
Sproget i undervisningen
v/ lærer Betty Mikkelsen og Anne Marie Jakobsen

Workshop 
23.11.16



Workshop
• Kort intro til Genrepædagogik – sprogbaseret 

undervisning 
• Planlægningsmodel TLC
• Personlig beretning 



Målet med workshoppen
• Har kendskab til genrepædagogik
• Har kendskab til TLC / Læse-skrivecirklen
• Har kendskab til struktur og sproglige træk i en 

personlig beretning





En teori om
 sprog

Genrepædagogik er





Situations-
bundet

Situations-
ubundet

Hverdagssprog

Hverdagsviden

Omhandlende et her og 
nu

Sproget er 
akkompagnerende

Skole- og 
kundskabssprog

Fagkundskab

Sproget fungerer 
kontekstløst

Sproget er 
konstituerende

Genfortælling – kommentar – observation – refleksion – redegørelse – generalisering

Fra hverdagssprog til fagsprog

Fra hverdagssprog til fagsprog



Malkemaskinen suger mælken 
fra yveret og pumper mælken 
hen til køletanken

Maskinen hiver og river mælken 
fra patterne ned i en spand

Fra hverdagssprog til fagsprog

Se den spiser en fisk Odderen bliver fodret med sild

Når vand bliver meget varm forsvinder det 
Når vand når kogepunktet sker der 
en fordampning



Stilladsering
Vygotsky: 
Det børn kan gøre med støtte i dag, kan de gøre alene i morgen 



Planlægningsmodeller



En teori om
 sprog

Genrepædagogik er 
sprogbaseret undervisning



Kritisk	
tekstbevidsthed

1. fase

2. fase

3. fase

4. fase DekonstruktionSelvstændig 
konstruktion

Opbygning af viden, 
forforståelse, viden og erfaring

Fælles 
tekstkonstruktion



c
c



Læringsmål - personlig beretning

• Jeg kender  struktur og sproglige træk
• Jeg kan selvstændig skrive en PB

• Jeg bruger evaluerende sprog

• Jeg kan bruge nominalgrupper i min personlige 
beretning

• Jeg kan anvende flere stemmer i min personlige 
beretning
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Personlig beretning



Personlig*beretning*
Formål' Typer' Struktur' Sproglige'træk' Øvrigt'

*
At*berette*om,*hvad*der*er*
sket*
*
At*more*og*underholde*

*
Personlig*beretning*
*
Faktuel*beretning*
*
Fantasi*beretning*

*
38delt*struktur:*
*
1. Orientering*(hvornår,*
hvor,*hvem*og*nogen*
gange*hvorfor)*

*
2. Hændelsesforløb*–*en*
serie*hændelser*i*
kronologisk*orden*

*
3. Evaluering*

*
Tidsbindeord:*først,*siden,*
derefter,*bagefter*og*
logiske*bindeord:*og,*men*
eller.*
*
Skrives*i*datid**
*
Mange*aktionsprocesser,*
relationelle*processer*og*
mentaleprocesser.*
*
Norminalgrupper.*
*
Omstændigheder*som*
giver*information*om*
processerne:*hvornår,**
hvor,*hvem,*hvorfor.*
*
*

*
Meget*anvendt*genre*i*
skolen.*
*
Denne*genre*kan*agere*
springbræt*til*den*
narrative*genre.*
*
I*den*personlige*beretning*
er*det*en*fordel*med*et*
evaluerende*sprog*i*form*
af*vurderende*
kommentarer.*

*



Kritisk	
tekstbevidsthed

1. fase

2. fase

3. fase

4. fase

Opbygning af viden, 
forforståelse, viden og erfaring

Fælles 
tekstkonstruktion

Forhåndsviden	aktiveres	
og	eleverne	motiveres	

Brainstorm	

foto

DekonstruktionSelvstændig 
konstruktion

Udstilling

Kronologisk	 rækkefølge

Arbejde	med	tidsord

På	tur	 til	Aqua	

Læse	bøger

Se	film

Konkrete	materialer

læringsmål

Eleverne	beretter	 om
Egne	oplevelser	i	datid



Kronologi





Kritisk	
tekstbevidsthed

1. fase

2. fase

3. fase

4. fase

Opbygning af viden, 
forforståelse, viden og erfaring

Fælles 
tekstkonstruktion

DekonstruktionSelvstændig 
konstruktion

Værkstedarbejde	med	teksten

genrens formål, struktur 
og sproglige kendetegn 

Dekonstruktion	 af	eksemplarisk	
tekst

puslesætninger

Kronologisk	 rækkefølge
Notebook-filer

www.multidansk.dk

drama
Materielle	processer

Specifikke	deltagere

omstændighedertidsord

Forhåndsviden	aktiveres	
og	eleverne	motiveres	

Brainstorm	

foto

Udstilling

Kronologisk	 rækkefølge

Arbejde	med	tidsord

På	tur	 til	Aqua	

Læse	bøger

Se	film

Konkrete	materialer

læringsmål

Eleverne	beretter	 om
Egne	oplevelser	i	datid



En søndagsudflugt til Zoo

I går var jeg med min familie i Zoo for at se på dyr.

Først kikkede vi på aberne. De var seje. Jeg synes, de var rigtig sjove.

Senere gik vi hen til bjørnene. Da vi kom derhen kunne jeg ikke få øje på 
bjørnene. Jeg blev så skuffet, at jeg var lige ved at græde.  
Lige pludselig så jeg en stor brun bjørn vralte omkring oppe på et bjerg. Den 
så lidt fæl ud, men bag ved den store bjørn fik jeg øje på en nuttet gullig 
unge. Jeg ville fodre den, men det måtte man ikke.

Efter vi havde kikket nok på bjørnene, skulle vi spise vores madpakke. Jeg 
drak varm kakao og spiste pølsehorn.

Derefter måtte vi gå rundt i Zoo og se på dyrene. Jeg syntes, at aberne var 
de sjoveste dyr i Zoo.

Til slut var vi nødt til at tage hjem, for Zoo skulle lukke.

Jeg syntes, at vi havde en fantastisk god dag, og jeg vil gerne, at vi kunne 
have været der i længere tid. Far har lovet mig, at vi tager i Zoo i næste 
weekend





Orienteringshatten



En søndagsudflugt til zoo
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I går d. 2. januar 2016 Først

EndeligDa Bagefter

Senere Til sidst Jeg synes det 



Tidsord



En søndagsudflugt til Zoo

I går var jeg med min familie i Zoo for at se på dyr.

Først kikkede vi på aberne. De var seje. Jeg synes, de 
var rigtig sjove.

Senere gik vi hen til bjørnene. Da vi kom derhen kunne 
jeg ikke få øje på bjørnene. Jeg blev så skuffet, at jeg var 
lige ved at græde.  
Lige pludselig så jeg en stor brun bjørn vralte omkring 
oppe på et bjerg. Den så lidt fæl ud, men bag ved den 
store bjørn fik jeg øje på en nuttet gullig unge. Jeg ville 
fodre den, men det måtte man ikke.

Efter vi havde kikket nok på bjørnene, skulle vi spise 
vores madpakke. Jeg drak varm kakao og spiste 
pølsehorn.

Derefter måtte vi gå rundt i Zoo og se på dyrene. Jeg 
syntes, at aberne var de sjoveste dyr i Zoo.

Til slut var vi nødt til at tage hjem, for Zoo skulle lukke.

Jeg syntes, at vi havde en fantastisk god dag, og jeg vil 
gerne, at vi kunne have været der i længere tid. Far har 
lovet mig, at vi tager i Zoo i næste weekend

Overskrift

orientering

1. hændelse

2. hændelse

3. hændelse

4. hændelse

5. hændelse

6. hændelse

Afslutning





	

	
Aktionsprocesser	
(materielle	processer)	
hoppe,	cykle,	slå,	finde	sted	
koge	ruste,	nage	

	 	
Realiserer	betydninger	af	”at	
handle”,	”at	gøre”,	”at	ske”	
hoppe,	cykle,	slå,	finde	sted	
koge	ruste,	nage..	(den	
fysiskes		verden)	

	
Sigeprocesser	
(verbale	processer)	
Siger	udtaler,	forklarer,	lover,	
spørger,	roser,	kritiserer,	
beder(ytringer)	
	

	

	
Realisere	betydninger	af	”at	
sige”:	
Siger	udtaler,	forklarer,	lover,	
spørger,	roser,	kritiserer,	
beder(ytringer)	
	

	
	

	
	

	
Mentale	processer	
Tænker,	føler,	ønsker,	håber,	
mistænker,	husker,	ved	

	 	
Realiserer	betydninger	af	
indre	tankeprocesser:	
Tænker,	føler,	ønsker,	håber,	
mistænker,	husker,	
ved(bevidstheden	sanserne)	
	
Nogen	tænker,	synes,	håber,	
vide	noget	
	
	

	
Relationelle	processer	
Er,	findes,	bor	eksisterer,	
forekommer,	fremtræder,	
lever,	ligger,	indeholder,	
bliver,	fremstår,	

	

Realiserer	betydninger	af	”at	
være	og	”at	have”:	
Er,	findes,	bor	eksisterer,	
forekommer,	fremtræder,	
lever,	ligger,	indeholder,	
bliver,	fremstår,	består	af	
(sætter	deltagerne	i	relation	
til	hinanden).	
Stilstand	
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En søndagsudflugt til Zoo

I går var jeg med min familie i Zoo for at se på dyr.

Først kikkede vi på aberne. De var seje. Jeg synes, de 
var rigtig sjove.

Senere gik vi hen til bjørnene. Da vi kom derhen kunne 
jeg ikke få øje på bjørnene. Jeg blev så skuffet, at jeg var 
lige ved at græde.  
Lige pludselig så jeg en stor brun bjørn vralte omkring 
oppe på et bjerg. Den så lidt fæl ud, men bag ved den 
store bjørn fik jeg øje på en nuttet gullig unge. Jeg ville 
fodre den, men det måtte man ikke.

Efter vi havde kikket nok på bjørnene, skulle vi spise 
vores madpakke. Jeg drak varm kakao og spiste 
pølsehorn.

Derefter måtte vi gå rundt i Zoo og se på dyrene. Jeg 
syntes, at aberne var de sjoveste dyr i Zoo.

Til slut var vi nødt til at tage hjem, for Zoo skulle lukke.

Jeg syntes, at vi havde en fantastisk god dag, og jeg vil 
gerne, at vi kunne have været der i længere tid. Far har 
lovet mig, at vi tager i Zoo i næste weekend.

Overskrift

orientering

1. hændelse

2. hændelse

3. hændelse

4. hændelse

5. hændelse

6. hændelse

Afslutning



En søndagsudflugt til Zoo

I går var jeg med min familie i Zoo for at se på dyr.

Først kikkede vi på aberne. De var seje. Jeg synes, de 
var rigtig sjove.

Senere gik vi hen til bjørnene. Da vi kom derhen kunne 
jeg ikke få øje på bjørnene. Jeg blev så skuffet, at jeg var 
lige ved at græde.  
Lige pludselig så jeg en stor brun bjørn vralte omkring 
oppe på et bjerg. Den så lidt fæl ud, men bag ved den 
store bjørn fik jeg øje på en nuttet gullig unge. Jeg ville 
fodre den, men det måtte man ikke.

Efter vi havde kikket nok på bjørnene, skulle vi spise 
vores madpakke. Jeg drak varm kakao og spiste 
pølsehorn.

Derefter måtte vi gå rundt i Zoo og se på dyrene. Jeg 
syntes, at aberne var de sjoveste dyr i Zoo.

Til slut var vi nødt til at tage hjem, for Zoo skulle lukke.

Jeg syntes, at vi havde en fantastisk god dag, og jeg vil 
gerne, at vi kunne have været der i længere tid. Far har 
lovet mig, at vi tager i Zoo i næste weekend.

Overskrift

orientering

1. hændelse

2. hændelse

3. hændelse

4. hændelse

5. hændelse

6. hændelse

Afslutning



En søndagsudflugt til Zoo

I går var jeg med min familie i Zoo for at se på dyr.

Først kikkede vi på aberne. De var seje. Jeg synes, de 
var rigtig sjove.

Senere gik vi hen til bjørnene. Da vi kom derhen kunne 
jeg ikke få øje på bjørnene. Jeg blev så skuffet, at jeg var 
lige ved at græde.  
Lige pludselig så jeg en stor brun bjørn vralte omkring 
oppe på et bjerg. Den så lidt fæl ud, men bag ved den 
store bjørn fik jeg øje på en nuttet gullig unge. Jeg ville 
fodre den, men det måtte man ikke.

Efter vi havde kikket nok på bjørnene, skulle vi spise 
vores madpakke. Jeg drak varm kakao og spiste 
pølsehorn.

Derefter måtte vi gå rundt i Zoo og se på dyrene. Jeg 
syntes, at aberne var de sjoveste dyr i Zoo.

Til slut var vi nødt til at tage hjem, for Zoo skulle lukke.

Jeg syntes, at vi havde en fantastisk god dag, og jeg vil 
gerne, at vi kunne have været der i længere tid. Far har 
lovet mig, at vi tager i Zoo i næste weekend.

Overskrift

orientering

1. hændelse

2. hændelse

3. hændelse

4. hændelse

5. hændelse

6. hændelse

Afslutning





Evaluerende sprog
• Evaluering er et led i en narrativ, hvor personerne 

eller fortælleren for mulighed for at reagere eller 
reflektere over begivenhederne

• Evaluerende sprog er de ord der udtrykker 
vurderinger eller følelsesmæssige bedømmelser af 
ting og mennesker eller udtrykker følelser

• Positiv eller negativ 
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En søndagsudflugt til Zoo

I går var jeg med min familie i Zoo for at se på dyr.

Først kikkede vi på aberne. De var seje. Jeg synes, de 
var rigtig sjove.

Senere gik vi hen til bjørnene. Da vi kom derhen kunne 
jeg ikke få øje på bjørnene. Jeg blev så skuffet, at jeg var 
lige ved at græde.  
Lige pludselig så jeg en stor brun bjørn vralte omkring 
oppe på et bjerg. Den så lidt fæl ud, men bag ved den 
store bjørn fik jeg øje på en nuttet gullig unge. Jeg ville 
fodre den, men det måtte man ikke.

Efter vi havde kikket nok på bjørnene, skulle vi spise 
vores madpakke. Jeg drak varm kakao og spiste 
pølsehorn.

Derefter måtte vi gå rundt i Zoo og se på dyrene. Jeg 
syntes, at aberne var de sjoveste dyr i Zoo.

Til slut var vi nødt til at tage hjem, for Zoo skulle lukke.

Jeg syntes, at vi havde en fantastisk god dag, og jeg vil 
gerne, at vi kunne have været der i længere tid. Far har 
lovet mig, at vi tager i Zoo i næste weekend.

Overskrift

orientering

1. hændelse

2. hændelse

3. hændelse

4. hændelse

5. hændelse

6. hændelse

Afslutning



Gradueringer
• Bruges til at skrue op eller ned for styrken af 

forskellige udtryk for holdninger og meninger

”Jeg syntes, at vi havde en fantastisk god dag”

god

fantastisk god

meget god

super god

Rigtig god
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naturvejlederen dygtig med lange gummistøvler

odderlorten med fiskelugtbrunslimet



Nominalgrupper – at pakke information 

tæt sammen:
et dyr
et frygtindgydende dyr
et frygtindgydende dyr med et næb
et frygtindgydende dyr med et 18 cm langt næb
et frygtindgydende dyr med et 18 cm langt næb, kraftfulde 
vinger og en tyk hals
lcadyptes salasi, et frygtindgydende dyr med et 18 cm langt 
næb, kraftfulde vinger og en tyk hals
en kæmpe pingvin, lcadyptes salasi, et frygtindgydende dyr 
med et 18 cm langt næb, kraftfulde vinger og en tyk hals
et fossil af en kæmpe pingvin, lcadyptes salasi, et 
frygtindgydende dyr med et 18 cm langt næb, kraftfulde 
vinger og en tyk hals
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Lange nominalgrupper



• Nominalgrupper

Lange nominalgrupper



Andre sproglige kendetegn
• Puslesætninger
• Omstændigheder
• Værksteder – notebookfiler



Kritisk	
tekstbevidsthed

1. fase

2. fase

3. fase

4. fase

Opbygning af viden, 
forforståelse, viden og erfaring

Fælles 
tekstkonstruktion

DekonstruktionSelvstændig 
konstruktion

Sproget	som	
rekonstruktion

Mønstre	og	struktur Sproglige	kendetegn

Eleverne	 som	
vidende	
bidragsyder

Læreren	som	
skribent	i	fælles	
konstruktion

Forhåndsviden	aktiveres	
og	eleverne	motiveres	

Brainstorm	

foto

Udstilling

Kronologisk	 rækkefølge

Arbejde	med	tidsord

På	tur	 til	Aqua	

Læse	bøger

Se	film

Konkrete	materialer

læringsmål

Eleverne	beretter	 om
Egne	oplevelser	i	datid

Værkstedarbejde	med	teksten

genrens formål, struktur 
og sproglige kendetegn 

Dekonstruktion	 af	eksemplarisk	
tekst

puslesætninger

Kronologisk	 rækkefølge
Notebook-filer

www.multidansk.dk

drama
Materielle	processer

Specifikke	deltagere

omstændighedertidsord



1. årgang i bio

1.a og 1. b har onsdag den 16. september 2015 været i biografen for at se filmen Albert.
1. a og 1.b gik til biografen langs med Langsøen.

Da vi kom til bio, var der en rar mand, der vinkede til os. Manden var biografdirektøren, og han sagde 
velkommen til os.

Bagefter gik vi ind i sal 2.

Pludselig slukkedes lyset, og filmen Albert begyndte.
Filmen var sjov og god. Spåkonen ville gerne ligne en dansker, og derfor bandede hun hele tiden.
Babyen Albert var super stærk og kørte ind i alting med en knallert og væltede en kæmpe statue af en 
ballonskipper fra Kalleby.
Banditten Kalle truede Albert hele tiden.
Egon er Alberts bedste ven som Albert kidnappede, så de kunne komme på eventyr for at finde en 
luftballon.

Efter filmen travede vi hjem. På vejen hjem så vi en gråand og en flot lappedykker.

Nogle børn var seje og løb rundt om Krokkedillesøen, da vi næsten var hjemme.

Til sidst kom vi hjem, og så måtte vi spise madpakker.

Det var en super fantastisk tur til biografen. Vi håber, at vi må komme i bio igen snart.
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Fællestekst



48



Kritisk	
tekstbevidsthed

1. fase

2. fase

3. fase

4. fase

Opbygning af viden, 
forforståelse, viden og erfaring

Fælles 
tekstkonstruktion

DekonstruktionSelvstændig 
konstruktion

Parvis	skrivning	og	tegning
Selvstænding
skrivning

My	Story
Book	Creator

Forhåndsviden	aktiveres	
og	eleverne	motiveres	

Brainstorm	

foto

Udstilling

Kronologisk	 rækkefølge

Arbejde	med	tidsord

På	tur	 til	Aqua	

Læse	bøger

Se	film

Konkrete	materialer

læringsmål

Eleverne	beretter	 om
Egne	oplevelser	i	datid

Værkstedarbejde	med	teksten

genrens formål, struktur 
og sproglige kendetegn 

Dekonstruktion	 af	eksemplarisk	
tekst

puslesætninger

Kronologisk	 rækkefølge
Notebook-filer

www.multidansk.dk

drama
Materielle	processer

Specifikke	deltagere

omstændighedertidsord

Sproget	som	
rekonstruktion

Mønstre	og	struktur Sproglige	kendetegn

Eleverne	 som	
vidende	
bidragsyder

Læreren	som	
skribent	i	fælles	
konstruktion
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Kritisk	
tekstbevidsthed

1. fase

2. fase

3. fase

4. fase

Opbygning af viden, 
forforståelse, viden og erfaring

Fælles 
tekstkonstruktion

DekonstruktionSelvstændig 
konstruktion

Parvis	skrivning	og	tegning
Selvstænding
skrivning

My	Story
Book	Creator

Forhåndsviden	aktiveres	
og	eleverne	motiveres	

Brainstorm	

foto

Udstilling

Kronologisk	 rækkefølge

Arbejde	med	tidsord

På	tur	 til	Aqua	

Læse	bøger

Se	film

Konkrete	materialer

læringsmål

Eleverne	beretter	 om
Egne	oplevelser	i	datid

Værkstedarbejde	med	teksten

genrens formål, struktur 
og sproglige kendetegn 

Dekonstruktion	 af	eksemplarisk	
tekst

puslesætninger

Kronologisk	 rækkefølge
Notebook-filer

www.multidansk.dk

drama
Materielle	processer

Specifikke	deltagere

omstændighedertidsord

Sproget	som	
rekonstruktion

Mønstre	og	struktur Sproglige	kendetegn

Eleverne	 som	
vidende	
bidragsyder

Læreren	som	
skribent	i	fælles	
konstruktion

Er	kravene	opfyldt



Links
• Genrepædagogik-silkeborg.dk
• Læsehandleplan
• Før – under - efter
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Evaluering og spørgsmål


