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Forslag til temaopgave til tema 4: faktafamilien, informerende tekster 
 

Opstilling af læringsmål: (her benyttes relationsmodellen fra forenklede fælles mål) 

Kompetencemål: Fremstilling 

Vidensmål fremstilling(5. klassse): Eleven kan udarbejde anmeldelser, instruktioner og fagtekster 

Læringsmål: eleven kan forstå og bruge den instruerende genres formål, genrestruktur og 

leksikogrammatik. 

Undervisningsaktiviteter: 
Udgangspunktet er læringscirklen, som den bruges i den australske genrepædagogik i bogen Lad sproget 

bære af Johansson og Ring (Johansson & Sandell Ring, 2012). Du kan se mere om denne i en af mine 

videoer. 

 

 

Start med at tale med eleverne om informerende tekster og hvor tit, vi støder på dem i skolen. Diskutér 

teksternes formål med eleverne. (dette er fase et). I fase to dekonstrueres en tekst. Vælg en tekst fra en 

biologibog. Vis eleverne, hvordan en informerende tekst er bygget op, brug bogen og de videoer, jeg har 

lavet, til analysen af læremiddelteksten. Tal også om leksikogrammatikken, om de relationelle processer, 

der kan bruges til forklare, hvordan ting ER eller eksisterer. I tredje fase kan klassen, gerne sammen med 
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biologilæreren, diskutere et biologi-fænomen, der egner sig til en af de tre typer af informerende tekster. 

Biologilæreren kan tale med eleverne om det, de skal skrive om, og på den måde sætte ord og fagsprog på 

emnet, som man senere kan trække på. Sammen med biologilæreren laves nu en fælles tekst, hvor klassen 

og lærerne sammen konstruerer en ny informerende tekst. Biologilæreren kan give eleverne den faglige 

viden og de faglige begreber, de skal bruge, mens dansklæreren kan støtte med de sproglige valg, der skal 

gøres, så teksten følger genrens kendetegn. 

Til sidst, i fjerde fase, kan eleverne lave deres egen informerende tekst, f.eks. efter et gruppearbejde om et 

emne i biologi.  

Tegn på læring:  
Teksten kan afleveres til dansklæreren som et eksempel på en informerende tekst, hvor læreren kan 

vurdere, hvor langt eleven er kommet i sin forståelse af genren.  

På højt niveau: eleven kan genkende, forstå og bruge genrens formål, trin og leksikogrammatik.  

På mellem niveau: elevens kan genkende, forstå og bruge genrens formål og genretrin eller eleven kan 

genkende og forstå, men ikke bruge genrens formål, trin og leksikogrammatik.  

På lavt niveau: eleven kan genkende, forstå og bruge genrens formål, men formår ikke at benytte genrens 

trin og leksikogrammatik. 

Biologilæreren kan vurdere elevernes faglige niveau. 

 


