 14 fra
B-sættet), så er der ikke specielt stor forskel. Ligeledes er der heller ingen sammenhæng
mellem, hvem der kan huske information og hvilken artikel, der er læst først/sidst. Svarene
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fordeler sig jævnt mellem rigtigt og forkert, ligegyldigt hvilken rækkefølge deltageren blev
præsenteret for artiklerne i.
4.3.1	
  Delkonklusion	
  3	
  
Der tegner sig ikke et entydigt mønster i forhold til læsernes evne til at fastholde information
fra fortællende artikler vs. nyhedsartikler, hvorfor hypotese 3 altså hverken kan be – eller
afkræftes. Dette vil kræve en udvidet undersøgelse, som jeg vil komme ind på i diskussionen
af analysen.

4.4	
  En	
  afrundende	
  sammenligning	
  	
  
	
  
Som en afrunding af interviewene spurgte jeg deltagerne om, hvilken artikel, der var den
bedste. Jeg undlod bevidst at definere bedst nærmere, og lod det dermed være op til
deltagerne at afgøre, hvilke faktorer, der definerede den bedste læseoplevelse for dem. Når jeg
har valgt at give denne afrundende betragtning sit eget afsnit, er det dels fordi, den ikke som
sådan knytter sig til en enkelt hypotese, dels fordi den indeholder en væsentlig pointe i
forhold til at prioritere læselysten i journalistikken.
Syv ud af otte deltagere valgte den fortællende artikel over nyheden. Deltager 2, der som den
eneste fravalgte den fortællende, valgte ud fra emnet: (B1) er bedst, fordi emnet interesserer
mig mere. Men den første (A2) er skrevet sådan, at man bliver mere følelsesmæssigt
involveret (…) (2). Hun har intet personligt forhold til emnet, men tilkendegav på forhånd, at
hun synes, det er dybt forfærdeligt og derfor følger meget med i problematikken.
De gennemgående argumenter for at vælge den fortællende artikel går på, at den er mest
spændende, og så fremhæver fire af deltagerne det personlige element i skildringen: “Jeg ville
nok vælge nummer to (A2), fordi den fortæller lidt mere. Sådan decideret om mennesker” (4).
Deltager 7 gør en interessant observation i forhold til det personlige element og dets
betydning for opfattelsen af artiklen: ”Den sidste artikel (A2) går mere i dybden og kommer
tættere på. Men jeg tror i virkeligheden, at de to emner kunne være blevet lige gribende, fordi
de på samme måde dækker over nogle ret store katastrofer, og der ligger nogle personlige
skildringer bag hver (…) (7). Her fremhæver hun altså direkte et træk ved den fortællende
genre, nemlig den personlige skildring som et middel til at gøre en problematik interessant.
Samtidig tilkendegiver hun, at det er denne skildring, der ligger til grund for hendes valg.
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Syv ud af otte deltagere definerer altså bedste artikel som den mest spændende. Det er ikke
nødvendigvis den artikel, de forstod eller huskede mest af, heller ikke nødvendigvis den med
det emne, de vurderede mest positivt. Havde jeg spurgt, hvilken artikel, de havde lært mest af,
var svarene muligvis faldet anderledes ud. Men når læserne selv skal definere den bedste
læseoplevelse, så bliver spænding et vægtigt argument. Et argument, der knytter sig til
læselysten, jf. teoriafsnittet, som altså viser sig som en vigtig faktor.
Grundet undersøgelsens størrelse kan dette mønster selvfølgelig ikke generaliseres, men det
giver at fingerpeg om, at det for mine deltagerne i høj grad er læselysten, der driver værket,
når artiklerne skal sammenlignes. Det er der som sådan ikke noget overraskende i – det
bekræfter blot, hvor vigtigt det er også at arbejde med præsentationen af de journalistiske
problemstillinger, blandt andet gennem den fortællende journalistiks værktøjer.
	
  

4.5	
  Diskussion	
  af	
  analyse	
  og	
  resultater	
  
Oven for har jeg analyseret de data, der fremkom af mit eksperiment. Af analysen fremgår
det, at der tegner sig nogle mønstre, som lægger sig godt i tråd med teorien, og at hypotese 1
kan bekræftes. Det fremgår dog også, at undersøgelsens begrænsede omfang gør det svært at
tale om egentlige mønstre, samtidig med at hypotese 2 og 3 hverken kan be- eller afkræftes.
Dette ville kræve en udvidet undersøgelse, hvilket også ville gøre det muligt at generalisere
resultaterne. I det følgende vil jeg derfor diskutere de tre analysedele, der knytter sig til
hypoteserne samt nogle af de udvidelser, der kunne foretages. Jeg gennemgår analysedelene
én ad gangen, om end nogle af udvidelserne gør sig gældende for flere eller alle dele.
Til sidst i afsnittet argumenterer jeg for undersøgelsens validitet og reliabilitet.
Del	
  1:	
  Læselyst
I analysedel 1 tegner der sig nogle klare mønstre, som stemmer overens med teorien. Det
fremgår således, at den fortællende struktur øger deltagernes læselyst, at den vurderes som
mere spændende end nyhedsopbygningen, og at strukturen generelt fremhæves mere ved de
fortællende artikler. Hypotese 1 bliver altså bekræftet, samtidig med at undersøgelsen
kommer godt rundt om strukturens betydning for læselysten. Ligeledes genkendes og
fremhæves fortællende genretræk, eksempelvis udvikling over tid og den personlige vinkel.
Skeler man til teorien, er resultaterne ikke overraskende, idet den fortællende genre netop
arbejder aktivt med at engagere læseren, og strukturen spiller en stor rolle i dette arbejde.

	
  

69	
  

Samtidig var det også denne del af undersøgelsen, der rådede over mest analytisk materiale,
hvilket jo forbedrer udgangspunktet for at finde gennemgående mønstre. Det hænger
selvfølgelig sammen med graden af åbne spørgsmål, hvor deltagerne i højere grad fik
mulighed for at vurdere frem for at blive ”kontrolleret” som i de øvrige dele.
Derudover valgte jeg at placere kontrollen af en vigtig tredje variabel i den første del, nemlig
indholdet af artiklerne. Som det fremgår af analysen har emnet en betydning for deltagernes
lyst til at læse artiklerne især ved nyhederne, hvilket også er forventeligt. Idet jeg også
klarlægger denne indflydelse, sikrer jeg mig i højere grad, at når jeg undersøger strukturens
virkning på læselysten, så er det altså reelt set også denne påvirkning, jeg tester. Hermed
sikres altså undersøgelsens validitet. Samtidig kan jeg tage højde for deltagernes vurdering af
emnet i den øvrige analyse, og dermed være opmærksom på eventuelle skævheder forårsaget
af dette.
At mit eksperiment bekræfter hypotesen betyder dog ikke, at denne kan generaliseres. Det
ville kræve en betydelig udvidelse af undersøgelsen med flere deltagere og flere artikler.
For det første ville flere artikler betyde, at den enkelte artikel ville have mindre betydning for
de overordnede resultater. Dermed ville man i højere grad kunne udelukke påvirkningen fra et
særligt interessant eller svært emne. Jeg har, indenfor specialets praktiske og tidsmæssige
rammer, allerede taget højde for denne faktor, idet jeg har produceret to artikler af hver genre
til brug i eksperimentet. Således kunne jeg eksempelvis konstatere, at artikelsæt A blev
opfattet som en smule sværere end B-sættet. Det havde ingen afgørende effekt på resultaterne,
men en særligt vellykket eller uheldig artikel kunne have skævvredet billedet, hvis man ikke
var opmærksom på det.
For det andet ville en udvidet undersøgelse også give mulighed for at teste flere typer af
artikler. I mit eksperiment har jeg valgt at teste to yderpunkter, nemlig en rent berettende
nyhedsartikel og en fortællende artikel. Dette har jeg valgt for at teste forskellene på de
rendyrkede genrer. I virkelighedens mediebillede har disse dog i høj grad selskab af hybrider,
eksempelvis hårde nyheder med sceniske indledninger eller featureartikler, der formidler en
betydelig mængde information, blot med den personlige fortælling som motor. Ud fra et
praktisk journalistisk synspunkt kunne det være interessant, hvis en større anlagt undersøgelse
også testede hybridernes påvirkning på læseren.
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For det tredje kunne flere deltagere betyde muligheden for at teste forskellige grupper af
læsere. Mine deltagere er alle bekendte med avisartikler, men det kunne også være
interessant, hvis man eksempelvis testede strukturens betydning for ikke-trænede avislæsere.
Dette ville selvfølgelig ændre på eksperimentets overordnede formål, idet man i højere grad
fokuserede på at sammenligne grupperne end artiklerne. I forhold til kampen for at skaffe nye
avislæsere kunne det dog være interessant at undersøge, hvorvidt den fortællende struktur i
højere grad kunne fange denne gruppes interesse.
Hvor første del af analysen altså bekræftede hypotese 1, stod det lidt mere uklart til med
hypotese 2 og 3. Ingen af dem kunne decideret be- eller afkræftes, om end der tegnede sig
nogle mønstre med relation til hypotese 2.
Del	
  2:	
  Læseforståelse	
  
Analysedel 2 viser, at alle deltagere forstår den fortællende struktur, idet de er i stand til at
forudsige, hvordan artiklerne vil forme sig. Det falder deltagerne en smule sværere ved
nyhedsartiklerne, men generelt er der dog en god forståelse af de genrebestemte strukturer.
Dette var fuldt ud i overensstemmelse med teorien og min udvælgelse af deltagere, så her er
der altså ikke nogen forklaring at hente på, hvorfor der ikke tegner sig et entydigt mønster af
forståelsen af henholdsvis fortællende og nyhedsartikler ved den nuværende undersøgelse.
Her må i stedet mere data til, flere artikler og flere deltagere, så sammenligningsgrundlaget
bliver større.
Anvendelsen af Blooms taksonomi i forhold til deltagernes forståelse gav også en indikation
af, at det ville være interessant at teste læseforståelsen mere dybdegående. Den nuværende
undersøgelse tester forståelse og hukommelse i en relativt snæver forstand - forståelses-delen
kræver således, at deltagerne befinder sig på andet trin af Blooms taksonomi, hvor de kan
forklare sammenhænge fra teksten. Dermed ”frasorterer” kontrolspørgsmålene den
indholdsmæssige forståelse, der alligevel befinder sig på første trin.
Ved en udvidet undersøgelse ville det være relevant at teste mere nuanceret. Her kunne man
arbejde mere med at binde kontrolspørgsmålene op på de taksonomiske trin, og eventuelt lade
deltagerne tage et par trin op ad stigen, så man eksempelvis tester, om de er i stand til at
anvende den information, som de har fået fra teksten. Her ville fokus ligge på, hvorvidt
tekstens struktur kunne hjælpe med at rykke læseren op ad den taksonomiske stige.
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Det ville dog kræve flere spørgsmål, og rent praktisk ville forståelsesdelen fylde langt mere i
interviewet – et interview, der altså samlet set ville blive ret omfattende for deltagerne.
Netop derfor har jeg i den nuværende undersøgelse valgt blot at medtage taksonomien som et
redskab til at nuancere læseforståelsen en smule og for at give et muligt udviklingsperspektiv.
En dybere indsigt i læseforståelsen kunne også opnås ved at teste på andre måder. Man kunne
eksempelvis gennemføre en diagnostisk test, der kortlægger testpersonens styrker og
svagheder i forhold til læsning. En sådan test består af en række delprøver, og bruges
eksempelvis til at undersøge, hvor læseundervisningen skal styrkes for børn i folkeskolen19.
I forhold til forståelsen af journalistiske artikler kunne en sådan test altså være med til at
klarlægge, hvorvidt specifikke styrker og svagheder knytter sig til særlige læseoplevelser.
En af komponenterne, man kunne teste, er brugen af læseforståelsesstrategier. Disse kan
defineres som de mentale aktiviteter, som læseren bruger til at tilegne sig og organisere
information under læsningen af en tekst – hvad enten det er visuelle forestillinger eller at stille
spørgsmål til forståelsen (Bråten, 2009:69). Vigtigst er at vide, i hvilken læsesituation, de
forskellige strategier egner sig bedst. Den gode læser er således i stand til at tilpasse strategien
efter læsningens formål og dermed få mest muligt ud af teksten (ibid.:70).
I mit eksperiment var det for omfattende at undersøge, hvilke læseforståelsesstrategier
deltagerne anvendte – om end jeg dog tjekkede deres evne til at forudsige artiklernes videre
forløb, altså kendskabet til den genredefinerede struktur, der faktisk også er en strategi i
forhold til at forstå en tekst (ibid.:69). Det kunne dog være interessant at teste yderligere,
hvilke strategier deltagerne bruger ved de forskellige artikler, samt om brugen af en ”relevant
strategi” øger deres forståelse. Her kunne man vælge at spørge ind til deltagernes ”selvvalgte
strategier”, eller man kunne ”tvinge” dem til at anvende en særlig strategi, der enten var egnet
eller uegnet i forhold til tekstens formål. Således kunne man undersøge strategiens indflydelse
på læseforståelsen.
Del	
  3:	
  Fastholdelse	
  af	
  information	
  
I tredje del af analysen tegner der sig ikke et entydigt mønster i forhold til læsernes evne til at
fastholde information fra fortællende artikler vs. nyhedsartikler. Ligesom i foregående del
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ville mere data give et bedre sammenligningsgrundlag og dermed et bedre udgangspunkt for
at undersøge hypotesen med den nuværende test.
Et andet punkt for mulig forbedring er spørgsmålene. Alle kontrolspørgsmål blev tjekket, da
jeg gennemførte en pilottest af eksperimentet. Her fordelte deltagerens svar sig jævnt mellem
rigtigt og forkert ved de enkelte artikler. Efterfølgende frasorterede jeg et enkelt spørgsmål,
som ifølge deltagerens udsagn kunne besvares uafhængigt af artiklen og ud fra hendes
generelle viden.
Alligevel tegnede der sig et billede af, at enkelte spørgsmål var for generelle, idet alle
deltagere kunne besvare dem – nogle via gæt. Ved en gentagelse af eksperimentet vil det altså
være nærliggende at have mere fokus på, hvad der er ”generel viden”, eksempelvis ved at
benytte flere pilottestere.
Endeligt kunne det også være interessant at teste deltagernes hukommelse over længere tid. I
undersøgelsen arbejder jeg allerede med langtidshukommelsen, idet det er herfra, deltagerne
skal genkalde informationen. Man kan dog argumentere for, at mit eksperiment er kunstigt i
den forstand, at man sjældent ”høres” i en avisartikel lige efter, man har læst den.
I nogle tilfælde vil den engagerede læser begejstret genfortælle artiklen, umiddelbart efter den
er afsluttet – men langt oftere vil man trække på den viden og indsigt, man har opnået ved en
senere lejlighed, når emnet bliver bragt på banen. Der går måske to dage, en uge eller et halvt
år. Derfor kunne det give et interessant aspekt i forhold til hukommelsesdelen, hvis man
testede deltagernes evne til at fastholde information flere gange over lang tid.
Som beskrevet i teorien peger hukommelsesforskningen på, at jo bedre vi forstår at organisere
information, jo bedre formår vi at huske den – og at information præsenteret som en
fortælling ofte huskes bedre end information, der er præsenteret på andre måder. Her kunne
man altså undersøge hvilke artikler, der brænder sig fast, og hvilke, der forsvinder ud i
glemslens tåger.
4.5.1	
  Undersøgelsens	
  validitet	
  og	
  reliabilitet	
  	
  
Opsummerende kan man sige, at en udvidet undersøgelse er nødvendig for at kunne be – eller
afkræfte hypotese 2 og 3 samt generalisere resultaterne. Alligevel vil jeg argumentere for, at
eksperimentet og den efterfølgende analyse fungerer efter hensigten indenfor de givne
rammer af et speciale.
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For det første er undersøgelsen valid. Det vil sige, at den tester det, jeg rent faktisk er
interesseret i at undersøge (Hopmann & Skovsgaard, 2014:259).
Der tages omhyggeligt højde for eventuelle tredje variabler, og påvirkningen fra disse
anerkendes og medtages i de analytiske overvejelser. Materialet, der ligger til grund for
eksperimentet, er omhyggeligt udarbejdet, så artiklerne lever op til genrekriterierne, og
dermed indeholder de uafhængige variable, hvis påvirkning jeg tester. Jeg har ydermere
udarbejdet to artikler af hver genre for at mindske betydningen af eventuelt særligt
interessante emner. Sidst, men ikke mindst vigtigt, har jeg bestræbt mig på at medtage
eksempler, der modsiger teorien og mine hypoteser. Jeg søger derved ikke at fremsætte
konklusioner på baggrund af mangelfulde data, ligesom jeg til fulde er klar over, at
undersøgelsens omfang ikke gør det muligt at generalisere de fremkomne mønstre.
For det andet har jeg gjort mig umage for at sikre undersøgelsens reliabilitet, altså at den kan
gentages (ibid.:260). Undersøgelsens størrelse betyder selvfølgelig, at resultaterne af en
lignende test ikke nødvendigvis er et hundrede procent identiske med mine - men jeg har
fulgt, og nøje beskrevet, en standardiseret fremgangsmåde, hvilket sikrer transparens. Jeg har
således fremlagt alle metodiske valg, der er truffet i processen, og argumenteret for, hvorfor
det er gode valg, som belyser problemformuleringen ud fra, hvad der var praktisk muligt.
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5.0	
  Konklusion	
  	
  
Formålet med dette speciale var at undersøge problemformuleringen: Hvordan påvirker
fortællende journalistik læserens læselyst, forståelse og fastholdelse af information?
Fokus var udelukkende på avisjournalistik, og læseren blev defineret som avislæser, altså en
der i forvejen læste avis - enten i papirudgaven eller på nettet. Fortællende journalistik
defineres i specialet som en journalistisk genre, der låner fortælletekniske virkemidler fra
litteraturen. Især den narrative struktur, hvor en hovedperson gennemgår og løser en konflikt.
På baggrund af den eksisterende forskning opstillede jeg tre hypoteser:
1: Journalistiske artikler skrevet i den fortællende genre øger læserens læselyst i forhold til
nyhedsartikler.
2: Journalistiske artikler skrevet i den fortællende genre øger læserens forståelse af teksten i
forhold til nyhedsartikler.
3: Journalistiske artikler skrevet i den fortællende genre øger læserens fastholdelse af
information fra teksten i forhold til nyhedsartikler.
For at efterprøve hypoteserne og besvare problemstillingen opstillede jeg et eksperiment,
hvor jeg lod deltagerne læse en fortællende artikel og en nyhedsartikel. Efterfølgende
interviewede jeg dem om deres læseoplevelse og testede deres forståelse af, og evne til at
fastholde information fra, artiklerne. Ligeledes svarede de på spørgsmål undervejs i
læsningen.
I specialets teoriafsnit definerer jeg genrer som tekststrukturer, der kan bruges til at generere
en mening, hvorfor fokus i operationaliseringen af de journalistiske genrer også er på
strukturen. Det primære fokus i undersøgelsen er således på de genrebestemte strukturer og
deres påvirkning på læserene.
Ud fra analysen af data tegner sig et mønster af, at den fortællende struktur øger deltagernes
læselyst i forhold til nyhedsstrukturen, eksempelvis gennem tilstedeværelsen af narrativt
begær. Dermed blev hypotese 1 bekræftet, om end undersøgelsens omfang ikke gør det muligt
at generalisere resultaterne.
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Der tegnede sig ikke et entydigt mønster i forhold til forståelsen af henholdsvis fortællende
artikler og nyhedsartikler, hvorfor hypotese 2 hverken kan be- eller afkræftes. Dog var der en
indikation af, at sammenhænge, der vedrører menneskelige konsekvenser, forstås bedre ved
de fortællende artikler.
Ligeledes tegnede der sig ikke et entydigt mønster i forhold til deltagernes evne til at
fastholde information fra henholdsvis nyhedsartikler og fortællende artikler. Hypotese 3 kan
altså hverken be – eller afkræftes.
En afsluttende sammenligning af nyhedsartiklerne og de fortællende artikler viste, at syv ud af
otte deltagere pegede på den fortællende artikel som den bedste. De væsentligste begrundelser
var spænding og den personlige vinkel.

5.1	
  Besvarelse	
  af	
  problemformulering
På baggrund af ovenstående kan det konkluderes, at der er indikationer på, at fortællende
journalistik øger læserens læselyst. Det må dog også konkluderes, at det er nødvendigt med en
udvidet undersøgelse for at teste genrens påvirkning på læserens forståelse og evne til at
fastholde information, samt generalisere resultaterne.
Specialets undersøgelse og analyse har dog fungeret efter hensigten og giver således et
perspektiv på problemformuleringen. Et perspektiv der kan bruges fremadrettet.

5.2	
  Perspektivering	
  
I forhold til journalistikforskningen kan undersøgelsen bruges til at påpege, at der er et hul i
forskningen omkring læsernes reception af fortællende journalistik. Et fokus der er vigtigt,
idet det jo er læserne, der i sidste ende bestemmer, hvad de vil læse. Min undersøgelse
kommer med indikationer på sammenhænge, men det kræver yderligere og større anlagte
studier at frembringe generaliserbare resultater på området.
Der er sket en todelt udvikling på mediemarkedet, hvor (avis)journalistikken skal levere
forståelse og fordybelse som modsvar på mere og mere overfladiske nyheder. I forhold til
journalistikken som profession er min undersøgelse en indikation af, at den fortællende
journalistik er et væsentligt redskab i disse bestræbelser.
Min undersøgelse indikerer i overensstemmelse med teorien, at læserne bider på den narrative
krog – de vil ikke kun informeres, de vil også underholdes. De vil gerne lide med
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hovedpersonen og følge udviklingen i det menneskelige drama. Spændingen og det narrative
begær driver dem mod slutningen.
Betyder dette så, at den fortællende journalistik kan udråbes som (avis)journalistikkens
redning, som det tidligere er sket (Sønnichsen & Kramer, 2002:13; Dalviken, 2005:187)?
Den er i hvert fald et element i journalistikkens fremtid. Jeg indledte specialet med et citat fra
en artikel om terrorhandlingerne i København i februar 2015. En begivenhed, der om noget
illustrerer behovet for indsigt og (medmenneskelig) forståelse i dagens samfund. Det kan
fortællingen levere gennem sit fokus på identifikation og den personlige vinkel på det større
billede. Hvis journalistikken som profession skal være med til at løfte ansvaret for en øget
forståelse, kan den fortællende journalistik altså spille en væsentlig rolle.
Der er selvfølgelig også en praktisk journalistisk virkelighed at tage højde for, og her kommer
vi til dem, der leverer journalistikken på daglig basis: Journalisterne. I forhold til den enkelte
journalist er min undersøgelse en indikation af, at den fortællende journalistik er et redskab til
at skabe spænding og engagere læserne i artiklen. Men genren stiller også krav til både
historie, research og ressourcer. Det er langt fra alle historier, der kan eller skal skrives efter
den fortællende struktur. Og det er langt fra altid, at der er tid og ressourcer til at opstøve,
researche og skrive en fortælling.
Nyhedsgenren og den fortællende genre kan noget hver især. Den ene beretter (ideelt set)
klart og effektivt om begivenheder, den anden giver indsigt via oplevelse. Således er der
behov for dem begge to i journalistikkens udvikling. Og således er det langt fra altid den
rendyrkede fortælling, der er mest hensigtsmæssig. Genrens elementer, dens struktur og
virkemidler, kan dog med fordel bruges i det daglige journalistiske arbejde, som det da også
ofte sker i dagens væld af hybridartikler. En væsentlig forudsætning for at lege med genrerne
er dog, at man som journalist har styr på deres virkemidler – og ikke mindst deres effekt på
læseren. En viden som mit speciale og yderligere undersøgelser på området kan bidrage til.
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7.0	
  Abstract	
  
In recent years the media landscape has undergone a twofold development. Short news flashes
deliver news headlines fast and superficially, and this creates a further need for background
facts and a deeper understanding. The print-journalism can no longer keep up with the speed
of electronic medias, and to survive it needs to deliver this understanding through “something
else” e.g. identification or experience. The genre of Narrative journalism is an important tool
in the endeavour of delivering this. It is influenced by literature and thus “borrows”
techniques such as scenic elements and the use of a plot to shape the story. Its goal is not
simply to inform, it aims to entertain the reader by using a personal angle to a conflict and by
creating expectations for the ending, which is known as narrative desire.
The genre evolved in the US and started to influence Danish journalism around the turn of
millennium. In newspapers the genre appeared both as purely narrative articles and as
elements in other types of articles. The genre has been named the saviour of (print) journalism
and quite a lot of methodical books have been written on how to construct the effective story.
However scientific research in the field of Danish journalism tend to forget a very important
element. The reader.
Thus this thesis is an experimental study on how narrative journalism influences the reader.
The question that will be researched is how narrative journalism influences the reader in
connection to reading enjoyment, comprehension and retention of information?
Reading enjoyment is linked to excitement and is about the enjoyment of reading the article,
while comprehension is understood as the ability to grasp and explain connections in the text.
Retention is the understood as the storage and recall of elements of information from memory.
The thesis solely focuses on print journalism and the reader is defined as a person who
already reads a newspaper.
With the existing scientific research as a starting point I developed three hypotheses to guide
the research: 1) Articles written as narrative journalism increase the readers reading
enjoyment compared to news articles, 2) Articles written as narrative journalism increase the
readers comprehension of the text compared to news articles and 3) Articles written as
narrative journalism increase the readers retention of information from the text compared to
news articles.
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To verify the hypotheses and present an answer to the question in research I developed an
experiment. Eight participants read a narrative article and a news article. Four articles were
chosen from the newspaper Politiken and re-written to match the genre definitions.
Focus was primarily on the structure defined by genre. For news articles that will be the
structure of the inverted pyramid, that quickly establishes the most important information.
Narrative articles have the structure of the narrative – that is a beginning, middle and an end,
through which a leading character confronts and resolves a complication.
After reading the articles, the participants were interviewed about their reading experience
and their comprehension and retention of information from the text was tested through
detailed questions.
Data was analysed and the results showed that the narrative structure seems to increase the
participants reading enjoyment compared to when they read news articles. For example
through the presence of narrative desire, meaning a desire for the end. Thus hypothesis 1 is
verified, although the results cannot be generalized due to the limited extent of the research.
No clear pattern appeared in regards to the comprehension of information from respectively
narrative articles and news articles. Thus hypothesis 2 cannot be verified nor rebutted.
However there was an indication that the participants had a better comprehension of
connections in regards to human consequences when reading the narrative articles. Likewise
there is no clear pattern regarding the participants’ retention of information from respectively
news articles and narrative articles. Thus hypothesis 3 cannot be verified nor rebutted.
Comparing the articles showed that seven out of eight of the participants preferred the
narrative structure mainly due to their level of excitement and the use of a personal point of
view.
Thus the conclusion to the question in research is that my results indicate that narrative
journalism increases the reading enjoyment. However extended research is needed to further
test how narrative journalism influences the comprehension and retention of information and
to be able to generalize the results. In a forward-looking perspective the presented research
illustrates that narrative journalism is a powerful tool in creating excitement and it illustrates
that the reader wants to be entertained. However not every news story should be forced into
the narrative structure. Both news articles and narratives are needed but it’s important to
know how they impact the reader in order to find the right mix between the two - a knowledge
to which my (and further) research can contribute.
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8.0	
  Journalistisk	
  produkt:	
  Kronik	
  til	
  fagbladet	
  Journalisten

Lad læseren lide
KRONIK Opfordring: Giv læserne spænding og lad dem lide med fortællingens
hovedperson. I hvert fald når det giver mening for historien.
Af Julie Bergstrand-Christensen
Hvorfor begynder menneskene at springe i

Fortællinger i journalistik er som sådan

vandet fra den lyseblå fiskerbåd dernede i

ikke noget nyt. Snarere tværtimod. De har

bølgerne? Og hvor pokker kommer de fra?

eksisteret siden branchens spæde

Kaptajn Peter Sams kan ikke forstå synet

begyndelse, om end de har optaget

fra panoramavinduerne oppe i styrehuset.

spalterne i svingende grad.

Den libyske fiskerbåd er kun omkring 30

I 1970’ernes USA lånte journalistikken

meter lang, og alligevel står det ud over

flittigt fra litteraturen, da new journalism

rælingen med menneskekroppe.

havde sin storhedstid. Der blev
eksperimenteret med det meste - sprog,

Grebet? Fristet til at læse videre?

fortæller og til tider indholdets

Eksemplet er lånt fra en Politiken-artikel

sandhedsværdi.

om bådflygtninge, og den gør netop
det, som jeg opfordrer til i denne

Når jeg skriver lide, ja så er det ikke i form

kronik. Den lader læseren lide.

af krummede tæer over sjuskede stavefejl,

Lad mig straks præcisere - når jeg

grammatiske forseelser eller manglende

skriver lide, ja så er det ikke i form af

sproglig formåen. Det er en opfordring til at

krummede tæer over sjuskede

holde læserne hen i spænding.	
  

stavefejl, grammatiske forseelser eller
manglende sproglig formåen. Det er en

Sidenhen blev eksperimenterne sat ”på

opfordring til at holde læserne hen i

formel” i takt med den fortællende

spænding. En opfordring til at give dem

journalistiks gennembrud som genre, først

den menneskelige vinkel på aktuelle

i USA og omkring årtusindskiftet

problemstillinger, til at lade dem kæmpe

herhjemme.

og lide med hovedpersonen. Frist dem til at

Karakteristisk er, at der lånes

blive hængende. Giv dem et alternativ til

fortælletekniske virkemidler fra

de hurtige og overfladiske nyheder. Giv

litteraturens verden. Faktuelle historier

dem fortællingen.

formidles som fiktion, eksempelvis ved at

tilbageholde information og strukturere

bøger om, hvordan man skruer den gode

artiklen efter en stigende spændingskurve.

fortælling sammen.

Formålet er at give indsigt i

Alligevel er der lavet forsvindende lidt

samfundsrelevante problemstillinger

empirisk forskning i, hvordan den

gennem oplevelse og en personlig vinkel,

fortællende journalistik påvirker læseren.

hvor læseren følger hovedpersonen

Og det er jo nu engang læseren, det handler

gennemgå en konflikt.

om. Eller det burde det i hvert fald være – i
sidste ende er det jo læseren, der beslutter

Genren er i visse kredse blevet udset som

sig for at abonnere på en avis, betale for

(avis)journalistikkens redning. I takt med

adgang til en netavis, starte på en artikel og

at de elektroniske medier overhalede

forlade den igen.

aviserne indenom, opstod et
behov for at levere noget andet.
Når (papir)aviserne ikke
længere kan konkurrere på

”Du læste det første, og så måtte du bare vide, hvad
der så skete med ham.” Deltager i undersøgelse
	
  

hurtigheden må de i stedet levere
fordybelse, forståelse og baggrund som
modsvar på de hurtige og overfladiske
nyheder.
En måde at gøre dette på, er at skue udover
nyhedstrekanten. Det er der for så vidt
heller ikke noget nyt i. Dagens
mediebillede er fuldt af hybridartikler,
hvor eksempelvis nyhedsgenren flittigt
benytter sig af scener og personlige cases.
Allerede første dag på
journalistuddannelsen lød det velklingende
mantra ”show, don’t tell” om at bruge
konkrete eksempler og sceniske
beskrivelser. De etiske overvejelser, som
blandingen af fakta og fiktion uvægerligt
rejser, er også blevet diskuteret flittigt,
ligesom der er skrevet mange glimrende

Derfor lavede jeg i forbindelse med mit
speciale på cand. public.-uddannelsen en
undersøgelse af den fortællende
journalistiks påvirkning af læseren.
Rent forskningsmæssigt er der tale om en
undersøgelse, der, grundet sit beskedne
omfang, primært kan bruges til at give
indikationer på sammenhænge, som kan
undersøges yderligere. Men set gennem de
journalistfaglige briller er den interessant,
fordi den peger på, at den fortællende
struktur øger læserens læselyst i forhold til
den klassiske nyhedsartikel. Deltagerne
vurderede de fortællende artikler til at være
bedst, primært på grund af spænding og
den personlige vinkel. Glimrende udtrykt
af en af deltagerne: ”Du læste det første,
og så måtte du bare vide, hvad der så skete
med ham.”

Set i forhold til litteraturens verden er det

hovedperson, menneskelig konflikt og en

ikke overraskende. Tænk bare på, hvor

form for løsning. Læg dertil journalistisk

mange spændingsromaner der langes over

relevans – fortællingen skal have noget på

disken hvert år. I forhold til journalistikken

hjerte, gerne en aktuel pointe. Trods fiktive

er det heller ikke overraskende, at

virkemidler er der tale om journalistik.

spænding og personlig vinkel er gode

For det andet er det langt fra alle

virkemidler til at fastholde læserne.

situationer, der kalder på fortællinger.

Men undersøgelsen tjener som en god

Udskriver statsministeren valg, ja så skal

reminder om, at vi som journalister er nødt

nyheden breakes, der skal ikke opbygges

til at have tillid til, at læserne vil læse mere

en detaljeret fortælling, som først afslører

end de ti første linjer af artiklen. De vil

løsningen på side tre.

gerne lide med hovedpersonen og

For det tredje vælter branchen sig ikke

gennemleve konflikten, så længe de fristes

ligefrem i tid og ressourcer. Og

tilstrækkeligt og belønnes med en form for

journalistiske fortællinger kan være

forløsning.

krævende, idet researchen går tæt på
personlige historier, der ikke kan ringes

Ifølge teorien om læseforskning er vi i

hjem til citat.

stand til at leve os så meget ind i
andres følelser, når vi læser, at vi

Dette er altså ikke en opfordring til at tvinge

aktiverer de pågældende steder i

alle nyhedshistorier ned i et personligt

hjernen, og selv føler det samme. En

perspektiv og strække dem over en stigende

gylden regel indenfor fortællende

spændingskurve. Hver ting til sin tid.	
  

journalistik er derfor, at der skal
være en slutning. Den behøver ikke være

Dette er altså ikke en opfordring til at

lykkelig, sådan er livet jo desværre ikke

tvinge alle nyhedshistorier ned i et

altid – men der skal være en form for

personligt perspektiv og strække dem over

forløsning, så læseren ikke efterlades i

en stigende spændingskurve. Hver ting til

uvidenhed. De skal ikke lide forgæves.

sin tid. Men det er en opfordring til at
huske på, at læserne gerne vil lide. Hvis

I lyset af den journalistiske virkelighed er

blot de fristes tilstrækkeligt.

jeg godt klar over, at det er lettere sagt end

Og hvad angår forløsningen, ja så lykkes

gjort. For det første er det langt fra alle

det heldigvis for vores kaptajn fra

historier, der egner sig som journalistiske

indledningen at redde de forulykkede

fortællinger. Genren kræver en

bådflygtninge.

UNDERSØGELSEN
Otte avislæsere blev sat til at læse to
artikler – en fortællende artikel og en
nyhedsartikel. Der blev udarbejdet to
artikelsæt, så der i alt indgik fire artikler
i forsøget.
Undervejs i læsningen svarede
deltagerne på, hvorvidt de under
normale omstændigheder ville læse
artiklen færdig. Efterfølgende blev de
interviewet om deres læseoplevelse og
testet i deres forståelse af artiklerne, og
deres evne til at fastholde information
fra dem.

Note: Eksemplet i indledningen stammer
fra artiklen ”Hvis vi ikke redder de her
mennesker, så dør de sgu”, bragt i
Politiken 16. nov. 2014.
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Danske sømænd hiver tusindvis af flygtninge op af Middelhavet
BÅDFLYGTNINGE I 2014 har danske rederier reddet over 3.000 paniske
bådflygtninge. EU vil kun samle nødstedte op tæt ved Europas egne kyster.
Af NILAS HEINSKOU
Da tankskibet ' Torm Lotte' 18. juli nåede
frem til den lille fiskerbåd, var
flygtningene desperate.
Menneskesmuglerne havde stillet dem en
sejltur på fire timer i udsigt, men nu havde
de været på båden i fire døgn. Og
menneskesmuglerne havde myrdet dem,
der brokkede sig mest. Op mod 60 var
blevet dræbt og smidt over bord.
Yderligere 38 lå døde i maskinrummet på
den cirka 30 meter lange båd fra Libyen.
Så da ' Torm Lotte' nåede tæt på
fiskerbåden, begyndte flygtningene at
hoppe i vandet. Pludselig lå der flere
hundrede i havet.
»Vi kan se, at nogle af dem knap nok kan
svømme, men de er åbenbart fuldstændig i
panik, så de springer bare ud over siden på
den fiskerbåd. Og bliver ved med at
komme. Jeg tænkte, hvor pokker kommer
de fra?«, fortæller Peter Sams, kaptajn på '
Torm Lotte'.
Det lykkedes den randrusianske kaptajn og
hans besætning på ' Torm Lotte' at redde
564 flygtninge. Og danske rederier oplever
oftere og oftere at skulle assistere
nødstedte bådflygtninge i Middelhavet.
Alene i 2014 har de danske rederier Torm,
Norden og Mærsk samlet 3.051 op.
For flygtningene gælder det liv og død.
Men redningsaktionerne giver også
udfordringer for besætningen på
tankskibene.
Skibene er indrettet til at fragte olie eller
containere - ikke hundreder af flygtninge;
ofte sultne og dehydrerede.
Nødsituationerne kan både være til fare for
sikkerheden og stresse sømændene,

	
  

forklarer administrerende direktør i
Rederiforeningen, Anne H. Steffensen:
»Det kan være en ganske voldsom
oplevelse for besætningsmedlemmerne at
møde mennesker i så stor nød - og se
druknede mennesker i vandet«. Men
desætter ikke spørgsmålstegn ved
redningsaktionerne. Maersk Line har taget
i alt 1.100 flygtninge om bord på fire
aktioner i år. Senest samlede ' Eleonora
Maersk' 223 flygtninge op 27. oktober.
»Det er noget, vi er forpligtet til at gøre og
gør med selvfølgelighed. Hvis vi var i nød,
så regner vi også med, at nogle kommer os
til hjælp«, siger Michael Christian
Storgaard, pressechef hos Maersk Line.
Italien har varslet et stop for landets
redningsindsats i Middelhavet, Mare
Nostrum.
Indsatsen har reddet titusinder
af bådflygtninge op ved at patruljere nær
den nordafrikanske kyst, men
omkostningerne er for store for italienerne,
som derfor kræver, at EU overtager
opgaven.
Men EU's agentur for grænsekontrol har i
stedet iværksæt indsatsen Triton, som ikke
skal lave redningsaktioner langt ude i
Middelhavet, men kun udføre
grænsepatruljer langs den italienske kyst.
Det kan betyde, at danske søfolk fremover
må redde endnu flere flygtninge.
»Så vil vi frygte endnu flere
redningsaktioner, som skal foretages
af rederier i kommerciel fart. Men de
danske rederier vil naturligvis assistere
efter bedste evne, når der er brug for det«,

89	
  

siger Anne H. Steffensen fra
Rederiforeningen.
Ifølge Amnesty International har den
italienske flåde på et år reddet omkring
140.000 flygtninge. Amnesty anslår, at
over 2.500 bådflygtninge er druknet eller
forsvundet i Middelhavet i 2014.
Flere humanitære organisationer har
kritiseret EU's modvilje mod at overtage
redningsopgaven. ECRE, en europæisk
sammenslutning af 85 ngo'er, som arbejder
med flygtninge og asylansøgere, mener, at
EU løber fra sit ansvar.
»Ingen argumenterer for, at vi skal skære
ned på ambulancerne og blot overlade
opgaven med at redde folk fra bilulykker
til andre. Beslutningen om at droppe Mare
Nostrum uden at erstatte det med en
velfinansieret europæisk eftersøgningsog
redningsindsats vil betyde, at flere
flygtninge vil komme i fare«, siger
Michael Diedring, ECRE's
generalsekretær.
	
  

	
  

Justitsminister Mette Frederiksen (S)
mener, at EU bør arbejde for at stabilisere
forholdene i de lande, hvor
flygtningene kommer fra, så de ikke føler
sig nødsaget til at sætte livet på spil på
flygtningebåde.
Men hun mener ikke, at EU skal erstatte
Mare Nostrum.
I en skriftlig kommentar anfører
ministeren, at omfattende
redningsindsatser kan lokke flere til at
prøve lykken: »Vi må ikke glemme, at der
i 2014 er omkommet et betydeligt antal
mennesker i Middelhavet.
Det skyldes blandt andet, at
menneskesmuglerne forlader sig på, at
migranterne bliver opsamlet af Mare
Nostrum-flåden ganske tæt på den
nordafrikanske kyst, og derfor anvender
mere og mere faldefærdige både, som er
ude af stand til at nå frem til det
europæiske fastland«.	
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Hvis vi ikke redder de her mennesker, så dør de sgu
BÅDFLYGTNINGE Kaptajn Peter Sams fra Randers var i sommer på vej med sin
olietanker fra Malta til Tunesien, da han blev bedt om at vende rundt og komme en lille
fiskerbåd til undsætning. Ikke i sin vildeste fantasi kunne han forestille sig det syn, der
ventede ham.
Af NILAS HEINSKOU
Hvorfor begynder menneskene at springe i
vandet fra den lyseblå fi-skerbåd dernede i
bølgerne? Og hvor pokker kommer de fra?
Kaptajn Peter Sams kan ikke forstå synet
fra panoramavinduerne oppe i styrehuset.
Den libyske fiskerbåd er kun omkring 30
meter lang, og alligevel står det ud over
rælingen med menneskekroppe.
Og de bliver bare ved med at komme. Efter
kort tid pjasker flere hundrede mennesker
rundt i vandet. De farver det mørkeblå
vand hvidt med deres desperate
svømmetag. De får vandet til at larme.
Sådan skulle det jo ikke være. Det var slet
ikke det syn, den 51-årige kaptajn på
tankskibet ' Torm Lotte' havde forestillet
sig, da han seks timer forinden var blevet
ringet op af rederiet hjemme i Hellerup.
De fortalte ham, at de italienske
myndigheder fra et fly over
Middelhavet mellem Libyen og Malta
havde observeret en båd med formentlig
50, måske 100 flygtninge.
' Torm Lotte' var tættest på den nødstedte
båd denne fredag 18. juli 2014 og fik
derfor besked på at vende den 183 meter
lange olietanker, der egentlig var på vej til
Tunesien.
Efter fem timers sejlads kan Peter Sams
melde til myndighederne, at der nu er
etableret »visuel kontakt«. De beordrer
ham til at holde ' Torm Lotte' på omkring
800 meters afstand af fiskerbåden. Han
skal tage billeder, sende dem videre på
email og ellers bare afvente situationen.

Så nu står den høje dansker i sit uformelle
arbejdstøj - grå T-shirt proppet ned i
shortsene og hvide ankelsokker i
H2Osandalerne - og fotograferer båden
nede på havet.
Et nødråb af kød og blod
På afstand ser det ikke dramatisk ud. Den
lille båd ligger som en lyseblå plet mutters
alene på det store hav. Den tidlige aftensol
spiller i bølgerne og farver horisonten
orange. Hvis man zoomer ind på kameraet,
kan man godt se, at der er mange
mennesker om bord. Faktisk er pladsen på
dækket så trang, at folk må stå op. Den
orange farve fra redningsveste går igen.
Der er flest unge mænd. Nogle i bar
overkrop.
Hvis man kigger godt efter, kan man se en
mand række en lille pige op over hovedet i
strakte arme. Pigen er næppe mere end to
år, og nu hænger hun deroppe over
mandens hoved i lyseblå redningsvest.
Som et nødråb af kød og blod.
Der er noget galt med båden. Den sejler
»ad helvedes til«. Men den kommer
alligevel tættere og tættere på det
danske tankskib.
Situationens alvor begynder at gå op for
Peter Sams. Båden krænger så meget til
den ene side, at man kan se den del
af skroget, der normalt er under vand. Og
der er ikke kun 50 om bord. Heller ikke
kun 100. Folk har fundet umulige steder at
være på båden, der nu gynger faretruende
fra side til side. Nogle er kravlet op i
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masterne, andre er kravlet ud på siden
af den lyseblå kahyt, og nogle holder fast
til en rebstige fra stævnen med fødderne i
vandhøjde.
Båden er nu blot et par hundrede meter fra
' Torm Lotte'. Der er forbløffende stille på
det store hav. Nogle råber fra dækket på
fiskerbåden, og besætningens walkietalkier skramler, når sømændene opdaterer
hinanden. Solen er nu på vej ned i havet og
lyser båden op bagfra. Så er det, at
stilheden stopper, og vandet begynder at
larme. Nu hopper hundredvis
af menneskekroppe fra den ramponerede
fiskerbåd og farver vandet skummende
hvidt. Det er, som der er udløst en
lemmingeeffekt.
Peter Sams kigger ned på den surrealistiske
scene. Han synes, det ligner et
menneskeligt springvand. De bliver bare
ved med at komme. Han tænker »shit, det
her går fandme ikke godt«. Han når at
tænke på sikkerheden for sine mænd. De er
kun 20, og der er allerede flere hundrede
mennesker i vandet på vej over mod dem.
Og de bliver bare ved med at komme. Men
beslutningen er trods alt ikke svær. Hvis de
ikke redder de mennesker op på ' Torm
Lotte', så dør de sgu, tænker Peter Sams.
Han sætter redningsaktionen i gang.
Klokken er blevet halv otte, så lyset er
begyndt at sive ud af himlen, og vandet er
blevet mørkere.
Forældre med en død baby
Besætningen sænker den lange gangvej
af stål ned langs skroget, så de mange
mennesker i vandet kan kravle om bord. I
starten går det fint, men der dannes hurtigt
en kø ved gangvejen. Der flyder med
redningsveste i vandet. Pludselig hænger
25 mennesker fast i gangvejen, der ellers
kun er beregnet til seks personer.
Peter Sams tager walkie-talkien op til
munden og siger med fast stemme: »Not
too many on the gangway«. Et
besætningsmedlem råber med stærk
filippinsk accent beskeden videre ned til de
desperate folk i vandet: »Gangway only
limited. Gangway only limited«.

Måske det virker. Stålwiren holder i hvert
fald gangvejen på plads.
Men det er ikke alle, der selv kan svømme
hen til stålbroen. Der er børn i vandet, og
det ser ikke for godt ud, tænker Peter
Sams, der beordrer skibets lille orange
mand-overbord-båd, MOB-båd, i vandet.
Tre af hans mænd sejler rundt i den lille
båd, der er beregnet til at redde en enkelt
mand op, ikke flere hundrede. De starter
med børnene. Det går godt. Men der er en
undtagelse. En far har forsøgt at svømme
med sin baby. Den lille barnekrop er helt
kold, da besætningen får den op på dækket.
De ved godt, at babyen er død, men
forældrene er ulykkelige og trygler om, at
de gør noget. Så to af Peter Sams officerer
forsøger på genoplivning. Og forsøger
igen. Selv om de godt er klar over, at det
ikke nytter noget.
Nede i vandet fortsætter den orange MOBbåd med at hive folk op af bølgerne.
De har spændt et gult reb ud efter båden og
fæstnet det til en redningskrans, som folk
kan hive fat i. De sejler rundt til dem, der
svømmer dårligst og derfor er drevet væk
fra ' Torm Lotte' med strømmen. Nogle har
givet op og er holdt op med at svømme. De
ligger apatiske i vandet med hovedet
bagover, kun holdt oppe af deres
redningsvest. Men det lykkes at fiske de
fleste om bord. Imens er klokken blevet
halv ti, og det er helt mørkt. Peter Sams tre
mænd nede i den orange MOB-båd er nødt
til slukke motoren og lytte efter plask og
råb.
Det lykkes til sidst at få alle om bord. Alle,
der kan ses eller høres, i hvert fald. Oppe
fra styrehuset kan Peter Sams spejde ud
over dækket, der er lyst op af tre store
projektører. Folk samler sig i grupper
under de mange rør. Nogle har lagt sig til
at sove i deres redningsveste med knæene
trukket godt op under sig. Andre står og
kigger ud over rælingen ud i det knaldsorte
hav.
Da der er faldet ro over skibets mange nye
passagerer, forsøger Peter Sams at sove i
sin kahyt. Han tænker, at det ikke nytter
noget, hvis han er helt færdig dagen efter.
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Men han kan ikke sove. Adrenalinen
pumper rundt i kroppen.
Han må hele tiden lige rejse sig fra sengen
og kigge ud ad kahytsvinduet ned over
dækket, der normalt er helt øde om natten,
men som nu huser 564 bådflygtninge fra
Syrien, Libanon, Libyen, Nigeria, Mali,
Somalia og Yemen.
Der er 564 flygtninge og kun 20
besætningsmedlemmer.
Tankerne kører rundt i Peter Sams'
søvnløse hoved. Han håber fandme ikke,
der sker noget. Han har den der nervøse
fornemmelse, som siger, der ikke skal
særligt meget til for at udløse en rigtig
ubehagelig situation for ham og
besætningen.
Taknemmelige gæster
Men bekymringerne forsvinder med
morgenlyset. For de 564 gæster er ikke det
mindste truende. De er dybt taknemmelige.
Det kan Peter Sams ved selvsyn opleve, da
han tager en tur rundt på dækket i sin
orange kedeldragt. Han deler sodavand og
chokolade ud til børnene, mens de venter
på, at rigtig proviant ankommer fra Malta.
En pige i lyserøde sandaler kæmper med at
holde fast på dåsesodavanden med sine
små hænder. Besætningsmedlemmer får
lutter knus og taksigelser.
Et slags hverdagsliv begynder at udfolde
sig på det 32 meter brede dæk. En familie
på fire har indrettet sig med grå tæpi et
hjørne på dækket. Faren sidder i jeans og
bare tæer og gennemgår en række
dokumenter, der er spredt ud på dækket.
Andre steder er der spændt presenninger
ud for at skygge for solen.
1.000 dollars per person
Der hænger tøj til tørre alle steder. Bukser,
strømper, undertrøjer. De unge mænd er i
klart overtal. Men også mange kvinder og
børn. Peter Sams ser undrende på, hvordan
børnene på ingen tid har tilpasset sig
situationen. De griner og leger.
En pige under to år ligger og sover på sin
fars skulder. Han går rundt i boksershorts.

Det begynder at gå op for Peter Sams, hvad
de 564 uventede gæster på dækket har
været igennem. De fortæller ham, at de har
været undervejs på havet i dagevis.
Menneskesmuglerne havde lovet, at de kun
skulle sejle måske fem timer, før de ville
blive samlet op. I stedet gik der fire døgn
på den lille fiskerbåd, før de mødte nogen.
Det var så Peter Sams og ' Torm Lotte'.
Mændene har skægstubbe og krøllede
skjorter. De har betalt omkring 1.000
dollars per person for at komme om bord
på fiskerbåden.
Peter Sams kan efterhånden forstå det
uforståelige syn af et menneskeligt
springvand fra aftenen før. De var ikke
bare desperate, de var også bange. De
fortæller, at menneskesmuglerne undervejs
har myrdet flere om bord på den lille
fiskerbåd.
De er blevet dolket ihjel og smidt over
bord, hvis de har sat sig op mod
menneskesmuglerne.
Flygtningene er forståeligt nok meget
interesserede i at udpege
menneskesmuglerne for Peter Sams og
besætningen, men de får besked på at vente
på det italienske politi.
Peter Sams er ikke interesseret i at udløse
en lynchstemning midt på åbent hav, og
flygtningene accepterer at vente med at
udpege de skyldige.
Efter to døgn ankommer ' Torm Lotte' til
Sicilien, hvor politiet venter. Betjentene
begynder registreringen af de mange
mennesker og får samtidig udpeget
menneskesmuglerne.
Flygtningene fortæller, at op mod 60
flygtninge er blevet dræbt og smidt over
bord.
De 564 overlevende flygtninge kommer nu
over på en slæbebåd. ' Torm Lotte'
genoptager sejlturen mod Tunesien med to
et halv døgns forsinkelse. Da det store
fragtskib forlader slæbebåden, råber og
vinker de mange flygtninge til Peter Sams
og den øvrige besætning.
»Thank you, ' Torm Lotte'. We love you, '
Torm Lotte'«, råber de.
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Alt dette fortæller Peter Sams, da Politiken
i sidste uge møder ham i et stille
villakvarter i Randers.
»Det var rørende. Man kunne virkelig
mærke, at vi havde reddet de her
mennesker«, siger Peter Sams.
Efter redningsaktionen fortsatte arbejdet
som vanligt for Peter Sams. Eller næsten
vanligt. For der gik for eksempel næsten en
uge, før han igen kunne sove ordentligt om
natten. Han tænkte over oplevelserne og de
ting, flygtningene havde fortalt. På den
lille fiskerbåd, der vipper fra side til side
og truer med at vælte. På hvad der ville
ske, hvis den kæntrede.
»Der viste sig jo at ligge 400
flygtninge nede under dækket. Hvis båden
var vendt rundt, så var de druknet alle
sammen.
Men det er først noget, man tænker over
bagefter«, siger Peter Sams, da vi sidder
ved hans sorte spisebord og drikker kaffe
af kopper prydet med historiske
sejlskibsmotiver.
Jul i november
Det er lørdag eftermiddag midt i
november, men der er pyntet op til jul. Der
står et juletræ af pap på bordet. På
vinreolen langs væggen har Peter Sams
lagt nogle nissedækkeservietter klar. Han
skal holde jul med sine tre døtre på 22, 20
og 14 år om aftenen. Om to dage drager
han nemlig ti uger til søs igen. Ti uger
hjemme og ti uger ude. Sådan er det, og så
må julen holdes forskudt.
Der kan efterhånden gå længe mellem, at
Peter Sams tænker på den dramatiske
redningsaktion i juli. Men det sker da.
Han har blandt andet tænkt over, at langt
de fleste af bådflygtningene havde
redningsveste på. Det må åbenbart have
været en del af pakken, som de købte
af menneskesmuglerne.
Han tænker indimellem også på, hvordan
der dog kunne være så mange mennesker
på en 30 meter lang fiskerbåd. Ud over de
564, der blev reddet op på ' Torm Lotte',
fandt man 38 døde i maskinrummet.

De var formentlig blevet kvalt af et læk på
udstødningssystemet. De vestafrikanske
mænd havde prøvet at komme op, men var
blevet truet tilbage af menneskesmuglerne.
Og låst inde. »De må have ligget som i de
gamle slaveskibe. I dæk«, siger Peter
Sams.
Han rejser sig fra bordet og henter en bog
fra en af hjemmets velassorterede reoler.
»Har du læst Thorkild Hansen«, spørger
han og åbner en paperback-udgave af '
Slavernes Skibe' om de danske slaveskibe,
der fragtede slaver fra Afrika til
Danskvestindien.
Han slår op på en illustration, som viser,
hvor tæt de lå dengang i 1700-tallet.
Thorkild Hansen skriver i bogen, hvordan
der var ståhøjde på både mellemdæk og
lastrum på slavehandler Ludewieg
Ferdinand Rømers skibe. Det var nok til at
rumme sukkertønderne. Men det var for
meget til slaverne, så kaptajnen tager
»gierne så mange brædder med sig«, at der
kan bygges hylder med 70 centimeter
mellem sig. På den måde kunne skibe på
30-40 meter rumme omkring 500 slaver.
Peter Sams tænker, at de mange
flygtninge i sommer må have ligget på
samme måde i de fire dage, inden ' Torm
Lotte' nåede frem. Og så er det nemmere at
forstå, hvorfor de sprang i vandet.
»Der er ikke noget at sige til, at man bare
skal væk, når man har ligget dernede i fire
døgn uden at vide, hvad der sker«, siger
han.
Peter Sams har hængt en masse A4-print
med citater op på vægge og døre i stuen.
For nogle gange er der nogle ting, man skal
huske, mener han.
På en af de små plakater står der, at det
ikke er rigtigt, at man kun lever en gang.
Man lever hver dag, men dør kun en gang.
På en anden står der, at man ikke kender
den rigtige beslutning, hvis man ingen
beslutning træffer.
Peter Sams har sejlet, siden han var 17 år,
og kender alt til pligten til at redde
nødstedte. Det er ikke en beslutning, man
træffer, bare fordi det står i en konvention:
»Man sejler altså ikke forbi sådan noget.
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Vi ved, at hvis vi ikke redder de her
mennesker, så dør de sgu«, siger han.
Sams bruger ikke store armbevægelser
eller overdrivelser. Siger tingene kort og
præcist. Som man fornemmer, han gør det
på ' Torm Lotte', når skibet navigerer
gennem vand med meget trafik. Eller når
skibet redder 564 mennesker fra
druknedøden.
Da han kom hjem i sommer, blev han
inviteret op på borgmesterkontoret til en
uformel frokost, der blev dækket
af Randers Amtsavis. Avisen kaldte ham
en helt. Han må være stolt af det, de
gjorde? Peter Sams tænker sig om og
svarer ja: »Jeg er stolt over, at vores
samarbejde om bord fungerede, som det
gjorde. At min besætning klarede det så
flot. At vi undgik, at det gik galt. Men ud
over det kan jeg ikke bruge det til så
meget. Det er ikke sådan, at vi render rundt
med Tshirts, hvor der står, at vi reddede
564 mennesker. Det hele gik fint. Vi fik
truffet de rigtige beslutninger på de rigtige
tidspunkter«.
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Ahmad ville finde tvillingesøstre, men blev fanget af Islamisk Stat
SYRIENSKRIGERE Pårørende forsøger i stigende grad at redde unge jihadister hjem fra Syrien, siger
eksperter.
Af MORTEN SKJOLDAGER OG JAKOB SHEIKH

I 36 dage har en dansk statsborger siddet
fanget i tre forskellige syriske fængsler
bevogtet af terrorbevægelsen
Islamisk Stat (IS).
Den 22-årige danskafghaner Ahmad Walid
Rashidi rejste i sommer ind i det
borgerkrigshærgede land for at finde to
dansksomaliske tvillingesøstre på 16 år,
der havde giftet sig med jihadister fra IS.
Som bekendt af familien var Ahmad Walid
Rashidi hyret til at finde tvillingerne, men
falske anklager og en række fatale
beslutninger gjorde, at han 4. august blev
taget til fange som den første dansker,
siden IS udråbte deres kalifat i slutningen
af juni.
Under fængslingen oplevede Ahmad Walid
Rashidi ting, han næppe nogensinde
glemmer. Han blev selv tortureret og
oplevede henrettelser, siger han.
»Efter bønnen kom de ind og tog nogle
af fangerne med ud. Jeg vidste ikke altid,
hvad fangerne havde gjort, men de blev
trukket ud foran, og så var der denne her
lyd af skud eller af folk, der fik skåret
hovedet af. Det var forfærdeligt«. Historien
er langtfra det eneste eksempel på
familiemedlemmer eller bekendte, der selv
rejser ned mod Syrien for at redde deres
kære ud af borgerkrigen. Venner og familie
til unge hellige krigere eller såkaldte
jihadkoner tager i stigende grad selv
affære, lyder det fra flere terroreksperter,
som Politiken har talt med.
»Vi har ikke tidligere set det så meget, at
slægtninge selv tager ned til Syrien eller
Tyrkiet. Myndighederne har hverken
kompetencen, kontakterne eller interessen i

at hjælpe de unge hjem. Derfor føler
nogen, at de selv må gøre noget«, siger
terrorekspert Magnus Ranstorp fra den
svenske forsvarshøjskole.
International tendens
Han forklarer, at flere familier enten
anvender egne slægtninge i nærområdet,
selv rejser ned til slagmarken eller tager
kontakt til - ofte halvkriminelle mellemmænd og ' fiksere' ved den tyrkisksyriske grænse, som bliver betalt for at
skaffe familierne informationer om de
forsvundne unge mænd og kvinder fra
Vesten.
»Det er en business i sig selv, som har
etableret sig«, siger Magnus Ranstorp.
Politiken har kendskab til flere sager i
Danmark, hvor mødre eller bedstemødre er
rejst til Tyrkiet for at finde frem til deres
sønner, som dog allerede var rejst videre til
Syrien. I et nyligt tilfælde er et mandligt
familiemedlem forgæves rejst til grænsen
for at finde en 19-årig kvinde fra
København, der i dag befinder sig i
Islamisk Stats højborg, Raqqa.
I Sverige og Frankrig er der flere
eksempler, mens en hollandsk mor for
nylig rejste ind i Raqqa forklædt i burka og
havde held til at overtale sin 19-årige datter
til at rejse med hende hjem.
Den belgiske familiefar Dimitri Bontinck
har flere gange været i Syrien for at
finde sin søn, der var hellig kriger.
»Det lykkedes i sidste ende at få ham hjem.
Det viser, hvor meget myndigheder svigter
os som forældre. De rører ikke en finger«,
siger han.
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»Jeg bliver kontaktet af flere og flere
familiemedlemmer, der indser, at de selv
må gøre noget«. Over 3.000
vesterlændinge skønnes at være rejst til
Syrien og Irak for at kæmpe.
Heraf flere end 100 fra Danmark, vurderer
PET, som ikke ønsker at kommentere på,
om slægtninge selv bør rejse ned for at
finde deres kære eller overlade opgaven til
myndighederne.
Ahmad Walid Rashidi blev taget til
fange sammen med tvillingernes mor, men
begge blev løsladt, fordi de falske
anklager, der blev rejst mod dem, ikke
kunne dokumenteres. Siden flygtede
Ahmad Walid Rashdi efter eget udsagn fra
kalifatet ved hjælp af lokale kontakter.
Tilbage i Danmark beskriver han tiden i
fangenskab som den »sindssygeste«, han
har oplevet. Men som han siger: »Jeg
fortryder det ikke. Jeg vil til enhver tid
gøre det igen - for at redde to børn«.
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36 dage som fange hos Islamisk Stat
SYRIENSKRIGERE Han tog ned for at finde to dansksomaliske tvillingesøstre på 16 år
i Syrien, hvor de havde giftet sig med jihadister. I stedet endte Ahmad Walid Rashidi i
kløerne på terrorbevægelsen Islamisk Stat. I løbet af en måned og fire dage som
fange blev den 22-årige danskafghaner tortureret - og tvunget til at mishandle sine
medfanger - før han blev løsladt og undslap til Danmark. Nu fortæller han sin historie.
Af MORTEN SKJOLDAGER OG JAKOB SHEIKH

Lokalet lignede et kølerum. Et af den slags
mørke, kolde, sterile og isolerede lokaler, hvor
kød kan hænge på køl fra kroge i loftet.
Men det kød, der hang i rummet, var ikke dødt.
Det tilhørte et levende menneske, fastbundet
og skræmt.
Han havde et gråt stykke stof bundet for
øjnene, så han kun kunne tænke sig til de
rædsler, der ventede ham.
Ahmad Walid Rashidi trådte forsigtigt ind i
rummet. Han betragtede med forfærdelse
manden foran sig. Han vidste, at angsten var en
del af fangevogternes taktik.
Her dybt inde i Syrien, i et fængsel bevogtet
af terrorbevægelsen Islamisk Stat (IS), var det
blevet sat i system at terrorisere
fangerne fysisk og mentalt. Ahmad havde følt
det på sin egen krop. Desuden var det umuligt
ikke at høre skrigene, der hver eneste dag
rikochetterede gennem fængselsgangene.
I kølerummet forsøgte Ahmad at bevare roen.
Panik ville ikke gavne nogen, vidste han, og
danskafghaneren kunne ikke slippe uden om
det, der nu skulle til at ske. Den fastspændte
mand var ikke blot en fange, men en
medfange, for selv om Ahmad - der på dette
tidspunkt selv havde siddet næsten en måned
bag tremmer - kunne bevæge sig mere frit
rundt i fængslet end mange andre indsatte, var
han ikke en fri mand. Langtfra.
Bag Ahmad stod en ledende fangevogter fra
fængslet og holdt øje med ham. Nu skulle han
overvære den tortur, der fik fangerne til at
skrige af smerte.
Fangevogteren stod med et rør af plastik i sin
ene hånd. Danskafghaneren tog en dyb
indånding.

Så blev røret svirpet gennem luften i retning
mod den forsvarsløse mand i krogene.
Tivoli
To måneder tidligere befandt Ahmad sig
omtrent så langt fra et IS-kontrolleret fængsel i
Syrien, som man overhovedet kan komme.
Den 22-årige medicinstuderende var i Tivoli.
Det var en dejlig københavnsk sommerdag i
slutningen af juni, og Ahmad kørte rundt i en
forlystelse, da hans telefon ringede.
»Hvis du virkelig vil hjælpe, så er det nu«, lød
det i telefonen.
En af Ahmads venner var i den anden ende
af røret. Vennen fortalte, at to tvillingesøstre i
familien var forsvundet. I ly af natten havde de
blot 16-årige piger sneget sig ud af familiens
rødstensvilla i Manchester-forstaden Chorlton
og var rejst mod Tyrkiet - og muligvis videre
ind i krigen i Syrien.
Da deres forældre om morgenen kom ind for at
vække dem til en ny skoledag, opdagede de, at
pigerne var forsvundet.
Da det stod klart, at pigerne ikke var mødt op i
skole, ringede forældrene til britisk politi og
slog alarm.
Pigerne, der har rødder i Somalia, har boet de
seneste 10 år i England, men blev født og
boede de seks første år af deres liv i Aarhus og
er danske statsborgere. Derfor blev der også
straks slået alarm til PET i Danmark for at få
spærret tvillingernes pas, så de ikke kunne
rejse ind i Syrien.
PET var ikke de eneste, der fik hurtig besked.
Et åbenmundet lokalpoliti i Manchester ledte
snart de britiske tabloidaviser på sporet, og så
begyndte historien om søstrene, der
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af sensationspressen blev døbt »terrortvillingerne«, at rulle.
Vennen ringede til Ahmad for at få hans hjælp
med at finde tvillingepigerne. Da Ahmad kom
hjem, tog han samme aften med ind på
politistationen i Bellahøj for at efterlyse
tvillingerne, men danskafghaneren stolede ikke
på, at myndighederne ville rykke hurtigt nok til
at standse dem.
Familien lod forstå, at den var parat til at
dække udgifterne, hvis Ahmad satte kurs mod
Syrien for at finde tvillingerne.
Det tog ikke Ahmad lang tid at beslutte sig for,
at han selv måtte tage affære.
Afrejsen
To dage efter opkaldet i Tivoli
fandt Ahmad sin guldfarvede trolley frem og
pakkede undertøj, sokker, to par bukser og to
trøjer ned sammen med sit danske pas, sin
pung, noget ansigtscreme og medicin til at
smøre sin benprotese med.
Så smækkede Ahmad døren bag sig til sin
lejlighed i Københavns Nordvestkvarter og tog
forbi en veninde med nøglerne til lejligheden.
Den begrænsede oppakning var bevidst danskafghaneren regnede ikke med at bruge
mere tid i Syrien end højst nødvendigt. Han
var på en mission, og Gud måtte vide, hvornår
den sluttede.
Men det kunne næppe tage mere end en uge at
nå i mål. »Der er ikke tid til noget
følelsespjat«, tænkte han ved sig selv.
»Nu må jeg parkere tankerne og bare komme
af sted så hurtigt som muligt«. Derfor var
Ahmad denne fredag aften, 27. juni 2014, på
vej mod lufthavnen for at nå et fly til Tyrkiet,
hvorfra han ville tage videre ind i Syrien for at
opspore sin vens 16-årige tvillingesøstre.
Havde danskafghaneren vidst, hvad der
ventede ham inde i den syriske borgerkrig,
havde han formentlig tøvet. Men Ahmad havde
ingen anelse om, at han selv skulle havne i
kløerne på Islamisk Stat og sidde indespærret
som fange i tre forskellige fængsler i
sammenlagt 36 dage.
En tid, Ahmad vil huske resten af sit liv.
På grund af tæskene. Lugtene. Skrigene.
De usle celler. Angsten hos medfangerne.
Og på grund af den absurde rolle, han selv
skulle ende med at få.
»Mit liv har aldrig været helt normalt, men det
her er det sindssygeste, jeg har oplevet hidtil.
Det er svært at forklare«, siger han i dag.

Ahmad Walid Rashidi er det første kendte
eksempel på en dansk statsborger, der har
siddet fanget hos IS, siden terrororganisationen
i slutningen af juni etablerede et selverklæret
kalif at. Hans historie er en øjenvidneberetning
fra en verden, der ellers er hermetisk lukket for
omverdenen.
Og det er fortællingen om en mand, der afhængigt af øjnene, der ser - enten er en helt,
der satte sit liv på spil for at redde andres, eller
en naiv eventyrer, der tankeløst rejste ind i
løvens hule med åbenlys risiko for at påføre
tvillingernes familie og sin MFC. 14067 egen
familie unødig smerte og uvished, hvis
missionen fejlede.
Uanset hvad man måtte mene om Ahmads
mission, kan ingen ud over ham selv vide,
hvad der foregik bag fængselsmurene under de
36 dages fangenskab.
Det har ikke været muligt at få oplevelserne
bekræftet af andre førstehåndskilder.
Til gengæld har Politiken talt med flere danske
myndigheder, en kilde med kontakt til
Islamisk Stat i området, en sikkerhedsrådgiver
med kendskab til tilfangetagelsen, et medlem
af tvillingesøstrenes familie samt flere
af Ahmads venner i Danmark, som har været
orienteret undervejs i sagen. Alle bekræfter, at
danskafghaneren har været tilbageholdt i
Syrien - og bidrager til at stykke billedet
sammen af, hvad der foregik under de mere
end to måneder, Ahmad var væk fra Danmark.
Jagten
Aftenluften var lummer, da Ahmad natten til
28. juni trådte ud på parkeringspladsen foran
Hatay Airport i det sydlige Tyrkiet. De seneste
år har lufthavnen blandt lokale gået under
navne ' ISIS International Airport', fordi horder
af jihadister fra Vesten har benyttet den
tyrkiske lufthavn på grænsen til Syrien som
knudepunkt på rejsen ind i borgerkrigen.
Nu ville ironien, at Ahmad var på vej i samme
retning for at redde de 16-årige
tvillingesøstre ud af jihadisternes vold.
»Jeg vidste ikke, om de var i Tyrkiet eller
Syrien. Men jeg vidste, at det ville blive
sværere og sværere at redde dem, jo mere tid
der gik«, husker han.
Ahmad tog en taxa mod grænsebyen Reyhanli
og indlogerede sig på et middelmådigt motel.
Herfra brugte han de følgende dage på at
orientere sig og forsøge at etablere kontakt til
personer, der ville kunne hjælpe ham videre i
jagten på tvillingerne.
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Godt hjulpet af sit mellemøstlige udseende og
sin muslimske baggrund lykkedes det ham
efter eget udsagn at besøge en syrisk grænseby
kortvarigt og få nogle af de moderate
oprørsgrupper i tale.
Det lykkedes ham dog ikke at finde nogen,
som havde hørt om tvillingepigerne.
28. juni skrev Ahmad via Facebook hjem til en
af sine veninder i Danmark, at han frygtede, at
missionen ville blive meget vanskelig, hvis
pigerne var havnet hos én bestemt
oprørsgruppe: »Jeg har været en tur over den
syriske grænse og tilbage og fundet frem til at,
pigerne endnu ikke er kommet ind i Syrien højst sandsynligt befinder de sig i Tyrkiet.
Der er tre store oprørsgrupper i Syrien, to
af dem har jeg snakket med. Og den sidste,
som er ISIS (nu kaldet Islamisk Stat, red.) har
jeg ikke kunnet komme i tale med. Det er
typisk ISIS, der forfører piger, og hvis de er
kommet i kløerne på dem, så er der desværre
ikke så meget at gøre«. Sådan fortsatte det i
nogle dage. Ahmad holdt møder med
kontakter. Endeløse snakke med folk, der
måske, måske ikke, kunne hjælpe. Folk, der
påstod at kunne finde pigerne, hvis bare
familien ville betale godt. Og folk, der for en
betydelig sum tyrkiske lira ville agere
bodyguards for Ahmad, hvis han skulle løbe
ind i problemer.
Ifølge Ahmad mødtes han også med
repræsentanter fra Islamisk Stat. Mødet
fandt sted i en gårdhave ved en café i en anden
tyrkisk grænseby, Sanliurfa, 30. juni, hvor han
blev modtaget af en nybarberet og muskuløs
ung mand, der mente at kunne hjælpe med at
garantere Ahmads sikkerhed inde i Syrien.
Og noget tydede på, at pigerne netop befandt
sig i det område af Syrien, som var kontrolleret
af Islamisk Stat. Den ene af tvillingerne
uploadede den dag sidst i juni et billede på det
sociale medie Instagram og skrev, at hun
allerede var nået frem til det selverklærede
kalifat: »Takket være Gud... Jeg er 16 år og
iblandt de kvindelige krigere hos Dawlat alIslam (Islamisk Stat, red.). Jeg sværger, vi
rejste bogstaveligt talt fra England til Shaam
(helligt islamisk udtryk for Syrien, red.) på 1
dag! Gud er stor. Jeg ville ønske, at I alle var
her og kunne se, hvad jeg ser.
Byen er forbløffende smuk. Det sorte banner er
alle steder. Kvinder, der er fuldt tildækkede og naturligvis en million fluer, der angriber
mig konstant. Om Gud vil, får jeg snart god
internetforbindelse, for jeg har taget en masse

billeder med min iPad, som jeg vil dele med
jer. Om Gud vil«, skrev hun.
Som dagene gik, var der ifølge Ahmad flere og
flere indikationer på, hvor tvillingerne konkret
befandt sig. En mand fra den tyrkiske by
Antakya, der angiveligt havde gode kontakter
inde i kalifatet, påtog sig - mod en betaling på
5.000 amerikanske dollars - at efterlyse
tvillingerne, fortæller danskafghaneren.
»Da vi mødtes nogle dage efter, viste manden
mig sin mobiltelefon, og jeg kunne se, at han
havde sendt billeder af pigerne rundt til en lang
række mennesker.
Herefter fortalte han mig, at pigerne var i
Syrien og læste på en shariaskole i byen alBab, og at de skulle studere der i tre-fire uger,
før de kunne komme ud og blive gift«.
Dækhistorien Ahmad mødtes også med en
belgisk familiefar ved navn Dimitri Bontinck.
Bontinck er en kendt person i Belgien, fordi
han har været i Syrien for at redde sin egen søn
ud af kløerne på Islamisk Stat, som sønnen
havde tilsluttet sig som jihadist.
Siden har han hjulpet andre familier med det
samme, og under en kort samtale i Gaziantep
sagde Bontinck til Ahmad, at han ville forhøre
sig i sit efterhånden omfangsrige netværk
af kontakter inde i kalifatet.
»Jeg gjorde, hvad jeg kunne. Det var en meget
farefuld mission, han begav sig ud i. Flere
detaljer kan jeg ikke give, fordi sagen stadig er
følsom«, siger Dimitri Bontinck til Politiken.
Mange forlydender var ifølge Ahmad både
tvetydige og usikre. Men en af de meldinger,
der fik den unge danskafghaner til at spidse
ører, kom om søndagen 6. juli.
Fra en af Islamisk Stats såkaldte talsmænd lokalt kaldet for ' emirer' - forlød det nu, at
tvillingerne, der efter alt at dømme stadig
befandt sig i byen al-Bab, ikke som ventet ville
være indskrevne som sharia-elever i en
længere periode, men i stedet ville blive gift
med hver deres britiskafghanske jihadist i løbet
af få dage. Dimitri Bontincks kontakter
fortæller den samme historie.
Ahmad følte, at tvillingernes snarlige ægteskab
satte ham under pres. Han indså, at det ville
virke suspekt at rejse ind i et islamisk kalifat,
hvor der er strikse regler for adskillelse
af mænd og kvinder, som ene mand for at
opsøge to gifte kvinder.
Derfor så han kun én udvej: Tvillingernes
familie måtte komme derned for at hjælpe til.
»Hvis først tvillingerne blev gift, ville der ikke
være noget at gøre. Og hvis jeg tog alene ind i
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Syrien for at finde dem, ville jeg heller ikke
have en chance. Derfor blev det aftalt, at deres
mor skulle flyves til Tyrkiet for at hjælpe med
missionen«, fortæller Ahmad.
Han planlagde en dækhistorie, der gik ud på, at
han var gift med et af tvillingernes
familiemedlemmer. Dækhistorien betød, at
Ahmad ifølge islamisk lov nu havde status
af svigersøn og værge og derfor ville kunne
kunne rejse sammen med moren ind i Syrien
uden krav fra Islamisk Stat om, at de skulle
kønsadskilles.
Omkring 20. juli landede tvillingernes mor i
Gaziantep Lufthavn, hvor Ahmad satte hende
ind i situationen. »Hun sagde til mig, at hun
ikke ville kunne se sig selv i øjnene uden at
have prøvet at få sine døtre med sig hjem. Hun
var meget modig og ikke særlig bange for, at
der ville ske hende noget«, husker Ahmad.
Politiken har været i kontakt med
tvillingesøstrenes mor, der ikke ønsker at
udtale sig. Familien vil kun bekræfte, at moren
fløj til Gaziantep og efterfølgende rejste med
Ahmad ind i det krigsplagede Syrien.
Allerede dagen efter morens ankomst skrev
Ahmad via teleprogrammet Viber hjem til en
veninde i Danmark, at han var »megabange«
for at blive tvunget i hellig krig, hvis han
modsatte sig Islamisk Stats regler.
»Bange for at blive slået ihjel eller tvunget til
at gå jihad, hvis jeg nægter«. Men et forsøg
måtte gøres, og lørdag 2.
august klokken fem om morgenen var tiden
inde. Ahmad og tvillingernes mor pakkede de
vigtigste ejendele sammen og gjorde klar til
afrejse. Uden bodyguards. Nu måtte det bære
eller briste. Til en veninde hjemme i
København sendte Ahmad klokken 05.04 en
besked over Viber: »Jeg har ikke sovet hele
natten pga. spænding, og nu er vi på vej til
Syrien«. Penge og pas skjulte han i sin protese.
Resten kunne han have i to plastikposer.
Sammen med et billede af poserne sendte
Ahmad en allersidste besked hjem til sin
veninde: »Vi tager af sted nu, og jeg skriver
når det er muligt - pas på dig selv :)«, stod der i
beskeden. Han fulgte op med en alvorlig
melding: Hvis ikke veninden hørte noget fra
ham de følgende otte dage, skulle hun slå
alarm til myndighederne.
Barndommen
For udenforstående kan det virke næsten
ubegribeligt at kaste sig aldeles uforberedt ud
på en livsfarlig mission for at redde to piger,

man slet ikke kender. Men for Ahmad Walid
Rashidi har det meste af livet være lidt svært at
begribe.
Han er født i Afghanistans hovedstad Kabul i
sommeren 1991 og boede her, til han var fem
år. Landet var plaget af kampe mellem
forskellige krigsherrer, og under et skyderi
blev Ahmad ramt. Han overlevede, men
mistede det ene ben.
Efter syv måneder på et hospital blev
Ahmad via en vestlig nødhjælpsorganisation
fragtet til Hannover i Tyskland, hvor han
gennem et år modtog højtspecialiseret
behandling, lærte tysk og fik sig en
plejefamilie, før han blev sendt retur til
Afghanistan, hvor både hans far og storebror
var blevet dræbt i mellemtiden. Situationen i
Afghanistan var så slem, at Ahmad og den
tilbageværende familie måtte flygte til Iran og
siden ankom til Danmark som FN-flygtninge
9. november 2000.
Her blev de indlogeret på et asylcenter i
Vestjylland, og Ahmad fik sin første rigtige
benprotese, der sidenhen har givet ham
mulighed for at leve et normalt liv.
Ahmad fik opholdstilladelse og kom i dansk
folkeskole i Jylland. Men problemerne
fortsatte: Ahmad blev mobbet og kom bagud i
timerne, og minderne fra Afghanistan vendte
med jævne mellemrum tilbage.
Frustration blev med tiden til vrede, og den
vrede Ahmad nåede omkring både kriminelle
venner, problemer med vold og aggressivitet,
før han skiftede spor, lagde sin vrede fortid på
hylden og stiftede sit nuværende hjertebarn,
velgørenhedsorganisationen Walking Future.
Her har Ahmad brugt mange af sine vågne
timer de seneste år på at uddele proteser til
personer i Afghanistan, der som følge af krigen
har mistet et eller begge ben. Derudover har
han haft travlt med at skrive kronikker og
debatindlæg og med lektierne på Københavns
Universitets medicinstudier - et studie,
Ahmad havde fuldført et semester på, da han
modtog opkaldet om at hjælpe til i jagten på de
to tvillingesøstre.
Kalifatet Solen bagte ubønhørligt 2. august, da
Ahmad og tvillingernes mor tidligt om
morgenen krydsede grænsen til Syrien ved en
smuglerovergang. Destinationen var byen
Manbij, der ligger placeret mellem
Islamisk Stats to hovedsæder, Raqqa og alBab. Byen er ifølge flere lokalkendte, som
Politiken har talt med, kendt for at være et
knudepunkt for vesterlændinge, der rejser ind i
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Syrien. Der ville være gode chancer for, at
indbyggerne havde hørt om to 16-årige
tvillinger, tænkte Ahmad, og ved
eftermiddagstid samme dag nåede de frem.
Ahmad fortæller, at han straks efter begyndte
at forhøre sig blandt byens lokale og i officielle
bygninger, der tilhørte Islamisk Stat. Her
præsenterede han sig som Ahmad al-Afghani afghaneren Ahmed - og forelagde dem sit
ærinde: At han var taget med sin svigermor til
Syrien for at besøge hendes to tvillingedøtre.
»Det handlede bare om at forene moren med
pigerne. Det var målet. Så måtte vi se, hvad der
skete derfra. Man kunne jo kun få pigerne ud,
hvis de ville rejse frivilligt«, siger Ahmad. Den
del af forklaringen er i modstrid med familiens
udlægning. De mener, at Ahmads klare opgave
var at rejse til Syrien for at bringe
tvillingesøstrene helt hjem.
Natten til 3. august overnattede de to hos et
lokalt medlem af Islamisk Stat, der kendte en
af de personer, Ahmad havde været i kontakt
med i Tyrkiet. Til en af sine veninder skrev
Ahmad kort efter om fordelene ved at ligne en
syrer og samtidig være på foreløbig god fod
med Islamisk Stat: »Er godt tilfreds med
situationen. IS vil ikke røre mig, pga. jeg er
civil, og civilbefolkningen vil ikke røre mig,
fordi jeg er IS. Det er en ren win winsituation«. Og senere samme dag: »Jeg er
inviteret til aftensmad hos dem (Islamisk Stat,
red.) - så skal ind i deres base.
Glæder mig til det :)«.
Tilfangetagelsen
Men det gode forhold til magthaverne varede
ikke ved. Ahmads familie og bekendte hørte
sidste gang fra ham om formiddagen mandag
4. august. Kort forinden var han og
tvillingernes mor kommet i problemer.
Alvorlige problemer.
I deres søgen efter tvillingerne fandt de ifølge
Ahmad frem til det hus, hvor den ene
af tvillingerne, SH, indtil ganske kort forinden
havde boet sammen med den britiskafghanske
mand, hun nu var blevet gift med.
»Moren gik ind i huset og fandt ud af, at SH
havde boet der, men nærmest lige var flyttet et
andet sted hen. Jeg tænkte, at ' nu kan det sgu
være nok', og efter at jeg selv havde tjekket
huset ud, blev jeg sur og frustreret over det
hele og sagde til de lokale foran huset, at jeg
ville involvere IS-politiet i det her, så vi kunne
få lov til at se pigerne.

Det udviklede sig til et skænderi, og så tog de
først moren og så mig på politistationen, så det
hele kunne blive afklaret«, siger Ahmad.
Havde han troet, at det var en formssag at
udrede forvirringen, tog han fejl.
»Politistationen var en gammel biograf, som
var blevet bombet. Da vi kom ind, mødte jeg
flere briter og tyskere, som havde sluttet sig til
IS. Så startede diskussionen.
Moren blev beskyldt for at have optrådt på
BBC og svinet IS til. Jeg blev beskyldt for at
være journalist og for at være vantro«. På dette
tidspunkt vidste Ahmad og moren ikke, hvor
beskyldningerne kom fra. Men snart skulle de
finde ud af, at anklagerne var sat i omløb af en
af tvillingernes nykårne ægtemand - en
oplysning, Politiken har fået bekræftet fra flere
kilder.
I de følgende timer føltes alt usikkert.
Ahmad og moren havde selv opsøgt
Islamisk Stats politi, men nu viste det sig at
give bagslag: De blev ført videre til en
fængselsbygning i byen.
»Der kom en ordre fra fængselsinspektøren
om, at vi skulle sove i fængslet. Jeg skulle
blive i fængslet, og moren blev kørt til et andet
fængsel. Der var ikke noget at gøre. Mørket
var faldet på, og der var maskerede
mujahedinere overalt i fængslet.
Jeg vidste på det tidspunkt, at nu var jeg deres
fange. Men jeg var ikke bange, for jeg tænkte,
at jeg jo ikke havde gjort noget forkert, og at
det var et spørgsmål om tid, før de fandt ud af,
at beskyldningerne imod os var løgn«. En ting
gik imidlertid Ahmad på: I Tyrkiet havde han
få uger forinden haft kontakt til en journalist
fra vestlig tv-station, og danskafghaneren
havde indkodet journalistens nummer under tvstationens initialer. Fandt krigerne fra
Islamisk Stat ud af det, ville Ahmad være i
gevaldige problemer.
Og nu tog fangevogterne Ahmads personlige
genstande fra ham. En plastikpose med
ansigtscreme og høretelefoner.
Passet. Hans brune læderpung med nogle få
pengesedler og medlemskort til Ikea Family og
SuperBrugsen hjemme i Danmark.
I sin benprotese havde han gemt sit nøglekort
til NemID, sit studiekort og sit eget og morens
kreditkort. Dem fik Islamisk Stat aldrig fat i.
Til gengæld havde Islamisk Stat taget Ahmads
mobiltelefon.
»Jeg tænkte bare: ' Fuuuck'«. Frygten for, at
fangevogterne ville finde beviser mod ham,
blegnede dog hurtigt, da han trådte ind i en
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lugtende fængselscelle og fik andet at tænke
på.
»Der sad så sygt mange mennesker, at de ikke
engang kunne strække benene.
Man sad fuldstændigt med bøjede ben i
fosterstilling på cementgulvet. Et af de andre
fængsler var blevet bombet, så IS fortalte, at de
havde været nødt til at flytte nogle
af fangerne over til det fængsel, jeg sad i. Og
så lugtede der så ulækkert, fordi der også var
toilet inde i cellen«, fortæller Ahmad.
Islamisk Stat havde forbudt fangerne at tale
sammen, fortæller han. Men stilhed var der
sjældent, for ikke lang tid efter begyndte
skrigene.
Indespærret
Fangevogterne havde forskellige tilgange til
deres arbejde. Nogle var afslappede og
decideret sympatiske, husker Ahmad. Andre
var »nogle røvhuller«, der hidsigt og
utilregneligt gik amok på de indsatte.
Første gang, Ahmad hørte de skrig, der skulle
vise sig at være en fast del af hverdagen i
fængslet, var i løbet af hans anden dag i
fangenskab.
»En af fangerne havde talt højt, og på et
tidspunkt kom fangevogterne og tog kvælertag
på ham og trak ham ud af cellen.
Vi kunne høre, at de tæskede ham. Og han
kom først tilbage et par timer senere«, siger
Ahmad.
De andre fanger var ifølge Ahmad en blanding
af småkriminelle og jihadister.
Det var ikke gidsler, men folk, der havde
passeret Islamisk Stats grænser uden at have
papirerne i orden eller på anden måde forbrudt
sig mod kalifatets regler. Arabere, tyrkere og
vesterlændinge sad i celle sammen, men
kvinderne var adskilt fra mændene i
overensstemmelse med
islamisk sharialovgivning.
Der kom så lidt lys ind i cellerne, at det kunne
være svært at holde regnskab med dagene,
siger Ahmad. Typisk gik tiden med at tale
lavmælt, holde tankerne i gang, spise brændt
ris og kylling, som fangevogterne serverede,
og så ellers håbe på, at de ikke tog ham, næste
gang der skulle deles tæsk ud.
Der gik nogle dage, før det skete. En aften blev
Ahmad slæbt fra sin celle og ud på et stengulv
i en lille gård.
»De slog mig, og jeg faldt. Og så begyndte de
at sparke. Jeg gjorde ikke modstand, for så
ville situationen bare eskalere. Jeg dækkede for

mit ansigt og håbede, at det ville slutte snart.
Det handlede bare om ikke at begyndte at tude
og sådan noget.
Jeg kunne se på de andre fanger, at de, der
virkede mest bange, også var dem, der fik flest
tæsk«. Seancen stod ifølge Ahmad på i flere
timer, før han til sidst blev ført tilbage til sin
celle. Mens nogle af de andre fanger var
sluppet mere nænsomt, var Ahmad stærkt
medtaget. Der er forskel på, hvor hårdt
Islamisk Stat behandler fangerne, alt efter hvor
rettroende de opfattes, fortæller han. Og indtil
nu var Ahmads fangevogtere stadig ikke
overbevist om, at han var troende muslim - og
mente, at han måske var en journalist eller
spion fra Vesten, der ville undergrave kalifatet
indefra. Samtidig pinte det ham, at han ikke
vidste, hvor tvillingernes mor befandt sig.
Hvordan blev hun behandlet? Hvor sad hun
fængslet? Havde hun sagt noget
kompromitterende? Han var ikke i tvivl om,
hvad Islamisk Stat i værste fald kunne
finde på: »Jeg fik at vide, at hvis anklagerne
imod os var rigtige, ville jeg og moren få
hugget hovederne af«. Ahmad fortæller, at han
efter tre dage i fangenskab blev overflyttet til
et fængsel beliggende i bjergene ved byen alBab. Årsagen fik han ikke at vide, og selv om
han pressede på, fik han heller ikke noget at
vide om morens sag.
I det nye fængsel var forholdene en smule
bedre - Ahmad opmålte cellen til at være 8
skridt bred og 15 skridt lang - og dagene
brugte han på at overbevise Islamisk Stat om
sin uskyld og religiøsitet.
Det foregik ved at bede regelmæssigt, foregive
at have stor religiøs viden, læse i en koran og
»gå med på at tale grimt om Danmark og
Vesten, for det kunne Islamisk Stat godt lide«.
Men brutaliteten viste sig at være endnu værre
i de nye omgivelser. Værst var det umiddelbart
efter fredagsbønnen, fortæller han.
»Efter bønnen kom de ind og tog nogle
af fangerne med ud. Jeg vidste ikke altid, hvad
fangerne havde gjort, men de blev trukket med
ud foran, og så var der denne her lyd af skud
eller af, at folk fik skåret hovedet af. Det var
forfærdeligt«. Han husker, hvordan en af de
ældre mænd i cellen tog en vemodig afsked
med sine medfanger og omfavnede dem, før
han forlod rummet og aldrig kom tilbage igen.
»Når de råbte ' takbeer!' (arabisk hyldest, som
besvares med ' Gud er stor', red.), og man
hverken hørte lyden af skud eller af biler, der
kørte personen væk, vidste man godt, at han
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var blevet halshugget«. Dertil kom »skrigene
fra kælderen«. Lyden af mennesker, der bliver
tortureret. Og råbene fra fangevogterne om, at
Gud er stor. Følelsen, der fulgte med
kontroltabet og af at være fangevogternes
»legetøj«, satte sig i ham, og i perioder spiste
han meget lidt.
»Når man mister så meget kontrol, har man
brug for at tage kontrol over det, man kan. Jeg
havde behov for at tage kontrol over, hvad jeg
puttede i min krop. Jeg brugte det som et
middel til at markere mig - vise, at jeg var
stærk og selvstændig«. Medfangerne havde
rødder i Tunesien, Usbekistan og Kasakhstan,
husker Ahmad, der efter eget udsagn blev slået
flere gange og udsat for psykisk pres for at
indrømme, at der var hold i de anklager, som
SH's mand havde fremsat mod ham og
tvillingernes mor.
På et tidspunkt havde Ahmad behov for at få
styr på sine følelser. Han følte, at han skyldte
sin familie nogle svar på, hvad der var hændt
ham, så han satte sig ned med et lille
kladdehæfte, han havde fået udleveret.
Med sort tusch skrev Ahmad et farvelbrev til
sin familie.
Løsladelsen
Islamisk Stat har indrettet flere offentlige
bygninger i al-Bab som fængsler til det
stigende antal mennesker, terrorbevægelsen
enten har kidnappet eller tilbageholdt.
Kort før august blev til september, blev
Ahmad flyttet til en ny bygning i byen.
Her, i hans tredje fængsel, var forholdene
bedre, fortæller han.
»Det føltes nærmest som en luksus i forhold til
det, jeg kom fra«. Der var nu gået lidt over tre
uger, og der var endnu ikke fundet beviser på,
at han var spion eller journalist, eller at moren
havde udtalt sig om Islamisk Stat til BBC.
Ahmad var for alvor begyndt at tro på, at han
snart ville blive løsladt, og i sit hoved
gennemgik han svarene på alle tænkelige
spørgsmål, fangevogterne måtte have: Hvorfor
havde han flere gange været frem og tilbage
over grænsen mellem Tyrkiet og Syrien?
Hvorfor var han hovedkulds rejst ind i
kalifatet? Hvorfor ville han med livet som
indsats have fat i to piger, han ikke engang var
i biologisk familie med? Hvorfor ville han ikke
være hellig kriger? Samtidig kunne Ahmad se
flere tegn på, at han nød mere tillid blandt
folkene fra Islamisk Stat. Hans baggrund som
lægestuderende i Danmark havde givet ham

viden om forskellige medicintyper, og han
fortæller, at han flere gange blev spurgt til råds
om fangernes tilstand.
Men ikke alle nød samme goder. Ikke i det
sterile, kølelignende kælderrum, hvor
Ahmad måtte se til, mens fangevogterne med
et plastikrør slog løs på en medfange, der hang
fra kroge i loftet.
Ahmad endte med at »gøre ting mod andre
fanger«, han »ikke kan stå inde for«. Han så
passivt til, mens medfanger blev tortureret.
Han kastede koldt vand i hovedet på sine
sovende medfanger for at »markere sig« over
for fangevogterne.
Ahmad ønsker i dag ikke at gå i detaljer, men
siger: »Jeg havde det jo ikke godt med det,
men der var ikke noget at gøre. Og jeg
lykkedes til sidst med at overtale
fangevogterne til, at man for eksempel hellere
skulle råbe ad fangerne end at slå dem.
Jeg fik dem til at behandle fangerne bedre, end
de ellers ville have gjort«. Midt i den
ubehagelige tid i fængslet modtog han
imidlertid afgørende nyt: Kort inde i september
fik Ahmad at vide, at en shariadomstol ville
tage stilling til anklagerne imod tvillingernes
mor og ham selv, og inderst inde troede han
på, at Islamisk Stat ikke havde noget på ham.
»Vi blev indkaldt til et slags forhør, og jeg
sagde flere gange, at hvis
Islamisk Stat fandt beviser for det, vi blev
anklaget for, så accepterede jeg, at de
halshuggede mig. Men jeg vidste, at jeg var
uskyldig«. Kulminationen kom umiddelbart
efter, da shariadomstolen - efter at sagen havde
været behandlet af flere højtstående
myndigheder - bekendtgjorde, at der ikke
fandtes beviser imod hverken Ahmad eller
moren. Et dokument underskrevet
af shariadomstolen i Aleppo bekræfter, at
Ahmad herefter var på fri fod og ifølge
dokumentet havde ret til »gennemgang af den
islamiske stats kontrolposter«, fordi der »ikke
er noget« på deres sager.
De manglende beviser mod Ahmad og moren
betød omvendt, at SH's mand nu i stedet blev
tilbageholdt af Islamisk Stat - en oplysning,
Politiken har fået bekræftet fra flere kilder. I
dag er han dog løsladt.
Ahmad fortæller, at han efter løsladelsen blev
bragt sammen med tvillingernes mor, og at han
ved en enkelt lejlighed fik forenet moren med
tvillingerne. Det skete ifølge Ahmad, da
tvillingerne skulle afhøres som vidner i sagen og i den forbindelse overnattede sammen med
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deres mor. Selv fastholder familien, at moren
rigtignok så sin ene datter, men at
Ahmad aldrig så nogen af tvillingerne.
Forløsningen
Med dokumentet i hånden kunne Ahmad og
tvillingernes mor pludselig bevæge sig frit i
området. Men der var flere problemer: For det
første stod det hurtigt klart, at
tvillingesøstrene ikke havde tænkt sig at rejse
med deres mor tilbage til Manchester.
De ville blive i kalifatet, og rejsen hjem måtte
altså foregå uden dem.
For det andet opfattede Ahmad det som
underforstået, at løsladelsesdokumentet kun
gav bevægelsesfrihed inden for kalifatets
grænser.
Flugten ud foregik derfor på dramatisk vis,
fortæller han. Ved hjælp af lokale kontakter,
opdigtede forklaringer om et ærinde uden for
Islamisk Stats grænser og uden
terrorbevægelsens vidende.
Familien mener derimod, at det var
Islamisk Stat selv, der arrangerede Ahmads og
morens rejse hjem.
Fælles for begge udlægninger er dog, at de to
blev kørt til byen Jarabulus, hvorfra de steg på
en bus, der skulle bringe passagererne de sidste
kilometer frem til den tyrkiske grænse.
I bussen sad flere tyske medlemmer
af Islamisk Stat, der bad de øvrige passagerer
om at recitere passager fra koranen. Af frygt

for, hvad der kunne ske, sørgede Ahmad og
moren for at holde lav profil og ikke tiltrække
sig unødig opmærksomhed.
Det lykkedes - de blev ikke udspurgt.
»Det var blevet mørkt, og ved grænsen skulle
vi vente i en halv times tid for at se, om der var
politi på den anden side. Til sidst krydsede vi
grænsen fire og fire. På den anden side ventede
der to hvide varevogne med slukket lys og
slukket motor, og de kørte os videre til
rutebilstationen i Gaziantep inde i Tyrkiet«,
siger Ahmad.
Dagen efter lagde den danske ambassade i
Ankara ud for flybilletter, og da Ahmad langt
om længe landede i Københavns Lufthavn 12.
september, var rædslerne, frygten,
usikkerheden endegyldigt ovre. Han var i
sikkerhed.
Og mens Ahmad nu er tilbage i Danmark, går
dagligdagen videre for tvillingerne hos
Islamisk Stat i Syrien. For nylig uploadede den
ene af pigerne et billede på Twitter af en rød
kattekilling, som lå på brystkassen af en mand
klædt i camouflagetøj.
Katten hed Abu Hureyra, og i teksten til
billedet ærgrede den 16-årige pige sig over, at
den nu var rendt bort, efter at manden havde
smidt den uden for huset.
»Abu Hureyra er forsvundet!!!! Om Gud vil,
bliver vi forenet i Jannah (paradis, red.)«, skrev
hun i beskeden, som var ledsaget af en smiley
med tårer og et hjerte.
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Danske sømænd hiver tusindvis af flygtninge op af Middelhavet
I 2014 har danske rederier reddet over 3.000 paniske bådflygtninge. EU vil kun samle
nødstedte op tæt ved Europas egne kyster.
Danske rederier oplever oftere og oftere at
skulle assistere nødstedte bådflygtninge i
Middelhavet. Alene i 2014 har de
danske rederier Torm, Norden og Mærsk
samlet 3.051 mennesker op.
Fremover skal danske søfolk måske redde
endnu flere. Italien har nemlig varslet et
stop for landets redningsindsats i
Middelhavet, Mare Nostrum. Indsatsen har
reddet titusinder af bådflygtninge op ved at
patruljere nær den nordafrikanske kyst,
men omkostningerne er for store for
italienerne, som derfor kræver, at EU
overtager opgaven. Men EU's agentur for
grænsekontrol har i stedet iværksæt
indsatsen Triton, som ikke skal lave
redningsaktioner langt ude i Middelhavet,
men kun udføre grænsepatruljer langs den
italienske kyst.
SVAR VENLIGST PÅ SPØRGSMÅL
Redningsaktioner udfordrer besætning
For flygtningene gælder det liv og død,
men redningsaktionerne giver også
udfordringer for besætningen på
tankskibene. Skibene er indrettet til at
fragte olie eller containere - ikke
hundredevis af flygtninge, der ofte er
sultne og dehydrerede. Nødsituationerne
kan både være til fare for sikkerheden og
stresse sømændene, forklarer
administrerende direktør i
Rederiforeningen, Anne H. Steffensen:
”Det kan være en ganske voldsom
oplevelse for besætningsmedlemmerne at
møde mennesker i så stor nød - og se
druknede mennesker i vandet”.
Rederiforeningen frygter endnu flere
redningsaktioner, som skal foretages af
rederier i kommerciel fart. ”Men de
danske rederier vil naturligvis assistere

efter bedste evne, når der er brug for det”,
siger Anne H. Steffensen.
Hun bakkes op af Maersk Line, der har
taget i alt 1.100 flygtninge om bord på fire
aktioner i år. Senest samlede Eleonora
Maersk 223 flygtninge op 27. oktober.
”Det er noget, vi er forpligtet til at gøre og
gør med selvfølgelighed. Hvis vi var i nød,
så regner vi også med, at nogle kommer os
til hjælp”, siger Michael Christian
Storgaard, pressechef hos Maersk Line.
Kritik af EU
Ifølge Amnesty International har den
italienske flåde på et år reddet omkring
140.000 flygtninge. Amnesty anslår, at
over 2.500 bådflygtninge er druknet eller
forsvundet i Middelhavet i 2014.
Peter Sams, kaptajn på tankskibet Torm
Lotte, var 18. juli i år med til at redde 564
flygtninge fra en fiskerbåd. ”Vi kan se, at
nogle af dem knap nok kan svømme, men
de er åbenbart fuldstændig i panik, så de
springer bare ud over siden på den
fiskerbåd. Og bliver ved med at komme.
Jeg tænkte, hvor pokker kommer de fra?”,
fortæller Peter Sams.
Flere humanitære organisationer har
kritiseret EU's modvilje mod at overtage
redningsopgaven. ECRE, en europæisk
sammenslutning af 85 ngo'er, som arbejder
med flygtninge og asylansøgere, mener, at
EU løber fra sit ansvar.
”Ingen argumenterer for, at vi skal skære
ned på ambulancerne og blot overlade
opgaven med at redde folk fra bilulykker
til andre. Beslutningen om at droppe Mare
Nostrum uden at erstatte det med en
velfinansieret europæisk eftersøgnings- og
redningsindsats vil betyde, at flere
flygtninge vil komme i fare”, siger
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Michael Diedring, ECRE's
generalsekretær.
Minister: EU skal ikke erstatte Mare
Nostrum
Justitsminister Mette Frederiksen (S)
mener, at EU bør arbejde for at stabilisere
forholdene i de lande, hvor flygtningene
kommer fra, så de ikke føler sig nødsaget
til at sætte livet på spil på flygtningebåde.
Men hun mener ikke, at EU skal erstatte
Mare Nostrum. I en skriftlig kommentar
anfører ministeren, at omfattende
redningsindsatser kan lokke flere til at
prøve lykken: ”Vi må ikke glemme, at der
i 2014 er omkommet et betydeligt antal
mennesker i Middelhavet. Det skyldes
blandt andet, at menneskesmuglerne
forlader sig på, at migranterne bliver
opsamlet af Mare Nostrum-flåden ganske
tæt på den nordafrikanske kyst, og derfor
anvender mere og mere faldefærdige både,
som er ude af stand til at nå frem til det
europæiske fastland”.
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”Hvis vi ikke redder de her mennesker, så dør de sgu”
Kaptajn Peter Sams fra Randers var i sommer på vej med sin olietanker fra Malta til
Tunesien, da han blev bedt om at vende rundt og komme en lille fiskerbåd til
undsætning. Ikke i sin vildeste fantasi kunne han forestille sig det syn, der ventede ham.
Hvorfor begyndte menneskene at springe i
vandet fra den lyseblå fiskerbåd dernede i
bølgerne? Og hvor pokker kom de fra?
Kaptajn Peter Sams kunne ikke forstå
synet fra panoramavinduerne oppe i
styrehuset. Den libyske fiskerbåd var kun
omkring 30 meter lang, og alligevel stod
det ud over rælingen med
menneskekroppe. Og de blev bare ved med
at komme. Efter kort tid pjaskede flere
hundrede mennesker rundt i vandet. Deres
desperate svømmetag farvede vandet hvidt.
Sådan skulle det jo ikke være. Det var slet
ikke det syn, den 51-årige kaptajn på
tankskibet Torm Lotte havde forestillet sig,
da han seks timer forinden var blevet ringet
op af rederiet hjemme i Hellerup.
De fortalte ham, at de italienske
myndigheder fra et fly over Middelhavet
mellem Libyen og Malta havde observeret
en båd med formentlig 50, måske 100
flygtninge. Torm Lotte var tættest på den
nødstedte båd denne fredag, den 18. juli
2014. Han fik derfor besked på at vende
den 183 meter lange olietanker, der
egentlig var på vej til Tunesien. Noget der
oftere og oftere sker for de danske rederier.
Alene i 2014 har rederierne Torm, Norden
og Mærsk samlet 3.051 flygtninge op af
Middelhavet.
Efter fem timers sejlads kunne Peter Sams
melde til myndighederne, at der var
etableret »visuel kontakt«. De beordrede
ham til at holde Torm Lotte på omkring
800 meters afstand af fiskerbåden. Han
skulle tage billeder, sende dem videre på
email og ellers bare afvente situationen.
Så nu stod den høje dansker i sit uformelle
arbejdstøj - grå T-shirt proppet ned i
shortsene og hvide ankelsokker i H2Osandalerne - og fotograferede båden nede

på havet.
SVAR VENLIGST PÅ SPØRGSMÅL
Et nødråb af kød og blod
På afstand så det ikke dramatisk ud. Den
lille båd lå som en lyseblå plet mutters
alene på det store hav. Den tidlige aftensol
spillede i bølgerne og farvede horisonten
orange. Hvis man zoomede ind på
kameraet, kunne man godt se, at der var
mange mennesker om bord. Faktisk var
pladsen på dækket så trang, at folk måtte
stå op. På et år har den italienske
redningstjeneste Mare Nostrum reddet
titusinder af bådflygtninge langs
Nordafrikas kyst. Mange af
menneskesmuglernes både er så
faldefærdige, at de ikke er i stand til at
klare turen over Middelhavet mod Europa.
Peter Sams kunne se en mand række en
lille pige op over hovedet i strakte arme.
Pigen var næppe mere end to år, og nu
hang hun deroppe over mandens hoved i
lyseblå redningsvest. Som et nødråb af kød
og blod. Italienerne har også sendt et
nødråb til EU - de mange redningsopgaver
har været så kostbare for landets økonomi,
at de vil have EU til at overtage. Men EU
vil kun patruljere langs den italienske kyst.
Det kan betyde, at flere danske søfolk i
fremtiden kommer i samme situation som
Peter Sams.
Der var noget galt med båden. Den sejlede
”ad helvedes til”. Men alligevel kom den
tættere og tættere på det danske tankskib.
Situationens alvor begyndte at gå op for
Peter Sams. Båden krængede så meget til
den ene side, at man kunne se den del af
skroget, der normalt er under vand. Og der
var ikke kun 50 om bord. Heller ikke 100.
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Folk havde fundet umulige steder at være
på båden, der nu gyngede faretruende fra
side til side. Nogle var kravlet op i
masterne, andre ud på siden af den lyseblå
kahyt. Nogle holdt fast i en rebstige fra
stævnen med fødderne i vandhøjde. Over
2.500 bådflygtninge er druknet eller
forsvundet i Middelhavet i 2014.
Båden var nu blot et par hundrede meter
fra Torm Lotte. Der var forbløffende stille
på det store hav. Nogle råbte fra dækket på
fiskerbåden, og besætningens walkietalkier skramlede, når
sømændene opdaterede hinanden. Solen
var på vej ned i havet og lyste båden op
bagfra.
Så var det, at stilheden stoppede.
Hundredvis af menneskekroppe hoppede
fra den ramponerede fiskerbåd og
skummede vandet hvidt. Det var, som om
der var udløst en lemmingeeffekt.
Peter Sams kiggede ned på den
surrealistiske scene. Det lignede et
menneskeligt springvand. De blev bare ved
med at komme. Han tænkte ”shit, det her
går fandeme ikke godt”. Nåede at tænke på
sikkerheden for sine mænd. De var kun 20,
og der var allerede flere hundrede
mennesker i vandet på vej over mod dem.
Og de blev bare ved med at komme. Skibet
var ikke indrettet til at fragte mennesker,
og nødsituationer som denne kan være en
ganske voldsom psykisk oplevelse for
besætningen.
Men beslutningen var trods alt ikke svær.
Hvis vi ikke redder de mennesker op på
Torm Lotte, så dør de sgu, tænkte Peter
Sams. Han satte redningsaktionen i gang.
Klokken var blevet halv otte, så lyset var
begyndt at sive ud af himlen, og vandet var
blevet mørkere.
Forældre med en død baby
Besætningen sænkede den lange gangvej
af stål ned langs skroget, så de mange
mennesker i vandet kunne kravle om bord.
I starten gik det fint, men der dannede sig
hurtigt en kø. Det flød med redningsveste i
vandet. Pludselig hang 25 mennesker fast i
gangvejen, der kun er beregnet til seks

personer.
Peter Sams tog walkie-talkien op til
munden og sagde med fast stemme: ”Not
too many on the gangway”. Et
besætningsmedlem med stærk filippinsk
accent råbte beskeden videre ned til de
desperate folk i vandet: ”Gangway only
limited. Gangway only limited”.
Måske det virkede. Stålwiren holdt i hvert
fald gangvejen på plads.
Men det var ikke alle, der selv kunne
svømme hen til stålbroen. Der var børn i
vandet, og det så ikke for godt ud. Peter
Sams beordrede skibets lille orange mandoverbord-båd, MOB-båden, i vandet.
Tre af hans mænd sejlede rundt i båden,
der egentlig er beregnet til at redde en
enkelt mand op, ikke flere hundrede. De
startede med børnene.
En far forsøgte at svømme med sin baby.
Den lille barnekrop var helt kold, da
besætningen fik den op på dækket. De
vidste godt, at babyen var død, men
forældrene var ulykkelige og tryglede om,
at de gjorde noget. To af Peter Sams
officerer forsøgte genoplivning. Og
forsøgte igen. Selvom de godt var klar
over, at det ikke nyttede noget.
Nede i vandet fortsatte den orange MOBbåd med at hive folk op af bølgerne. Et
gult reb blev spændt ud efter båden og
fæstnet til en redningskrans, som folk
kunne hive fat i. De sejlede rundt til dem,
der svømmede dårligst og derfor var drevet
med strømmen væk fra Torm Lotte. Nogle
havde givet op og var holdt op med at
svømme. De lå apatiske i vandet med
hovedet bagover, kun holdt oppe af deres
redningsvest.
Imens var klokken blevet halv ti, og det var
helt mørkt. De tre mænd i MOB-båden
slukkede motoren og lyttede efter plask og
råb. Til sidst lykkedes det at få alle om
bord. I hvert fald alle der kunne ses eller
høres.
Oppe fra styrehuset kunne Peter Sams
spejde ud over dækket, der var lyst op af
tre store projektører. Folk samlede sig i
grupper under de mange rør. Nogle lagde
sig til at sove i deres redningsveste med
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knæene trukket godt op under sig. Andre
stod og kiggede over rælingen på det
knaldsorte hav.
Da der var faldet ro over skibets mange
nye passagerer, forsøgte Peter Sams at
sove i sin kahyt. Han tænkte, at det ikke
nyttede noget, hvis han var helt færdig
dagen efter. Men han kunne ikke sove.
Adrenalinen pumpede rundt i kroppen.
Igen og igen måtte han lige rejse sig fra
sengen og kigge ud ad kahytsvinduet.
Dækket, der normalt var helt øde om
natten, husede nu 564 bådflygtninge fra
Syrien, Libanon, Libyen, Nigeria, Mali,
Somalia og Yemen. Der var 564 flygtninge
om bord og kun 20 besætningsmedlemmer.
Tankerne kørte rundt i Peter Sams'
søvnløse hoved. Han håbede fandeme ikke,
der skete noget. Hele tiden havde han den
der nervøse fornemmelse, som sagde, at
der bare ikke skulle særligt meget til for at
udløse en rigtig ubehagelig situation for
ham og besætningen.
Taknemmelige gæster
Men bekymringerne forsvandt med
morgenlyset. For de 564 gæster var ikke
det mindste truende. De var dybt
taknemmelige.
Det kunne Peter Sams ved selvsyn opleve,
da han tog en tur rundt på dækket i sin
orange kedeldragt. Han delte sodavand og
chokolade ud til børnene, mens de ventede
på, at rigtig proviant ankom fra Malta.
Besætningsmedlemmerne fik lutter knus
og taksigelser.
Alle steder hang der tøj til tørre. Bukser,
strømper, undertrøjer. De unge mænd var i
klart overtal. Men også mange kvinder og
børn. De havde betalt omkring 1.000
dollars per person for at komme om bord
på fiskerbåden. Peter Sams så undrende på,
hvordan børnene på ingen tid tilpassede sig
situationen. De grinte og legede.
Det begyndte at gå op for ham, at de 564
uventede gæster havde været undervejs i
dagevis. Menneskesmuglerne havde lovet,
at de kun skulle sejle måske fem timer, før
de ville blive samlet op. I stedet gik der
fire døgn på den lille fiskerbåd, før de

mødte nogen. Det var så Peter Sams og
Torm Lotte. Hvis Mare Nostrum-flåden
stopper sine patruljer ved den
Nordafrikanske kyst og udelukkende
erstattes af europæiske patruljer langs
Italien, skal danske søfolk måske redde
endnu flere fremover.
Efter to døgn ankom Torm Lotte til
Sicilien, hvor politiet ventede. Betjentene
begyndte registreringen af de mange
mennesker og fik samtidig udpeget
menneskesmuglerne. De 564 overlevende
flygtninge kom over på en slæbebåd. Torm
Lotte genoptog sejlturen mod Tunesien
med to et halv døgns forsinkelse. Da det
store fragtskib forlod slæbebåden, råbte og
vinkede de mange flygtninge til Peter
Sams og den øvrige besætning. »Thank
you, Torm Lotte. We love you, Torm
Lotte«.
Efter redningsaktionen fortsatte arbejdet
som vanligt for Peter Sams. Eller næsten
vanligt. For der gik for eksempel næsten en
uge, før han igen kunne sove ordentligt om
natten. Han tænkte over oplevelserne og de
ting, flygtningene havde fortalt. På den
lille fiskerbåd, der vippede fra side til side
og truede med at vælte. På hvad der ville
være sket, hvis den var kæntret.
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Pårørende forsøger at redde Syrien-krigere
Pårørende forsøger i stigende grad at redde unge jihadister hjem fra Syrien, siger
eksperter.
Venner og familie til unge hellige krigere
eller såkaldte jihadkoner tager i stigende
grad selv affære, lyder det fra flere
terroreksperter, som Politiken har talt med.
”Vi har ikke tidligere set det så meget, at
slægtninge selv tager ned til Syrien eller
Tyrkiet”, siger terrorekspert Magnus
Ranstorp fra den svenske forsvarshøjskole.
”Myndighederne har hverken
kompetencen, kontakterne eller interessen i
at hjælpe de unge hjem. Derfor føler
nogen, at de selv må gøre noget”, forklarer
han.
SVAR VENLIGST PÅ SPØRGSMÅL
International tendens
Familierne anvender enten egne slægtninge
i nærområdet, rejser selv ned til
slagmarken eller tager kontakt til - ofte
halvkriminelle - mellemmænd og ”fiksere”
ved den tyrkisk-syriske grænse. De bliver
betalt for at skaffe familierne informationer
om de forsvundne unge mænd og kvinder
fra Vesten. ”Det er en business i sig selv,
som har etableret sig”, siger Magnus
Ranstorp.
Den belgiske familiefar Dimitri Bontinck
har flere gange været i Syrien for at finde
sin søn, der var hellig kriger. I sidste ende
lykkedes det at få ham hjem.
”Det viser, hvor meget myndigheder
svigter os som forældre. De rører ikke en
finger”, siger han. ”Jeg bliver kontaktet af
flere og flere familiemedlemmer, der
indser, at de selv må gøre noget”.
En af dem, der valgte at tage sagen i egen
hånd, er den danske statsborger Ahmad
Walid Rashidi. Den 22-årige
danskafghaner rejste i sommer ind i Syrien
for at finde to dansksomaliske
tvillingesøstre på 16 år, der havde giftet sig
med jihadister fra IS. Det lykkedes dog
	
  

ikke, og i stedet endte han med at sidde
fanget i 36 dage i tre forskellige syriske
fængsler bevogtet af terrorbevægelsen
Islamisk Stat (IS). Et ophold, hvor han
efter eget udsagn blev udsat for tortur og
oplevede henrettelser.
Ahmad Walid Rashidi er det første kendte
tilfælde, hvor en dansk statsborger har
siddet fængslet hos IS. Politiken har dog
kendskab til flere sager i Danmark, hvor
mødre eller bedstemødre er rejst til Tyrkiet
for at finde frem til deres sønner, som viste
sig allerede at være rejst videre til Syrien. I
et nyligt tilfælde er et mandligt
familiemedlem forgæves rejst til grænsen
for at finde en 19-årig kvinde fra
København, der i dag befinder sig i
Islamisk Stats højborg, Raqqa.
I Sverige og Frankrig er der flere
eksempler, mens en hollandsk mor for
nylig rejste ind i Raqqa forklædt i burka og
havde held til at overtale sin 19-årige datter
til at rejse med hende hjem.
Vanskeligt og farligt at redde jihadister
Over 3.000 vesterlændinge skønnes at
være rejst til Syrien og Irak for at kæmpe.
Heraf flere end 100 fra Danmark, vurderer
Politiets Efterretningstjeneste (PET). PET
indsamler systematisk information om de
danske muslimer, der kæmper i Syrien og
Irak, og kender også eksempler på, at de
ikke kan forlade borgerkrigen, hvis de først
har tilsluttet sig en militant gruppe. Når
jihadister fra vestlige lande ankommer til
oprørsgrupperne i Syrien eller Irak, tvinges
de eksempelvis ofte til at aflevere deres
pas. Hertil kommer dem, der ikke ønsker at
rejse hjem.
I en analyse fra juni skriver Center for
Terroranalyse under PET, at ”det kan være
vanskeligt at forlade nogle af de militant
islamistiske grupper i Syrien”, og at ”det
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kan være farligt” blot at forsøge det.
Dermed kan det altså også være både
vanskeligt og farligt for pårørende at redde
de unge jihadister hjem fra Syrien. PET
ønsker ikke at kommentere på, om
slægtninge selv bør rejse ned for at finde
deres kære eller overlade opgaven til
myndighederne, men Udenrigsministeriet
fraråder alle rejser til Syrien og opfordrer
danskere til at forlade landet.
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”Hvis du ikke hører fra mig de næste otte dage, så alarmer
myndighederne”
Han tog til Syrien for at finde to tvillingesøstre på 16 år, der havde giftet sig med
jihadister. Ikke i sin vildeste fantasi havde Ahmad Walid Rashidi forestillet sig, hvad
der ventede ham hos terrorbevægelsen Islamisk Stat.
”Hvis du virkelig vil hjælpe, så er det nu”,
lød det i telefonen.
Ahmad Walid Rashidi var i Tivoli. Det var
en dejlig københavnsk sommerdag i
slutningen af juni, og den 22-årige
medicinstuderende kørte rundt i en
forlystelse, da hans telefon ringede.
En af Ahmads venner var i den anden ende
af røret. Vennen fortalte, at to
tvillingesøstre i familien var forsvundet. I
ly af natten havde de blot 16-årige
dansksomaliske piger sneget sig ud af
familiens rødstensvilla og var rejst mod
Tyrkiet - og muligvis videre ind i krigen i
Syrien. Vennen ringede til Ahmad for at få
hans hjælp med at finde tvillingepigerne.
Samme aften tog Ahmad med ind på
politistationen i Bellahøj for at efterlyse
tvillingerne, der er danske statsborgere.
Men danskafghaneren stolede ikke på, at
myndighederne ville rykke hurtigt nok til
at standse dem. Ligesom et stigende antal
pårørende følte han, at han selv måtte gøre
noget, og jo længere tid der gik, desto
sværere blev det.
Familien lod forstå, at den var parat til at
dække udgifterne, hvis Ahmad satte kurs
mod Syrien for at finde tvillingerne. På
trods af, at Udenrigsministeriet frarådede
alle rejser til landet, tog det ikke
Ahmad lang tid at beslutte, at han selv
måtte tage affære.
To dage efter opkaldet i Tivoli smækkede
han døren bag sig til sin lejlighed i
Københavns Nordvestkvarter. Hans
oppakning var begrænset, for det kunne
næppe tage mere end en uge at nå i mål.
Han måtte bare parkere tankerne og
komme af sted så hurtigt som muligt.

Havde danskafghaneren vidst, hvad der
ventede ham inde i den syriske borgerkrig,
havde han formentlig tøvet. Men denne
fredag aften, 27. juni 2014, var han på vej
mod lufthavnen for at nå et fly til Tyrkiet,
hvorfra han ville tage videre ind i Syrien
for at opspore sin vens 16-årige
tvillingesøstre.
SVAR VENLIGST PÅ SPØRGSMÅL
Jagten
Natten til den 28. juni trådte Ahmad ud på
parkeringspladsen foran Hatay Airport i
det sydlige Tyrkiet. De seneste år har
lufthavnen blandt lokale gået under navnet
'ISIS International Airport', fordi horder af
jihadister fra Vesten har benyttet den
tyrkiske lufthavn på grænsen til Syrien
som knudepunkt på rejsen ind i
borgerkrigen. I den seneste tid er flere og
flere pårørende dog også rejst denne vej,
for at prøve at hente deres unge
familiemedlemmer hjem igen. En opgave,
der både er vanskelig og farlig, da de unge
som regel ikke uden videre kan forlade de
militante grupper. Eller vil.
De følgende dage brugte Ahmad på at
orientere sig og forsøge at etablere kontakt
til personer, der kunne hjælpe ham videre i
jagten på tvillingerne. Endeløse snakke
med folk, der måske, måske ikke, kunne
hjælpe. Folk, der påstod at kunne finde
pigerne, hvis bare familien ville betale
godt. Og folk, der for en betydelig sum
tyrkiske lira ville agere bodyguards for
Ahmad, hvis han skulle løbe ind i
problemer. Der har efterhånden etableret
sig en forretning med at hjælpe desperate
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pårørende, der forsøger at redde unge
jihadister hjem fra Syrien på egen hånd.
Ahmad mødtes også med en belgisk
familiefar ved navn Dimitri Bontinck.
Bontinck er en kendt person i Belgien,
fordi han har været i Syrien for at redde sin
egen søn ud af kløerne på Islamisk Stat,
som sønnen havde tilsluttet sig som
jihadist. Siden har han hjulpet andre
familier, der føler, at myndighederne
svigter dem, gennem sit efterhånden
omfangsrige netværk af kontakter inde i
Syrien.
Søndag den 6. juli fik Ahmad en melding,
der fik ham til at spidse ører. Fra en af
Islamisk Stats såkaldte talsmænd - lokalt
kaldet for 'emirer' - forlød det nu, at
tvillingerne befandt sig i den syriske by alBab, hvor de i løbet af få dage ville blive
gift med hver deres britiskafghanske
jihadist. Derfor krydsede Ahmad grænsen
til Syrien tidligt om morgenen lørdag den
2. August. Til en veninde hjemme i
København sendte Ahmad klokken 05.04
en besked over Viber: ”Jeg har ikke sovet
hele natten pga. spænding, og nu er vi på
vej til Syrien”. Han fulgte op med en
alvorlig melding: Hvis ikke veninden hørte
noget fra ham de følgende otte dage, skulle
hun slå alarm til myndighederne.
Syrien
For udenforstående kan det virke
ubegribeligt at kaste sig aldeles uforberedt
ud på en livsfarlig mission for at redde to
piger, man slet ikke kender. Ahmad er dog
ikke helt uvant med krig. Han er født i
Afghanistans hovedstad Kabul i sommeren
1991 og boede her, til han var fem år.
Landet var plaget af kampe mellem
forskellige krigsherrer, og under et skyderi
blev Ahmad ramt. Han overlevede, men
mistede det ene ben. Derfor kom han til
Tyskland, hvor han fik et kunstigt ben og
højtspecialiseret behandling. Tilbage i
Afghanistan blev både hans far og
storebror dræbt i mellemtiden, og
situationen var så slem, at Ahmad og den
tilbageværende familie måtte flygte. 9.
november 2000 ankom han som FN-

flygtning til Danmark.
Natten til 3. august 2014 var Ahmad
imidlertid langt væk hjemmefra. Han
overnattede hos et lokalt medlem af
Islamisk Stat, der kendte en af de personer,
Ahmad havde været i kontakt med i
Tyrkiet. De var byen Manbij, der ligger
mellem Islamisk Stats to hovedsæder,
Raqqa og al-Bab. Byen er ifølge flere
lokalkendte, som Politiken har talt med,
kendt for at være et knudepunkt for
vesterlændinge, der rejser ind i Syrien. Der
ville være gode chancer for, at indbyggerne
havde hørt om to 16-årige tvillinger.
Til en af sine veninder skrev Ahmad om
fordelene ved at ligne en syrer og samtidig
være på foreløbig god fod med Islamisk
Stat: ”Er godt tilfreds med situationen. IS
vil ikke røre mig, pga. jeg er civil, og
civilbefolkningen vil ikke røre mig, fordi
jeg er IS. Det er en ren win win-situation”.
Situationen forblev imidlertid ikke win
win.
4. august fandt Ahmad frem til det hus,
hvor den ene af tvillingerne indtil ganske
kort forinden havde boet sammen med den
britiskafghanske mand, hun nu var blevet
gift med. Her opstod imidlertid forvirring,
og pludselig befandt Ahmad sig på
Islamisk Stats politistation. Hvad der
virkede som en formsag for at få lov til at
se pigerne, udviklede sig helt anderledes.
Ahmad blev beskyldt for at være journalist
og for at være vantro. På dette tidspunkt
vidste han ikke, hvor beskyldningerne kom
fra. Men snart skulle han finde ud af, at
anklagerne var sat i omløb af en af
tvillingernes ægtemænd.
Fange hos Islamisk Stat
Første gang, Ahmad hørte de skrig, der
skulle vise sig at være en fast del af
hverdagen i fængslet, var i løbet af hans
anden dag i fangenskab. En af fangerne
havde talt højt, og på et tidspunkt kom
fangevogterne og tog kvælertag på ham og
trak ham ud af cellen.
Ahmad kunne høre, at de tæskede ham. Og
han kom først tilbage et par timer senere.
Der gik nogle dage, før det skete for ham
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selv. En aften blev Ahmad slæbt fra sin
celle og ud på et stengulv i en lille gård. De
slog ham, og han faldt. Og så begyndte de
at sparke. Han gjorde ikke modstand, af
frygt for at situationen ville eskalere. Han
dækkede for sit ansigt og håbede, at det
ville slutte snart. Prøvede at lade være med
at tude. Han fik at vide, at hvis anklagerne
imod ham var rigtige, ville ha få hugget
hovedet af.
Efter tre dage i fangenskab blev han
overflyttet til at andet fængsel. Og senere
flyttet til et tredje. Uden forklaring. Tiden
gik med at overbevise fangevogterne om,
at han var rettroende og foregive at have en
stor religiøs viden. De kunne særligt godt
lide, når han gik med på at tale grimt om
Danmark og Vesten.
Efter fredagsbønnen kom fangevogterne
ind og tog nogle af fangerne med ud. Han
vidste ikke altid, hvad fangerne havde
gjort, men de blev trukket med ud foran.
Så var der denne her lyd af skud eller af, at
folk fik skåret hovedet af. En forfærdelig
lyd. En af de ældre mænd i cellen tog en
vemodig afsked med sine medfanger og
omfavnede dem, før han forlod rummet.
Han kom aldrig tilbage igen.
Når fangevogterne råbte ' takbeer!' (arabisk
hyldest, som besvares med ' Gud er stor',
red.), og der hverken hørtes lyden af skud
eller af biler, der kørte personen væk,
vidste han, at fangen var blevet halshugget.
Dertil kom skrigene fra kælderen. Lyden af
mennesker, der blev tortureret.
På et tidspunkt havde Ahmad behov for at
få styr på sine følelser. Han følte, at han
skyldte sin familie nogle svar på, hvad der
var hændt ham, så han satte sig ned med et
lille kladdehæfte, han havde fået udleveret.
Med sort tusch skrev Ahmad et farvelbrev
til sin familie.

Ahmad herefter var på fri fod og ifølge
dokumentet havde ret til »gennemgang af
den islamiske stats kontrolposter«, fordi
der »ikke er noget« på hans sager.
Efter løsladelsen stod det imidlertid hurtigt
klart, at tvillingesøstrene ikke havde tænkt
sig at rejse med tilbage. De ville blive i
Syrien. Rejsen hjem måtte altså foregå
uden dem.
Derfor var det kun Ahmad, der blev
smuglet over grænsen til Tyrkiet. Dagen
efter lagde den danske ambassade i Ankara
ud for flybilletter, og da Ahmad langt om
længe landede i Københavns Lufthavn 12.
september, var rædslerne, frygten,
usikkerheden endegyldigt ovre. Han var i
sikkerhed.
Og mens Ahmad nu er tilbage i Danmark,
går dagligdagen videre for tvillingerne hos
Islamisk Stat i Syrien. For nylig uploadede
den ene af pigerne et billede på Twitter af
en rød kattekilling, som lå på brystkassen
af en mand klædt i camouflagetøj.
Katten hed Abu Hureyra, og i teksten til
billedet ærgrede den 16-årige pige sig over,
at den nu var rendt bort, efter at manden
havde smidt den uden for huset.
Ahmad fortryder dog ikke sin tur. Han vil
til enhver tid gøre det igen, for at forsøge
at redde de to børn.

	
  
	
  

Løsladelsen
Efter 36 dage i fængsel var der dog stadig
ikke fundet bevis på, at Ahmad var spion
eller journalist. Kort inde i september
bekendtgjorde en shariadomstol, at han var
fri. Et dokument underskrevet af
shariadomstolen i Aleppo bekræfter, at
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Bilaget er fjernet af hensyn til anonymisering af deltagerne. Det er vedlagt den udgave af
specialet, der er afleveret til bedømmelse.
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Bilag	
  4.1:	
  Interviewguide	
  A	
  
Forud for dette har deltagerne fået en kort introduktion til eksperimentet og efterfølgende
læst to artikler – hhv. en A og en B-artikel. Undervejs i læsningen har de svaret skriftligt på to
spørgsmål (se bilag 5). 	
  
Intro (fælles for A og B-artikler, spørgsmål stilles kun i starten af interviewet)
1. Navn, alder, køn, beskæftigelse, by
2. Hvor ofte læser du avis eller nyheder på nettet? Hvilke?
Afklaring af evt. tredje variabel
3. Hvad er dit personlige forhold til emnet? (eks. arbejde indenfor søfart, særlig interesse
for flygtningeområdet eller EU)
Del 1: Hvordan påvirker journalistiske artikler skrevet i den fortællende genre læserens
læselyst i forhold til nyhedsartikler?
4. Hvad var din oplevelse af at læse artiklen?
5. Hvad synes du om den måde, artiklen er opbygget på?
6. Hvilken betydning har artiklens opbygning for din lyst til at læse den?
Del 2: Hvordan påvirker journalistiske artikler skrevet i den fortællende genre læserens
forståelse af teksten i forhold til nyhedsartikler?
7. Overordnet set, hvad handler teksten om? (redning af flygtninge i Middelhavet, danske
søfolk skal redde flere og flere, EU-Italien tvist om rednings-ansvar, konsekvenser for
danske søfolk)
8. Hvorfor skal de danske søfolk muligvis redde flere bådflygtninge fremover?
(redningsopgave havner hos EU, som kun vil patruljere langt italiensk kyst og ikke
ude på åbent hav)
9. Hvorfor skal EU overtage redningsopgaven? (for dyrt for italienerne)
10. Hvilke konsekvenser kan redningsaktionerne have for de danske besætninger?
(sikkerhedsfare, psykisk stressfaktor for sømænd, skibe er ikke bygget til
mennesketransport)
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Del 3: Hvordan påvirker journalistiske artikler skrevet i den fortællende genre læserens
evne til at fastholde information fra teksten i forhold til nyhedsartikler?
11. I hvilket hav foregår redningsaktionerne? (Middelhavet)
12. Hvor mange bådflygtninge har de danske rederier Torm, Norden og Mærsk tilsammen
reddet op af Middelhavet i 2014? (3.051 – evt. ”over 3.000”)
13. Hvad hedder den italienske redningstjeneste, der opererer i Middelhavet? (Mare
Nostrum)
14. Hvilken kyst patruljerer den italienske redningstjeneste ved, altså udover den
italienske? (Nordafrikas kyst)
Afrunding (fælles for A og B-artikler, spørgsmål stilles kun i slutningen af interviewet)
15. Hvilken af de to artikler synes du er bedst? Hvorfor?
Deltagerne debriefes, jeg svarer på eventuelle spørgsmål i forbindelse med eksperimentet og
takker for hjælpen.
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Bilag	
  4.2:	
  Interviewguide	
  B	
  
Forud for dette har deltagerne fået en kort introduktion til eksperimentet og efterfølgende
læst to artikler – hhv. en A og en B-artikel. Undervejs i læsningen har de svaret skriftligt på to
spørgsmål (se bilag 5). 	
  
Intro (fælles for A og B-artikler, spørgsmål stilles kun i starten af interviewet)
1. Navn, alder, køn, beskæftigelse, by
2. Hvor ofte læser du avis eller nyheder på nettet? Hvilke?
Afklaring af evt. tredje variabel
3. Hvad er dit personlige forhold til emnet? (eks. kender nogen, der enten er rejst til
Syrien for at kæmpe eller for at redde pårørende, særlig interesse for Syrien/IS)
Del 1: Hvordan påvirker journalistiske artikler skrevet i den fortællende genre læserens
læselyst i forhold til nyhedsartikler?
4. Hvad var din oplevelse af at læse artiklen?
5. Hvad synes du om den måde, artiklen er opbygget på?
6. Hvilken betydning har artiklens opbygning for din lyst til at læse den?
Del 2: Hvordan påvirker journalistiske artikler skrevet i den fortællende genre læserens
forståelse af teksten i forhold til nyhedsartikler?
7. Overordnet set, hvad handler teksten om? (pårørende der prøver at redde Syrienkrigere, Islamisk Stat, unge der rejser til Syrien-krigen)
8. Hvorfor føler nogle familier, at de selv er nødt til at redde deres pårørende? (”svigt”
fra myndigheder, frygt for at ingen gør noget)
9. Hvordan foregår ”redningsaktioner” typisk? (”etableret business” med mange
mellemmænd og fiksere, familiemedlemmer i nærområder)
10. Hvorfor kan det være vanskeligt at redde dem, der er taget af sted for at blive
jihadister? (svært at finde dem, svært for jihadister at rejse fra oprørsgrupper,
jihadister vil ikke rejse, fare for tilbageholdelse (fængsel mm) af pårørende)
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Del 3: Hvordan påvirker journalistiske artikler skrevet i den fortællende genre læserens
evne til at fastholde information fra teksten i forhold til nyhedsartikler?
11. hvilket land rejser pårørende oftest til for at komme ind i Syrien (Tyrkiet)
12. hvor længe sad den danske statsborger Ahmad Walid Rashidi i fængsel hos IS? (36
dage)
13. Hvem prøvede Ahmad Walid Rashidi at hente hjem fra Syrien? ((vens) tvillingesøstre)
14. Hvad er Udenrigsministeriets anbefalinger i forhold til at rejse til Syrien? (de fraråder
det)
Afrunding (fælles for A og B-artikler, spørgsmål stilles kun i slutningen af interviewet)
15. Hvilken af de to artikler synes du er bedst? Hvorfor?
Deltagerne debriefes, jeg svarer på eventuelle spørgsmål i forbindelse med eksperimentet og
takker for hjælpen.
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Bilag	
  5:	
  Transskription	
  af	
  spørgsmål	
  undervejs	
  i	
  teksten	
   	
  
De to spørgsmål udleveres og besvares skriftlig af deltagerne undervejs i læsningen. Tallene
angiver, hvilken deltager, svaret tilhører. Svarene er gengivet præcist, som de blev indleveret.
Artikel A1:
Hvad tror du, der sker videre i teksten?
3: Redegørelse for hvordan det skal være fremover.
5: Uddybning af EU’s indsats og information om at EU’s manglende indsats fører til at
danske sømænd må hjælpe.
6: I tvivl! Gætter på, at vi hører om, hvordan danske rederier er involveret i at redde
flygtninge.
8: Bøøøhh…? Syntes allerede man har fået et resume af hvad det går ud på!
Under normale omstændigheder, ville du læse videre? Hvorfor?
3: Ja, interessant læsning.
5: Ja, det tror jeg fordi det er vigtigt, men også lidt kompliceret.
6: Ja, men kun fordi, at sagen interesserer mig.
8: Nope, det lyder kedeligt, og har allerede fået det resume.
Artikel A2:
Hvad tror du, der sker videre i teksten?
1: Han skal redde flygtninge.
2: Han skal samle de flygtninge op han kan.
4: Hvad der videre forløber!
7: Man får en afklaring af hvad der videre kommer til at ske med redningsarbejdet. Problemet
med flygtninge der flygter til havs, hvor det går galt uddybes.
Under normale omstændigheder, ville du læse videre? Hvorfor?
1: Ja.
2: Vil gerne vide slutningen. Hvad der sker med alle menneskerne.
4: Ja, almen interesse.
7: Ja. For at finde ud af hvad der sker med båden. Når/ hvis det er afklaret vil jeg nok stoppe
med at læse.
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Artikel B1:
Hvad tror du, der sker videre i teksten?
1: Ved jeg ikke
2: Jeg vil få et indblik i begrebet ’’hellige krigere’’.
4: Uddybning af det omhandlende.
7: Denne tendens uddybes – den der er skitseret i indledningen. Der kommer eksempler på
pårørende der har fulgt tendensen.
Under normale omstændigheder, ville du læse videre? Hvorfor?
1: Ja
2: Nysgerrighed. Mere viden. Et emne der er oppe disse dage.
4: Problemet kan være mere nærværende end man tror.
7: Ja. Emnet er interessant. Har stiftet kendskab med emnet før og vil gerne vide mere. Efter
at have læst indledningen er det interessant hvad der står i artiklen.
Artikel B2:
Hvad tror du, der sker videre i teksten?
3: Hans ophold og søgen efter pigerne.
5: Vi får at vide hvad han oplevede i Syrien og om han fandt tvillingesøstrene.
6: Vi får en beskrivelse af rejsen til Syrien, hvad skete der med Ahmad, og finder han
tvillingerne.
8: Jeg tror at Ahmad kommer hele vejen til Syrien måske ved først at nå til grænsen, og videre
via oprørere. Her finder han nok ud af alvoren af krigen og hvor tæt på det kommer. Måske
finder han dem? 50/50
Under normale omstændigheder, ville du læse videre? Hvorfor?
3: Få oplysninger- finder han dem?
5: Ja, det er meget spændende.
6: Ja, er interesseret i at få historien afrundet, hvad venter på Ahmad i borgerkrigen?
8: Fordi man er blevet hooked. Jeg læser et stykke tekst, hvor man er kommet tæt på Ahmad,
og kan forstå hans situation, og til dels hans reaktion. Jeg kan ærligtalt ikke gætte mig til
udfaldet, hvilket gør det spændende. På antakt-modellen er vi nået til ’’point of no return’’.
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Bilag	
  6:	
  Kodeskema	
  	
  
(X:Y): X=interviewdeltager, Y=hvilket spørgsmål der svares på
(…): dele af udsagn udeladt
(xxx): forklarende ord indsat
Struktur
A1

- Det første stykke var kedeligt, og så blev det lidt mere interessant. Uden at blive
prangende interessant (8:1)
- Let læselig. Kronologisk (3:2)
- Især i starten er der meget fakta og så kommer det der mere politiske, der er lidt
nemmere at huske og forholde sig til (5:2)
- Meget svær at orientere sig i (6:2)
- Den var dårligt bygget op, fordi man fik et resume som de første linjer. Og så
blev den så uddybet bagefter, hvilket var mærkeligt, for det var egentlig det
spændende af det (8:2)
- Overskriften og den første spalte – det var bare langsomt og kedeligt (8:3)

A2

- Ligesom en historie (1:1)
- Fint skrevet, fordi man gerne vil vide, hvad der sker med alle de her mennesker
(2:1)
- Nærmest som om han selv fortalte det, og det var meget let at leve sig ind i (…)
Jeg blev grebet af den løbende, fordi den udviklede sig og der gik noget tid, før
man lige fandt ud af, hvad ender det her med (7:1)
- Det kan jeg godt lide (om strukturen) (1:2)
- Let læselig (2:2)
- Beskriver et forløb (4:2)
- Der var i hvert fald lidt, hvor den trækker det op på et generelt niveau (…)
bygger en god fortælling op, som udvikler sig på en eller anden måde (7:2)
- Kommer tæt på en person og hans synsvinkel (1:3)
- Den følger nogle mennesker og man ved ikke, hvad der sker – der er nogle
uafklarede spørgsmål, som der hele tiden bliver fulgt op på, så man fanger dem.
Hvis man ser det ud fra et ”fang læseren perspektiv” så er den bygget op på en
måde, der i hvert fald fanger mig (7:3)
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B1

- Man har interviewet mange forskellige om emnet (1:1)
- Meget traditionel (1:2)
- Følelsesmæssigt var den anden artikel (A2) mere involverende (2:2)
- Lægges ud på en måde, så det er let fatteligt (4:3)
- Det er altid lettere at læse og forstå noget, som er bygget lidt let op (4:3)
- Jeg tror ikke den er godt nok bygget op til at den ville fange mig som læser
normalt (7:3)

B2

- Meget som en fortælling, så den var meget let at læse (5:1)
- Det var en fortælling… det var en historie, jeg gik igennem, så det var ikke så
meget kolde facts… Det var mere eller mindre en historie (8:1)
- Helt fin (om opbygning) (3:2)
- Den er virkelig god, fordi det er sådan en fortælling’agtigt. Man bliver ligesom
ført med fra at han står og skal beslutte… Det er meget billedligt (…) (5:2)
- Jeg har en vis overfølsomhed overfor de her ”hvad sker der så”-markører (…)
Meget klart narrativ, som fungerer godt. Det er let at læse (6:2)
- Den var god (om opbygningen). Det gav mening, fordi man ligesom går fra A
hen til b, men man ved ikke rigtig, hvad B er. Det synes jeg var fedt (8:2)
- Spændingen stiger og stiger og stiger, men man ved stadig ikke, hvordan det
slutter. Og så går det helt op og ud i en afslutning (8:3)

Indhold
A1

- God information (3:1)
- Mange tal og institutioner, der gør det lidt kompliceret (…) helt vildt vigtigt og
meget interessant, også det politiske i det (5:1)
- Tal og institutioner, som jeg ikke har hørt om før (6:1)
- Meget fakta (5:2)
- Spændende emne (6:2)
- Emnet var ikke helt så spændende (8:3)

A2

- Beskriver alle de forhold, der gør sig gældende, når sådan et skib lander midt i
”zonen” (4:1)

B1

- Meget relevant emne (7:1)
- Meget aktuelt stof (4:2)

B2

- Det er interessant, at i stedet for at snakke om det storpolitiske (…) så er det,
hvordan man selv ville opleve at være dernede (5:1)
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- Enormt interessant historie på den måde, at vi får et indblik i en verden, som vi
ellers ikke kender (6:1)
- Ikke så meget fakta at holde styr på (5:3)
Læselyst
A1

- Ikke specielt interessant læsning (6:2)
- Når man læser en indledning vil man gerne have svar på, hvad der kommer til at
foregå senere hen i artiklen (3:3)
- Hvis det var på nettet ved jeg ikke, om jeg havde læst den (5:3)
- (Opbygningen) gør, at jeg hurtigere mister interessen (6:3)
- Jeg synes den (opbygningen) gjorde det kedeligt (8:3)

A2

- En artikel jeg gerne vil læse færdig (2:1)
- Jeg blev ret grebet (…) Jeg havde egentlig troet, at når jeg fik det (hvad den
ender med) afklaret, så ville jeg miste interessen, også fordi det var en væsentlig
længere artikel. Men jeg havde virkelig brug for at læse den til ende (7:1)
- (Opbygningen) får mig helt klart til at læse videre, det er som om man læser en
historie (1:3)
- Jeg vil gerne vide, hvad der sker (2:3)
- (Opbygningen) har den betydning, at hvis man læser det første og fatter
opmærksomhed for det, så fortsætter man også (4:3)
- Jeg har brug for at følge de her mennesker. Når den stopper, så er det lige før
jeg gerne vil vide, hvad der så sker (7:3)

B1

- Jeg vil gerne kende slutningen (2:1)
- Den fangede mig ikke (7:1)
- Hvis man bliver berørt, så fanger den mere, og det gjorde jeg ikke rigtigt (7:2)
- Ikke lige så spændende at læse (som A2), men når man først er i gang, så skal
man jo lige læse den færdig (1:3)
- Ville gerne læse den færdig (2:3)
- Det er let fattet og let omsat til forståelse – hvis det bliver for videnskabeligt
eller teknisk kan det jo godt blive for kedeligt at læse (4:3)
- Der er ikke den der uløste spænding, som man sidder og venter på. Man fanger
ret hurtigt, hvad der sker, og der er ikke nogle uløste svar (7:3)

B2

- Du læste det første og så måtte du bare vide, hvad der så skete med ham (3:2)
- Den er opbygget sådan at man er nødt til at læse videre. Det er jo ikke fordi det
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er en krimi, men den er lidt på vej. Hvad sker der egentlig og hvad er næste fase
(3:3)
- meget attraktiv at læse og nem (5:3)
- (opbygningen) betyder, at jeg godt vil læse den (6:3)
Generel vurdering
A1

- Den var god (5:1)
- Relativt tør artikel (6:1)
- Den var kedelig (8:1)

A2

- Det var en fin artikel (2:1)

B1

- Lidt mere kedelig (1:1)
- Let læselig, fin artikel (2:1)
- Giver et vist indblik i, hvad der foregår (4:1)

B2

- Fint indblik (3:1)
- Helt vildt spændende (5:1)
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