
Lærerguide 
Beskrivende informerende  

 
 
I skolestarten er det en stor hjælp for eleverne at få vist en tydelig tekststruktur. Det gør 
det lettere for dem at få en forståelse for, at tekster er bygget op af forskellige tekstdele 
med forskelligt formål.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En informerende beskrivelse indeholder; en overskrift, en klassifikation og nogle uddy-
bende beskrivelser. Ofte vil teksten være ledsaget af billeder. 
 
Det svære i at skrive en fagtekst er at få organiseret og struktureret sin viden. Derfor er 
det en god idé at arbejde med taksonomier helt fra skolestart, så eleverne får hjælp til at 
organisere deres viden, før de skal skrive faglige tekster. 
 
Skemaerne fra www.bogstavmusikanterne.dk kan bruges til at organisere faglig viden i 
taksonomier og få struktureret en faglig tekst. 
 
 

Hvorfor arbejde med beskrivende informerende tekster 
 
Når eleverne kommer på mellemtrinnet stiger kravene til deres sproglige kompetencer. 

De får nye fag, hvor deres kompetencer i at læse og skrive faglige tekster har stor betyd-

ning for deres mulighed for at tilegne sig viden. For at udvikle de kompetencer, er det en 

stor fordel, hvis det øves helt fra skolestart. Eleverne arbejder allerede i 0.klasse med fag 

og emner, hvor der kan arbejdes med at strukturere viden, lave beskrivelser, organisere 

viden i små taksonomier og skrive fagtekster. 

 

. 

 
 

overskrift 
 
klassifikation 
 
beskrivelse  1 
beskrivelse  2 
beskrivelse  3 
beskrivelse… 
 

 
beskrivende Informerende       bogstavmusikanterne.dk  



bestemmer   2 beskriver    3       deltager/ting    1 tilføjelse    4 

Den lille sorte edderkop med det hvide kors på ryggen. 

Beskrivende tekst 

 

I Lærerguiden til fortællinger er Bogstavmusikanten y god til at skabe deltagere til en for-

tælling ved at bruge nominalgruppeskemaet.  

 

 

Skemaet er også velegnet til at skabe fagspecifikke deltagere i beskrivende tekster. Alle 

felter skal  ikke nødvendigvis udfyldes  hver gang, men det er en rigtig god måde at få 

eleverne til at forstå HVORDAN, de kan få gjort beskrivelser mere præcise.  

Når tekster skal beskrive, er det felterne (beskriver 3) og (tilføjelse 4) der skal være fokus.  

Det kan være godt at tage udgangspunkt i en konkret deltager/ting, når eleverne skal be-

skrive. Denne deltager/ting skal skrives i tredje felt (tallet 1). Det kan virke lidt bagvendt at 

starte midt i skemaet, men det er vigtigt, for at eleverne kan strukturere sætningen.  

Det kunne fx være en edderkop, en af eleverne har fundet ude på legepladsen. 

Bagefter skal felt nummer 1 udfyldes (tallet 2) Da det er en edderkop, de har fundet, som 

alle kan se, skal der stå den, fordi det er en bestemt edderkop de skal beskrive. 

Nu skal edderkoppen beskrives. Hvordan ser den ud? Hvilken form, farve og størrelse 

her den? Det skrives i felt nummer 2 (tallet 3) 

 

 

I det sidste felt (tallet 4) kan der tilføjes informationer. 
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Den lille sorte edderkop  
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Bagefter kan læreren vise eleverne, hvordan sætningen kan ændres.  

Nu er det ikke den specifikke edderkop, men korsedderkopper generelt, der bliver  

beskrevet.  

 

Ved at arbejde med nominalgruppeskemaet hjælper vi eleverne med at ”flytte sig” fra at 

bruge hverdags sprog til at bruge fagsprog. 

 

Der er stor forskel på at sige ”så du den edderkkop ude på legepladsen”  til at kunne lave 

en klassifikation: Korsedderkopper er en lille sort edderkop med et hvidt kors på ryggen. 

 

 

Taksonomi 
 
Taksonomier kan bruges til, at eleverne sammen med læreren strukturerer klasses fælles 
viden, så det bliver nemmere for eleverne at skrive en beskrivende informerende tekst.  
 
Fordelen ved taksonomien i forhold til tankekortet er, at det giver en tydeligere struktur for 
eleverne. 
 
Ligesom i arbejdet med de andre forskellige tekstaktiviteter skal arbejdet med de beskri-
vende informerende tekster ses i forhold til, hvad eleverne skal mestre selvstændigt se-
nere i skoleforløbet. De skal derfor starte med at arbejde med forskellige delelementer i 
billeder og tekst, som vil give dem nogle erfaringer, de senere hen kan bruge mere selv-
stændigt.  
 
Arbejdet med taksonomier kan både tage udgangspunkt i en fælles læst fagtekst og i ele-
vernes egen viden.  
 
Hvis eksempelvis eleverne skal lave en fagbog om dyr, vil en tur til en bondegård give 
eleverne nogle erfaringer med dyrets udseende og føde. Ved at læse en fælles tekst, kan 
taksonomien udbygges med dyrets særlig kendetegn og hvad den producerer.  
Se eksempel på en taksonomi s. 4 
 
Ligesom arbejdet med at udbygge deltagere i nominalgruppeskemaet kræver det meget 
øvelse at organisere viden i en taksonomi. Derfor er det en vigtig fælles aktivitet at arbej-
de med, så eleverne kan blive gode til at strukturere og organisere deres viden, som de 
kan skrive gode beskrivende og informerende tekster ud fra. 
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En lille sort edderkop med et hvidt kors på ryggen. 
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Informerende tekst 
 
Når læreren sammen med elevernes har lavet 
en taksonomi der har struktureret deres viden 
om dyret, skal læreren vise tekststrukturen for 
en informerende tekst, så eleverne lærer, hvor-
dan de skal gå fra taksonomien til at skrive en 
fagbog s.9 
 
 
1. Først vises tekststrukturen 
 
 
 
2. Herefter viser læreren hvordan taksonomi-

en sættes ind i skemaet og fungerer som 
”skelettekst”. Læreren skal ikke  ”gøre det 
klar” i sin forberelse, men være en rolle-
model for eleverne i undervisningen, så de 
kan se hvordan taksonomien kan sættes 
ind i skemaet, fordi det er en arbejdespro-
ces, de selv skal lære at mestre.  

1 

2 
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3. Når ordene fra taksonomien er sat ind, laves klassifikationen i fællesskab. Her er det 
ofte et overbegreb der skal i spil. . I eksemplet til højre lyder klassifikationen på få-
ret: 

 
 Får er pattedyr. Det betyder, at de føder  levende unger.  
 
 Det er en god idé at give en uddybende  forklaring. Herved får eleverne både det 
 rigtige overbegreb og også en forklaring  på hvad det betyder. 
 
4. Før eleverne skal udfylde de fire beskrivelser; udseende, kendetegn, føde og pro-

duktion, ved at danne sætninger med ordene i taksonomien, skal de lære at det er 
de relationelle processer, der bruges mest i beskrivende informerende tekster.  

 
  
 
 
 
For at udbygge sætningerne i fagteksten, kan klassen i fællesskab sætte nogle af ordene 

fra taksonomien ind i nominalgruppeskemaet, forud for at eleverne skal lave  

beskrivelserne.  

Et eksempel med ordet uld, der er indsat i skemaet.  

 

er, var, har, findes, bliver, lever, består af  
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meget fint uld  der kan bruges til garn 
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Nedenfor er et eksempel på en simpel taksonomi. Læreren udvælger hvilke overordnede 

kategorier taksonomien skal indeholde (udseende, føde, formering og produktion) og om 

det skal være fagsprog eller mere hverdagssprog, der tages udgangspunkt i. På næste 

side vises en meget simpel fagtekst, der bygger på taksonomien. 
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Får 

 Produktion 
Fra får kan man bruge mælk, kød og uld. 

 Føde 
Får spiser hø og græs.  

 Kendetegn 
Får er drøvtyggere.  
De har fire maver. 

 Udseende  
Får har klove. Får har uld. Ulden kan både være sort, hvis, grå og brun.  
Hannen har horn.  

 Får er pattedyr. Det betyder, at de føder levende unger. 
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Brug af Bogstavmusikanter  
 
I skolestarten kan bagfamilien hjælpe læreren med at vise eleverne, hvordan man beskri-
ver informerende. De tre bogstavmusikanter (k,g,j) kan gøre det nemmere for eleverne at 
huske. Fx kan det være k, der er eksperten i at lave taksonomier. Læreren spørger k til 
råds og snakker højt sammen med bogstavmusikantdukken, Lærerens tankerække bliver 
tydelig for eleverne. Bogstavmusikanten g kan være ekspert i at få lavet en præcis klassi-
fikation og overskrift, samt vide hvordan billeder bruges i beskrivende informerende tek-
ster. j kan hjælpe med at sætte fokus på, at der bruges mange relationelle processer, for-
di de beskrivende informerende tekster ”står stille”.   
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taksonomi 
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Skema til informerende beskrivende tekst 
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