
Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Sproglig udvikling i Fælles Mål i alle fag 
Kl. 14.40-15.20 

Dansk som andetsprog som dimension i fagene samt faglig 
læsning og skrivning er under overskriften ”Sproglig udvikling” 
skrevet ind som tværgående tema og som obligatoriske mål i 
alle fag i Fælles Mål. 
Oplægget vil give et overblik over, hvor og hvordan sproglig 
udvikling er skrevet ind i de enkelte fag som obligatoriske mål 
samt i fagenes læseplaner og vejledninger. Der vil være 
eksempler på, hvordan sproglige mål kan integreres med faglige 
mål, og hvordan sproglig udvikling som tværgående tema kan 
gribes an.   
 

17-11-2016 

Side 1 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Hvorfor sproglig udvikling? 
 
Hverdagssprog  Fagsprog 
Sproget bruges til at ledsage og  Sproget skal være præcist, kunne systematisere 
understøtte handlinger…   og fastholde viden i faglige kategorier 

         

 ”Ingen elever har fagsprog som modersmål” (fra Projekt Uddannelsesløft) 

 

          BYGGE BRO 

 
Mål: at give  alle elever sproglige forudsætninger for aktivt at kunne forstå og 
tilegne sig faglighed 

17-11-2016 

Side 2 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Sproglig udvikling  
– et tværgående emne i Fælles Mål 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Nu skrevet ind som obligatoriske mål i alle fag 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

17-11-2016 

Side 3 

Sproglig 
 
udvikling  

DSA som dimension 
Faglig læsning/skrivning 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

 
 
 
 
 
To veletablerede fagområder 
 
•Dansk som andetsprog 

 
Sprogtilegnelse: 
*input-interaktion-output 
 
Ordforråd: 
*semantiske felter 
*fagord/førfaglige ord 

 

•Faglig læsning/skrivning 
 

Tekstlæsning/skrivning 
*før-under-efter aktiviteter 
*teksttyper med formål 
*fra tekst til modeller 
*multimodale tekster 
*læsestrategier 
 

 

17-11-2016 

Side 4 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

 

 11. september 2015 

Side 5 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

 
 
 
 
 
 
 
Sproglig udvikling står beskrevet: 
   
I fagenes mål  
 
 
 
I læseplaner + vejledninger  
 
 
 
Som tværgående tema med vejledning  
 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Sproglig udvikling – under hvilke overskrifter? 
 

  

17-11-2016 

x Side 7 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

 

17-11-2016 

Side 8 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

 

17-11-2016 

x Side 9 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

 

17-11-2016 

Side 10 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

 

17-11-2016 

Side 11 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

 
 

Færdigheds- og vidensområder med sproglige mål 
 
Biologi, geografi, fysik/kemi og natur/teknologi 

Kompetenceområdet: Kommunikation 

*formidling, *argumentation, *ordkendskab, *faglig læsning og skrivning   

 

Historie, samfundsfag og kristendomskundskab: *sprog og skriftsprog 

 

Matematik: *kommunikation 

 

Idræt: *ordkendskab, *sprog og skriftsprog 

 

Dansk og sprogfag?  

Hvilken rolle har dansk? 

12 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Sproglige mål som færdigheds-   og vidensmål 
Eksempler: 
 
Matematik 

Eleven kan anvende fagord og begreber mundtligt og skriftligt  
 Eleven har viden om fagord og begreber  
   (1.-3. klasse/Matematiske kompetencer/Kommunikation/fase 3) 

 

Samfundsfag  
 Eleven kan sprogligt nuanceret udtrykke sig om samfundsfaglige   
 problemstillinger samt målrettet læse og skrive samfundsfaglige tekster  
 Eleven har viden om fagord og begreber samt samfundsfaglige teksters formål og 
 struktur 
   (8.-9. klasse/Samfundsfaglige metoder/Sprog og skriftsprog)  

 

Hvad er sprogligt nuanceret? 

Hvad er målrettet læsning og skrivning? 

 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Sproglige mål integreret i de faglige mål  
 

 
Eksempler: 
  
Natur/teknologi  
 Eleven kan med modeller fortælle om menneskers og dyrs indre og ydre 
 opbygning  
 Eleven har viden om menneskers og dyrs indre og ydre opbygning 
                                              (3.-4. klasse/Modellering/Mennesket) 

 

Madkundskab 
 Eleven kan vurdere egne madvalg i forhold til sundhed, trivsel og miljø 
 Eleven har viden om  faktorer, der påvirker madvalg, sundhed, trivsel og miljø 
                    (4./5./6./7. klasse/Mad og sundhed/Sundhedsbevidsthed) 

  
 

Hvad er forskellen på at fortælle og at vurdere?  

Hvilke sproglige udtryk bruges, når man vurderer? 

 

 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Fra natur/teknologi – læseplan  
 
Sproglig udvikling 

• Sproglig udvikling skal indgå i arbejdet med alle mål i de fire kompetenceområder. I 
faget natur/teknologi er sproglig udvikling eksplicit beskrevet i kompetenceområdet 
Kommunikation, som omfatter færdigheds- og vidensområderne formidling, 
ordkendskab og faglig læsning og skrivning. Mål for sproglig udvikling indgår primært i 
ordkendskab og faglig læsning og skrivning, og der er fokus på de fire dimensioner af 
det talte og det skrevne sprog; samtale, lytte, læse og skrive. 

• Elevers evne til at kunne give en faglig relevant skriftlig fremstilling og udvikle et 
relevant fagsprog er helt centralt. Det er en central del af stofindholdet i 
natur/teknologi, at eleverne lærer at arbejde med multimodale tekster og de 
repræsentationsformer, der er knyttet til naturfagene.  

• Kompetenceområdet Kommunikation er for alle fire fag beskrevet i mål, der ikke 
knytter sig til et bestemt fagligt indhold, idet mål fra kommunikationskompetence skal 
indgå som et mere eller mindre centralt element i al naturfagsundervisningen. 

 

17-11-2016 

x Side 15 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Natur/teknologi – Vejledning 1/3 
 Kommunikation og sproglig udvikling i natur/teknologi 

• En vigtig del af undervisningen i natur/teknologi er elevernes begrebstilegnelse, som skal kobles med de konkrete 

oplevelser, eleverne har, og de undersøgelser, de laver som en del af undervisningen. Ved at fortælle mundtligt og 

skriftligt om erfaringer og resultater eller bruge fagbegreber i arbejdet med modeller, øges det faglige ordkendskab. 

Det kan fx være, at eleverne med fagbegreber fortæller om deres undersøgelse af jord, eller at de skriver fagbegreber 

på deres skitse af skolens forsyning med vand, el og varme. 

• Faglige tekster har en særlig form, der er nyttig for eleverne at kende til. Der er ofte tale om multimodale teksttyper, 

der fordrer, at eleverne kombinerer informationer fra brødtekst, faktarammer, tabeller, billeder og billedtekster på en 

helt anden og mere kompleks måde end i litterære tekster. Megen tekst, mange farver og forskellige skrifttyper på 

samme side er eksempler på et layout, der kan forvirre især svage læsere. Dansklæreren har som hovedregel ansvaret 

for at undervise eleverne i læse- og skrivefærdigheder og -strategier. Det er til gengæld alle læreres ansvar at 

anvende disse færdigheder og strategier i deres undervisning, så eleverne kan tilegne sig faglig viden gennem 

læsning og skrivning og få gode arbejdsvaner. Lærerteamet omkring en klasse bør aftale og forpligte hinanden på at 

anvende de samme begreber om genrer og teknikker, når de læser og skriver tekster, så det også kan anvendes, når 

de læser og skriver fagtekster i natur/teknologi. 

• Eleverne skal udvikle sig, så de kan anvende deres fagsprog og tilegnede viden til at have naturfaglige samtaler, hvor 

der indgår argumentation og diskussion. Det kræver, at man aktivt arbejder med, hvordan man bruger sproget i 

naturfag, og hvad der tæller som et naturfagligt argument. 

 17-11-2016 

Side 16 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Natur/teknologi – Vejledning 2/3 
 

Tosprogede elever 

• Ethvert fagområde har sit særlige sproglige register, dvs. de sproglige mønstre der gør sig gældende, 

når fagfolk bruger sproget, og som er bestemt af fagets genstandsområde og den funktion, faget har. 

Dette faglige register kommer til udtryk i bl.a. teksters opbygning, mundtlige og skriftlige formuleringer 

og det fagspecifikke ordforråd. I klasser med tosprogede elever må faglæreren derfor tilrettelægge en 

undervisning, som skaber gode betingelser for tilegnelse af det faglige såvel som det fagsproglige stof. 

Tosprogede elever har for manges vedkommende kun fagundervisningen til at tilegne sig det faglige 

register, inkl. de førfaglige ord, og deres udgangspunkt på andetsprog er ofte utilstrækkeligt i forhold 

til, hvad der forudsættes i undervisningen og i fagtekster. 

• Det betyder, at nogle tosprogede elever ikke har de sproglige ressourcer på andetsproget, som skal 

være på plads for at tilegne sig det nye sprog, nemlig fagsproget, og konsekvensen er, at de skal tilegne 

sig nyt ved hjælp af nyt. Ud over de egentlige fagudtryk, som er nye for alle elever, rummer fagsprog 

sædvanligvis mange ord og begreber, som ikke er hyppigt forekommende i hverdagssproget, og derfor 

ikke nødvendigvis beherskes på andetsproget dansk. Det er de såkaldte førfaglige ord og begreber, fx 

landbrug, cirkel, fjer. 

17-11-2016 

Side 17 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Natur/teknologi – Vejledning 3/3 
 

Forud for tilrettelæggelsen af en sådan undervisning bør man overveje, 
hvilke fagsproglige udfordringer der ligger i det pågældende tema: 

 

• Hvilke fagsproglige mål kan der opstilles for et givent emne? Hvilket 
relevant fagsprog skal eleverne tilegne sig gennem undervisningen? 

• Hvilke videns- og færdighedsmål er der under 
kommunikationskompetencen? 

• Hvilke sproglige kompetencer skal eleverne have for at læse 
fagteksterne? Kender de fx de relevante ord og begreber? Og kender de 
den særlige måde, hvorpå en fagtekst formidles i natur/teknologi. 

 

 

17-11-2016 

Side 18 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

 
 

17-11-2016 

Side 19 

Sproglige tegn på læring 

Hvilket sprog har eleverne (evaluering)?  

Hvilket sprog kræver undervisningen? 

Sætte sproglige mål for elevernes læring.  

 

Sproglige læringsmål 

Kommunikative aktiviteter 

 

Det, eleven kan kommunikere  

(fx Eleven  anvender begrebet korrekt) 

 

Sproglig evaluering Sproglige aktiviteter 

Eleverne kan beskrive, gengive , definere, vurdere…  

 

 

Sproglig udvikling i fagene 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

 Formulering af progression (1) 
Omsat læringsmål: Eleverne kan fortælle om fugle i skoven 

 

Tegn på læring 

 

Niveau 1: 

 Eleven siger navnet på fem fugle, som lever i skoven om foråret. 

Niveau 2: 

 Eleven fortæller med egne ord, hvordan nogle af fuglene ser ud. 

Niveau 3: 

 Eleven forklarer, hvad der adskiller fuglene fra hinanden. 

 

20 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Formulering af progression (2) 

Tegn på læring 
 
Niveau 1  
Eleven  fremlægger sin(e) grafiske model(ler) og sin 
tolkning og deltager i en efterfølgende diskussion 
ved at lytte til andres bud. 
 
Niveau 2 
Eleven begrunder sin tolkning med eksempler fra 
teksten og deltager i den efterfølgende diskussion. 
 
Niveau 3 
Eleven lader sig inspirere af de andres bidrag og kan 
efterfølgende nuancere  og vurdere sin tolkning og 
efterfølgende komme med nye vinkler som bidrager 
til den fælles tolkning. 

Omsat læringsmål: 
Eleverne kan præsentere deres  tolkning af en tekst for andre og deltage i en diskussion, hvor 
de argumenterer for egen tolkning med eksempler fra teksten 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

 
 
Sprogudvikling  
– fra hverdagssprog til fagsprog 
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Fagsprog er mere 
komprimeret sprog  
– med fagord og vanskelige 
tekster 
 
Fagsprog skal: 
*systematisere,  
*kategorisere og  
*præcisere  
 
 
”Pakket sprog” 
 
 
 

 

 

 

 

 

Forbrænding 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Sproglig udvikling – to indsatsområder  
 
• Ordforråd: 
 fagord og førfaglige ord 

 nominaliseringer og nominalgrupper 

 verber i passiv og bydeform 

 

• Tekster/samtalers formål og struktur: 
 at berette, at instruere, at beskrive , at forklare , at argumentere 
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Når man arbejder med  
teksters formål og struktur 
- og fagets begreber,  
arbejder man med faget!  
 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Forskellige teksttypers formål og 
struktur: 

• At berette (fortælling, logbog, historier) 

• At instruere (opskrifter, spilleregler, ordensregler) 

• At beskrive (naturvidenskabelige definitioner, beskrivelse af tid, sted og personer) 

• At forklare (naturvidenskabelige og historiske redegørelser) 

• At argumentere (debatter, diskussioner, essays) 

 

 

 

http://www.emu.dk/modul/sproglig-udvikling-vejledning  
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 



Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Fælles Mål (skærmbillede) 

 

 

 

Indsættes matrix fra faget med cirkel om de(t) færdigheds- og vidensmål, I 
arbejder med i undervisningsforløbet 

 
 

 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

http://www.emu.dk/modul/menneskets-ford%C3%B8jelsessystem 

 & 



Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Fælles Mål (skærmbillede) 

 

 

 

Indsættes matrix fra faget med cirkel om de(t) færdigheds- og vidensmål, I 
arbejder med i undervisningsforløbet 

 
 

 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Den politiske beslutningsproces –  

rollespil fra folketinget om folketingets funktion 

Forslag til læringsmål: 

Eleven skal kunne: 

• redegøre for lovgivningsprocessen i Danmark  

• redegøre for forskellige aktørers rolle i processen 

 

& 
 


