
KENDETEGN OG OPBYGNING

• Reportagen er som regel sat i spalter 
og består af rubrik, underrubrik, 
mellemrubrik, brødtekst og illustrationer.

• Begyndelsen er ofte en scene, der 
beskriver stemningen på stedet.

• Der veksles mellem:

 - Faktaoplysninger om fx hvem, hvor, 
hvornår, hvad, hvordan og evt. hvorfor.

 - Detaljerede og præcise beskrivelser 
af steder, begivenheder, personer eller 
stemninger.

 - Interview med personer på stedet.

• Flere afsnit er skrevet i scener.

• Slutning, der runder teksten af - gerne 
med en forbindelse til begyndelsen.

SPROG

• Fortælleren er objektiv og skjult.

• Reportagen er skrevet i nutid.

• Beskrivende sprog, der taler til sanserne - 
lugte, lyde, farver og stemninger.

• Brug af direkte tale.

• Brug af billedsprog, præcise ord og 
udtryk, der danner billeder hos læseren.

FORMÅL

At bringe læseren så tæt 
på en begivenhed, at 
læseren næsten føler, at 
han selv var til stede.

SOM AT VÆRE DER SELV

En reportage er en artikel skrevet af en 
person, som er på stedet og iagttager 
og beskriver alt. Den bringer læseren 
helt tæt på den begivenhed, som 
reportagen handler om.

REPORTAGE



og forklarer, at masketømningen er no-
get med at puste luft ind i masken, mens 
man holder den trykket ind mod ansigtet. 
Derved presses vandet ud. 

En smule nervøseDa vi nærmer os havnen, indrømmer 
de, at en smule nervøse er de da, men 
de glæder sig vildt. De når lige at hilse 
på det forrige hold, der noget forfrosne 
er på vej hjem. Thomas Facius står først 
for tur. Michael Andersen hjælper ham 
med den stramme våddragt og på med 
det 9 kilo tunge blybælte og den 12 kilo 
tunge op pakning med iltfl asken. Den an-
den instruktør John Svenden er i samme 

forklædning – klar til at tage ham med 
ned i dybet. Vandet er 16 grader, men 
dragten får vandet efter et kort gys til at 
føles som kropsvarmt. Masken på, svøm-
mefødderne på, iltmundstykket i munden 
”OK-tegnet” og så dykker de. Et par luft-
bobler slår op, og de er væk. I 17 minutter 
får den 13-årige én på opleveren – eller 
som han udtrykker det, da han igen får 
fast grund under fødderne: ”En rigtig grineren…”  

Bedste oplevelse “Der var ikke så meget at se andet end 
tang og muslinger, men det er den bedste 
oplevelse jeg nogensinde har haft”, slår 

han fast med en tydelig overbevisning i 
stemmen. 

“Det at være under vand i så lang tid og 
bare kunne trække vejret normalt – det 
er virkelig utroligt. Hverken koldt eller 
noget. Man føler sig vægtløs, som man 
svæver afsted”, fortæller en storsmilende 
Thomas Facius, der straks udbryder, 
at han godt kunne tænke sig at tage det 
rigtige dykkercertifi kat. Hans navnebror 
glider i udstyret og går viljestærk til vand-
kanten, hvor instruktøren venter. Samme 
procedure og de er væk i vandet. Ikke 
mindre begejstret kommer Thomas Berg 
i land et kvarter senere. Ligesom Thomas 
Facius’ afslører hans blik tydeligt, at de 
er taget en beslutning – der her skal ikke 
være sidste gang.

En ny verden “Det var meget uklart, men en skæg og 
sjov fornemmelse at svømme rundt dér og 
trække vejret under vandet. Det er som 
en ny verden- du er helt dig selv, du kan 
ikke høre noget og man mister totalt sin 
stedsans. Så det var godt, at John (instruk-
tøren) var med”, fortæller Thomas Berg 
og fortsætter: 

“Men jeg er ked af, det her kun varede 
tre dage, nu stopper det jo lige som, det 
var blevet rigtig sjovt”, føjer han til.. 

Sammen med sin dykkerkammerat 
trasker han tilbage til bussen. Begge har 
tankerne under vand. De så ingen fi sk, 
men er i hvert faldt blevet bidt af et eller 
andet derude.

HVIDOVRE AVIS

HVIDOVRE AVIS

Af: mdf 

De havde kun tidligere snuset lidt til 

det, men det var nok til at de ville prøve 

igen. Derfor tilmeldte de to 13-årige Hvid-

ovredrenge – Thomas Facius og Thomas 

Berg – sig til et tre dages dykker-kursus 

med iltfl asker (kaldet scuba-dykning) – 

en af Hvidovre kommunes mange som-

merferieaktiviteter. 

De to første dage gik med teori om dyk-

ning og udstyret samt øvelser under vand 

i svømmehallen i Frihedens Idrætscenter, 

inden det på tredje dagen skulle blive al-

vor i åbent vand i Vallensbæk Havn. 

Ikke en leg
Dybt koncentreret lytter de to Hvid-

ovredrenge til dykkerinstruktørerne fra 

Adventure Sports. Men dykning er heller 

ikke noget, man bare leger. Det kan betyde 

livsfare, hvis ikke man følger instruktion-

erne. De to Thomas’er har nærmest julelys 

i øjnene og er helt kåde af forventning, da 

”Jungletrommer”s udsendte møder dem 

på vej ud til Vallensbæk, hvor den store 

prøve skal stå. I åbent vand. De føler sig 

absolut parate og klar.

“I går øvede vi under vand alle de ting, 

vi har lært. Dykker-tegnsprog er det mest 

almindelige”, fortæller de, mens de vis-

er hvordan: Tommelfi nger og pegefi nger 

samles i et O.
“Vi har også lært at trykudligne i ørerne, 

hvordan vi skal gå ned og gå op, hvordan 

man tømmer dykkermasken for vand un-

der vandet, samt at tage alting stille og 

roligt og aldrig gå i panik”, siger de videre 

Drenge på Drømmedyk
Thomas Facius, 13 år, og Thomas Berg, 13 år, fi k deres livs oplevelse, da de tog deres første 

dyk i åbnet vand.

NYT AFSNIT
Indryk eller spring en 
linje over

MARGEN
Lige venstre- og 
højremargen

LINJEAFSTAND
1 eller 1,15

BYLINE
Navnet på tekstens 
forfatter evt. stilling, 
mailadresse mv.

BRØDTEKST
Selve teksten

MELLEMRUBRIK
Underoverskrift, som sættes over 
afsnittene i brødteksten

SKRIFTTYPE
Vælg en skrifttype, fx Times 
New Roman eller en anden 
letlæselig skrift med fødder

RUBRIK
Tekstens overskrift 
eller titel

UNDERRUBRIK
Kort tekst, som står under 
rubrikken, og som uddyber den

GENRE OG LAYOUT
Du skal give din tekst et layout, der passer til tekstens 
genre. En teksts udseende er nemlig vigtig for, hvordan den 
bliver oplevet af læseren.

CITATER
Angives med enten 
anførselstegn eller replikstreg.
Begynd på en ny linje med 
indryk

SPALTER
Sæt teksten i flere spalter.
Stående side: 2-3 spalter
Liggende side: 3-4 spalter

SKRIFTSTØRRELSE
• Rubrik: 18-48 punkt, fed
• Underrubrik: 14 punkt, fed eller kursiv
• Brødtekst: 10-12 punkt, normal
• Mellemrubrik: 12 punkt, fed
• Byline: 10-12 punkt, kursiv
• Billedtekst: 10-12 punkt, kursiv

GODE RÅD TIL LAYOUT


