
Fag: 
Dansk, understøttende 
undervisning, det time-
løse fag ”Uddannelse 
og job”.

Materialer: 
Der kræves en stabil 
internetadgang. Mate-
rialet kan også printes, 
så opgaven bliver ud  - 
leveret til eleverne i 
papirform.

Formål: 
Formålet med opgaven 
er at give eleverne en 
udfordring i at kombine-
re deres forståelse for 
fagligt stof med deres 
vidensbank om de for-
skellige genrer.

Forenklede fællesmål: 
Nedenstående er ek-
sempler på målsætnin-
ger fra ”Forenklede fæl-
lesmål,” som materialet 
lever op til.
At styrke evnen til at 
omstille sprog, form og 
tone efter korrekt genre 
(genrebevidsthed). At 
træne elevernes faglige 
læsning.

Beskrivelse: 
Materialet er baseret på 
”Drøm større”-undervis-
ningspakker.

8.-9. Klasse

Overblik:
Som udgangspunkt kan opgaven 
bruges i dansk som en del af et 
større forløb eller som repetition i 
9. klasse. Derudover kan opgaven 
integreres i den understøttende 
undervisning, hvor man let vil kunne 
lave opgaven som understøttende 
faktor efter et forløb om genrer.
Hjemmesiden er bygget op i hoved-
sider og undersider. Hovedsiderne 
hjælper eleverne til at navigere 
rundt og afgrænse deres undersø-
gelsesområde. Undersiderne hjæl-
per eleverne til at gå i dybden. På 
undersiderne er der tekstmateriale 
og videoer (både på engelsk og 
dansk). 
Materialet kan kombineres med 
princippet om ”åben skole”; her 
påtænkt et besøg på en virksom-
hed, der producerer vindmøller eller 
fx en erhvervsskole, hvor man kan 
lære ”hovedpersonen” i sin tekst at 
kende.

Udførelse:
Eleverne skal have et stabilt kend-
skab til mindst to traditionelle tekst-
genrer. Disse vil i kombination med 
de mere kreative genreforslag i 
opgaven være elevernes grundlag 
for at udvælge de genrer, de vil give 
sig i kast med. Du kan også give 
eleverne frit valg inden for genrerne.

- Lad eleverne læse opgaven   
 igennem og giv dem mulighed for  
 at stille spørgsmål.

- Herefter skal eleverne i gang med  
 at undersøge – du behøver ikke  
 at kende alle links, men skal   
 indtage en vejledende position.  
 Evt. kan du løbende spørge ind  
 til, hvilke pointer, de mener, er   
 vigtige at have med, når de skal  
 videreformidle.

- Når eleverne synes, de har styr  
 på deres pointer, skal de i gang  
 med valg af genre – her skal   
 læreren differentiere ved at vej-   
 lede sine elever til enten at ud  - 
 fordre sig selv i en helt ny type   
 genre, eller kun kaste sig ud i   
 noget de kan nå helt og stabilt   
 i mål med; det er op til læreren at  
 vurdere, hvordan eleven bedst 
 får en succesfuld læring ud af  
 op  gaven.

- Når teksterne er produceret, kan  
 eleverne dele teksterne med 
 hinanden.
 Deres fælles faglige grundlag vil  
 give dem mulighed for at give   
 hinanden feedback på 
 omskrivningerne.
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Lærervejledningen for
”Fra fagtekst til…“
- grundlag for gode timer i
 vindmøllens tegn



Styrkelse af 
genrekendskab 
i dansk
Opgaven tager udgangs-
punkt i et multimodalt 
materiale, der omhandler 
opsætning og vedligehold af 
en vindmølle.

Fra fagtekst til...

Forfatter: 
Kamilla Holse Palbjørn-Pedersen

En ny udgave…
I skal orientere jer på sitet

Opgaven:
I skal vælge de to videoer/
tekster, som I synes er mest 
interessante.
Videoerne/teksterne giver en 
indblik i en faglig verden, der 
nu skal omskrives til en ny 
genre.

I omskrivningen skal I væl-
ge en genre pr. video/tekst 
(der er eksempler på genrer 
i boksene ved siden af) og 
lave omskrivningen korrekt i 
forhold til genretræk.

Det er vigtigt, at I får givet 
informationerne videre, men 
pakker dem i den nye genre-
indpakning.

Sangtekst Tegneserie

Udvælg de informationer fra 
stoffet som I gerne vil have 
med i jeres sang.

- Hvem er afsender og mod-
 tager?

- Lyt til nogle sange i forskel- 
 lige musikgenrer og beslut  
 hvor jeres tekst skal passe  
 ind (rock, pop, jazz, børne- 
 sang, salme mv.)
 
- Find en form (vers, om-  
 kvæd, gentagelser, rim mv.)

- Skriv teksten og tilpas den  
 form I har valgt.

HUSK: Brug enten en kendt 
eller ny melodi.

Lav rammerne og beslut hvor 
mange ”scener” I vil have.
Lav et storyboard til at beskri-
ve jeres handlingsforløb.

Husk:
- Hvilke personer (profes-   
 sioner) er med?

- Hvordan taler personerne?

- Hvordan ser personerne  
 ud? (I kan google fx ”klejn-
 smed” og se under billeder).

- Hvilke informationer er 
 vigtigt at give videre?

- Hvilken tone vil I have?   
 (formel, humoristisk,   
 dialekt, slang mv.)

Nye forenklede mål:
At styrke evnen til at omstille sprog, form og tone efter korrekt genre (genrebevidsthed) – træning i faglig læsning.

Tidsforbrug:
4-6 lektioner alt efter klassens niveau + lektioner til eventuelle fremlæggelser.
Find materiale på: http://drømstørre.dk/lessons/opsaetning-og-vedligehold/
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