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Dekonstruktion af instruktion: opskrift 
(tekst er modificeret fra: http://www.arla.dk/opskrifter/abletarte-med-marcipan/) 

Tekst 

Æbletærte  

Materialer: 

5 plader optøet, frossen butterdej 

1 dl blommemarmelade 

100 g ren, rå marcipan 

2 uskrællede æbler i grove stykker, fx gloster 

2 spsk rørsukker 

50 g halverede, smuttede mandler 

3 dl Karolines Køkken® Cremefraiche 18% 

 

Metode: 

Læg de 5 plader butterdej ovenpå hinanden og rul dem ud til en firkantet plade (ca. 35 x 35 cm).  

Skær en strimmel af dejen, ca. 2 cm bred, hele vejen rundt.  

Pensl den afskårne strimmel med vand og vip den op på dejpladen - kanterne skal flugte.  

Pas hjørnerne til. Flyt dejen over på en plade med bagepapir og stil den tildækket i køleskabet i mindst 10 

min.  

Smør blommemarmelade på bunden.  

Riv marcipanen groft over marmeladen og læg herpå æblestykkerne med den røde "kind" opad.  

Pensl kanterne med vand og drys hele kagen med sukker.  

Drys med mandler og bag æbletærten midt i ovnen. 
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Tekstformål og -struktur 

Formålet med en instruktion er at forklare, hvordan man skal gøre noget bestemt. Det er praktisk, at en 

instruktion er enkel og simpel, og det kan man gøre den ved at lave den på en bestemt måde og ved at 

bruge et bestemt sprog (Se mere i disse bøger: Johansson & Sandell Ring, 2012 fra s. 136ff; Mulvad, 2009: 

fra s. 75ff). 

 

Tekstens trin (strukturen):  

Mål: angives i overskriften. Det bliver her let at se, hvad man skal i gang med. Billedet hjælper og støtter 

dette. Spørg eleverne om, hvad der sker, hvis der ikke er nogen overskrift eller noget billede? Vis evt. først 

teksten uden overskrift og billede og se, om eleverne kan gætte, hvad instruktionen handler om? 

 

Materialer: står som en liste. Tal med eleverne om, hvad der sker, hvis de ikke står på en liste, men bare er 

remset op. Er det lettere eller sværere at læse teksten? Hvad sker der, hvis der slet ikke er en liste? Kender 

eleverne eksempler på sådan nogle instruktioner? Dette trin i genren kan også kaldes baggrund og 

materialer, hvis der i teksten angives en eller anden baggrund for, hvorfor man skal udføre instruktionen. 

Det er ikke tilfældet i denne tekst. 

 

Metode: 

Opsat i punktform. Også dette kan man tale med eleverne om, og undersøge, hvordan en instruktion 

fungerer, når den ikke er i punktform. 

 

Leksikogrammatik 

Processer 

(materielle, verbale, relationelle og mentale) 

Processerne i en instruktion er ofte i bydeform og som regel er der især tale om materielle processer, der 

siger noget om, hvad man gør. 

Her lægger man mærke til, at der ikke er nogle processer i materialedelen af teksten. Disse findes 

udelukkende i  metodedelen. Det er fordi, det er her, man får at vide, hvad man skal gøre. Processerne står 

derfor også forrest i sætningen (på themaplads, hvis man har talt om det før, ellers bare forrest i 

sætningen). Faktisk indledes de fleste sætninger i en instruktion med en proces. Det betyder, at man som 

læser får fokus på det, der skal gøres. I passivkonstruktioner, som vi også ser i f.eks. opskrifter,  vil det være 

deltagerne, der er forrest, på themaplads, og her har vi derfor større fokus på det, der skal gøres noget 

med.  

I denne tekst har vi processer som: læg, skær, pensl, pas, flyt, smør, riv. 



DanskSådan! v. Bettina Buch   

Eksemplarfremstilling af papirkopier/prints fra denne hjemmeside til undervisningsbrug på uddannelsesinstitutioner og intern administrativ brug 
er tilladt med en aftale med Copydan Tekst & Node. Eksemplarfremstillingen skal ske inden for de rammer, der er nævnt i aftalen  

3 
 
 

Processerne er som regel materielle, altså processer, der beskriver noget man gør. Man kan også se, at 

processerne er bøjede og står i bydeform. Det passer meget godt med tekstens formål; den handler om 

noget, man skal gøre for at opnå noget bestemt.  

I materialedelen af teksten kan man se, at der også er ord, der kunne ligne processer: det er ord som 

uskrællede, halverede og optøede. De kunne ligne processer, man kan godt skrælle, halvere og optø noget, 

og så er det jo en proces. Men her har man gjort noget ved ordene, så de ikke fungerer som processer, altså 

noget, man gør, men som beskrivere, noget, der beskriver deltagere. Det betyder også, at man har skjult 

eller fjernet den handling eller proces, der lå bag ved. For man skal jo faktisk først tø pladerne op, halvere 

mandlerne og (i dette tilfælde ikke skrælle) æblerne. At skjule processer som tillægsord eller navneord 

kaldes også for nominalisering. Man kan tale om det, hvis nogle af eleverne får øje på dette fænomen. 

Ellers er det et sværere sprogligt fænomen, som man ikke behøver at tage op før på mellemtrin. Men det er 

vigtigt nok, at eleverne får øje på, at der ligger information om, at noget skal gøres, skjult i sådanne 

nominaliseringer. 

Deltagere:  

(specifikke/almene, konkrete/abstrakte, hverdagsagtige/specialiserede. Nogle nominaliseringer?) 

Deltagerne i en instruktion er ofte specifikke (altså nogle bestemte deltagere) og siger en masse om, hvad 

vi skal til at lave. Som regel er de også konkrete. Her er der mange specifikke og konkrete deltagere, og i 

materialedelen finder vi en række deltagere, der indgår i opskriften: 5 plader optøet, frossen butterdej, 1 dl 

blommemarmelade, 100 g ren, rå marcipan, 2 uskrællede æbler, 2 spsk rørsukker, 50 g halverede, 

smuttede mandler, 3 dl Karolines Køkken® Cremefraiche 18%. Deltagerne i materialedelen kan betegnes 

som det, vi kan kalde at være ’klædt på’. De har både an angivelse af  

antal/mængde: 5, 2 eller 1 dl, 100 g, 2 spsk, 50 g. 

tilstand (vha. beskrivere): optøet, frossen, ren, rå, uskrællede, halverede og smuttede. 

Man omtaler disse store deltagere som nominalgrupper med beskrivere og mængdeangivelser, men 

overfor eleverne kan man tale om påklædte deltagere, så den, der skal lave æbletærten kan se, hvor meget 

der skal bruges og hvordan det skal være gjort i stand.   

Når man kommer ned i selve opskriften, metodedelen af teksten, ses, at deltagerne er mindre påklædte. 

Nu refererer teksten jo også til materialelisten, hvor deltagerne er mere påklædte. Der er kommet flere 

deltagere til, for nu skal vi også vide, hvad vi skal gøre med ingredienserne, som de første deltagere jo var: 

5 plader butterdej, firkantet plade, strimmel, afskårne strimmel, dejpladen, kanterne, hjørnerne, dejen, 

plade, bagepapir, køleskabet, blommemarmelade, marcipanen, æblestykkerne, den ”røde” kind, vand, 

kagen, sukker. 

Men også her er der dog nogle påklædte deltagere: den ”røde” kind og  firkantet plade, to deltagere, der 

også er klædt på med beskrivere. 

Man kan også lægge mærke til, at i opskrifter er det ret almindeligt, at det kun er ingredienserne til selve 

opskriften, der står på materialelisten. Hvilke ting, som vi også skal bruge, ses her i metodedelen? 



DanskSådan! v. Bettina Buch   

Eksemplarfremstilling af papirkopier/prints fra denne hjemmeside til undervisningsbrug på uddannelsesinstitutioner og intern administrativ brug 
er tilladt med en aftale med Copydan Tekst & Node. Eksemplarfremstillingen skal ske inden for de rammer, der er nævnt i aftalen  

4 
 
 

Der er tale om konkrete deltagere og specifikke deltagere i metodedelen. Det er specifikke 

butterdejsplader, marcipan, blommemarmelade osv. der skal bruges. Og når man har skåret en firkant 

(almen) ud, så er det denne firkant, der henvises til (vha. bestemt form). At der er tale om specifikke 

deltagere ses af, at der benyttes bestemt form. 

Alle deltagerne kommer bruges på en hverdagsagtig måde. 

 

Omstændigheder: 

Omstændighederne siger noget om, hvor, hvornår, hvordan, hvorfor og med hvem/hvad  noget gøres. 

I en instruktion ses ofte stedsomstændigheder: ovenpå hinanden, på en plade, på bunden, midt i ovnen, i 

køleskabet eller tidsomstændigheder: i mindst 10 min. Men her er også en omstændighed  der fortæller om 

med hvad: med vand, med bagepapir. 

Lav dette denne dekonstruktion som en del af arbejdet med instruktioner i fase 2. Den kan bruges på alle 

klassetrin, men det er vigtigt, at du vælger, hvad der er relevant og passende at fokusere på i din klasse. 
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