
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  

1 
 
 

Forslag til arbejde med genren instruktioner 
 

Genrekendetegn: 

Instruktioner er en genre, der bliver brugt rigtig mange forskellige steder i skolen. Vi finder genren i mange 

lærebøger fra mange forskellige fag. Instruktioners formål er at anvise, hvordan man udfører bestemte ting, 

det kan være at lave en ret eller en kage, lave et forsøg i biologi eller fysik, lave matematikopgaver eller 

danskopgaver. 

Instruktioner er kendetegnet ved strukturen mål, materialer og metode (se uddybende video eller tekst 

andetsteds). Ofte er der også en overskrift, der skal pege på formålet med instruktionen, så læseren med 

det samme kan se, hvad hun skal i gang med. Materialelisten kan være sat op i punktform, og somme tider 

er den udeladt. Metodedelen kan også sættes op i punktform for at gøre instruktionen lettere, men er det 

ikke altid. Instruktioner kan være ledsaget af billeder eller illustrationer, diagrammer osv. Denne 

genrestruktur er med til at understrege tekstens formål, så det bliver lettere for læseren at udføre opgaven. 

Leksikogrammatisk er instruktionen ofte opbygget med primært materielle processer i thema (forrest i 

sætningen) og de står som regel i bydeform. 

Deltagerne er som regel konkrete, men de kan være både almene og specifikke alt efter instruktionens felt. 

En opskrift indeholder f.eks. både almene deltagere som ’gryde’, ’skål’, ’bageplade’, men også specifikke 

deltagere som ’æblerne’, ’melet’, ’den halve liter mælk’ osv., der henviser til de materialer, der er nævnt i 

materialelisten. Deltagerne kan bestå af længere nominalgrupper, påklædte deltagere, der siger noget om 

f.eks. materialerne: ’halverede æbler’, ’skivede gulerødder’, ’smeltet smør’ elelr om mængder: ’1,5 dl’, ’4 

hele’ osv. 

Omstændigheder fortæller noget om hvor ting skal placeres (på bagepladen), hvornår ting skal gøres (efter 

10 minutter) eller med hvad, ting skal udføres (med piskeriset). 

De kan anvendes tidsforbindere som først, dernæst, så, senere... 

Aktiviteter 

I fase 1 kan man starte med at lade eleverne give hinanden forskellige instruktioner. Der er rig mulighed for 

at gøre dette udenfor go dermed inddrage bevægelse i opgaven. F.eks. kan eleverne instruere hinanden i at 

gøre bestemte ting, stå på bestemte måder, lave små øvelser… 

I klasselokalet  kan de også instruere hinanden i at bygge små figurer af Lego eller centicubes, tegne enkle 

mønstre, sætte ting i rækkefølge osv. 

Vil man gerne have en materialeliste med, kan man bede eleverne om at instruere hinanden i at lave et 

papirfly (mellemtrin og udskoling – det er sværere, end man skulle tro), forklare et spil e. lign. 

Før man går over til at tale om instruktioner, kan læreren give eleverne nogle fælles instruktioner, f.eks. 

noget, de skal gøre: løbe, gå, hoppe på et ben osv. Det kan også være at udføre en lille opgave i matematik, 
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dansk eller lignende (f.eks.: find alle processer i en tekst, farv dem alle grønne, skriv dem op på en liste…). 

Det kan også være at forklare en leg eller et spil, hvor man ofte vil få brug for en materialeliste også. 

Disse aktiviteter er med til at opbygge viden om instruktioner. Når eleverne har arbejdet med aktiviteterne, 

samles klassen igen, og nu kan læreren skrive sin instruktion op på tavlen.  

Ud fra denne og de erfaringer, eleverne selv har gjort, tales om instruktioner og genrens kendetegn. 

Herefter kan man gå over til en egentlig fase 2, hvor klassen i fællesskab dekonstruerer en instruktion, 

f.eks. en opskrift. Denne kan bruges på alle klassetrin, men man kan også vælge en instruktion, der bruges i 

klassen netop nu, en matematikopgave eller andet. 

I 3. fase skrives en fælles instruktion, det kunne f.eks. være en instruktion i at lege en leg, som man så 

bagefter lader naboklassen afprøve eller en opskrift, man bagefter forsøger at lave i skolekøkkenet. 

Fungerer instruktionen efter hensigten? Kan de andre forstå den?  I indskolingen vil man måske vælge at 

nøjes med at eleverne endnu en gang forsøger at instruere hinanden mundtligt, men denne gang holder øje 

med, at de faktisk bruger genrens kendetegn. Kan de planlægge en aktivitet, som andre skal gøre, og så 

rent faktisk forklare de andre den, så det virker? Det kunne være at lave en lille figur vha. fire elever, der 

skal gøre noget bestemt. Her er materialerne selvfølgelig : fire elever og lidt gulvplads, måske nogle ting, 

hvis den ene f.eks. skal holde en bog på hovedet osv. 

Endelig kan man vurdere, om eleverne er klar til fase 4, at skrive en instruktion selvstændigt og bagefter 

afprøve den på hinanden. 

 


