
 

 

Materialet indeholder det timeløse fag ”Uddannelse og Job” 

Fra fagtekst til… 

 
Forfatter: Kamilla Holse Palbjørn-Pedersen 

Styrkelse af genrekendskab i dansk 
Opgaven tager udgangspunkt i et multimodalt materiale, der omhandler 

opsætning og vedligehold af en vindmølle. 

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 vælge 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 in-
formationerne videre, men pakker 
dem i den nye genreindpakning. 

Tegneserie 

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

Husk: 

- Hvilke personer 
(professioner) er med? 

- Hvordan taler personerne? 

- Hvordan ser personerne 
ud? (i kan google 
fx”klejnsmed” og se under 
billeder) 

- Hvilke informationer er 
vigtigt at give videre? 

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

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

- Hvem er afsender og 
modtager? 

- Lyt til nogle sange i 
forskellige musikgenrer og 
beslut hvor jeres tekst skal 
passe ind (rock, pop, jazz, 
børnesang, salme mv.) 

- Find en form (vers, 
omkvæd, gentagelser, rim 
mv.) 

- Skriv teksten og pas den til 
i den form I har valgt. 

HUSK: En enten kendt eller ny 
melodi. 

 

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/ Kan via drømstørre.dk Klik på - 
 [Lærerværelset]+[Undervisningspakke ”Vindmøllen”]+[Læs mere under Fra forarbejde til færdig mølle]+[Opsætning og vedligehold] 

http://drømstørre.dk/lessons/opsaetning-og-vedligehold/

