
Mundtlige genrer 
Genrer Kendetegn Hvad er vigtigt? 
Referat I mange fag skal du referere indholdet af 

en tekst eller et visuelt produkt. 
Et referat er kort og tager kun de vigtigste 
hovedpunkter med 

I referatet følger du tekstens egen 
struktur. Du skal holde egne 
holdninger uden for referatet 

Redegørelse Du skal med egne ord forklare 
hovedpunkterne i noget, du har læst eller 
set. Redegørelsen kan fx være formidling 
af et fagligt indhold 

En redegørelse kræver, at du har sat 
dig grundigt ind i tankegangen bag 
nogle synspunkter eller noget fagligt 
stof, som du skal formidle. I 
modsætning til referatet behøver du 
ikke følge den struktur, der er i det, 
du har læst. Det er dog vigtigt, at 
redegørelsen er struktureret på en 
hensigtsmæssig måde 

Oplæg/fremlæggelser Forekommer typisk i forbindelse med 
gruppearbejde/projektarbejde. Nogle 
gange vil et oplæg efterfølges af en 
diskussion eller respons 

Her er det vigtigt med en klar struktur, 
og at du kender formålet med 
oplægget.  
Er det et diskussionsoplæg? 
Er det et informerende oplæg om et 
bestemt emne? 
Hvis I er flere, der skal fremlægge er 
det vigtigt, at I inden fremlæggelser 
aftaler præcist, hvem der fremlægger 
hvad 

Foredrag Foredraget er informativt omkring et 
emne 

Du skal bruge være bevidst om 
foredragets struktur, sprog, brug af 
visuelle midler osv. 

Diskussion Her forsøger du at overbevise dine 
klassekammerater 

Det er sagen, der er i fokus – ikke 
personer. Du skal være bevidst om 
din argumentation og begrundelsen 
for dine argumenter 

”Fortælle til 
klassekammerater” 

Du kan blive bedt om at fortælle om en 
begivenhed eller en personlig oplevelse 

Hvad vil du fortælle? Hvorfor vil du 
fortælle? Hvad skal tilhørerne huske 
bagefter? Vær bevidst om grænsen 
mellem det private og det personlige.  

Oplæsning Oplæsning af en tekst kræver et fokus på 
rytme og betoning af tekstens ord samt 
evne til at ramme stemningen i en tekst 

Oplæsning uden øvetid: Hvis du 
sidder i et gruppearbejde hvor du, 
skal læse op for de andre i gruppen, 
er det vigtigt, at du forsøger, så 
tydeligt det er dig muligt, at læse op 
så de andre kan høre og forstå den 
oplæste tekst. 
Oplæsning med indlagt forberedelse 
af oplæsningen: Det er vigtigt, at du 
har læst teksten grundigt og øvet dig 



på oplæsningen, således at du kan 
lægge ”sjæl” i 
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