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Generelt for trin 1 Særligt for tosprogede

Teksttyper Kommunikativt sigte Sprogligt fokus

Enkle hverdagstekster.
Enkle sammen-hængende tekster.
Opgaveinstruktioner.
Uformel personlig korrespondance.
Lister. 

Læseforberedende aktiviteter.
Faktuelle oplysninger

Grammatik på sætningsplan.
Sammensatte ord.

Grafisk udformning af tekster.
Forskellige teksttyper og tekststrukturer.
Skemaer.
Læsning som kommu-nikation.
Læsebehov/-problemer.
Læsestrategi: scanne.

Læsning – alle eksempler fra Forsøg 

med…



Helle Bonderup hebs@via.dk 19

Generelt for trin 2 Særligt for tosprogede

Teksttyper Kommunikativt sigte Sprogligt fokus

Instruktioner/
procesbeskrivelser. 
Længere sammenhængende tekster.

Læseformål.
Forståelsesprocesser: logiske følgeslutninger 
på tekstplan. 
Alle læsestrategier.
Kritisk refleksion.
Faktuelle oplysninger.

Imperativ. 
Rækkefølgeforbindere.
Grammatik på sætnings- og ledplan.
Morfologi: verber, substantiver, adjektiver.

Grafisk udformning af tekster.
Forskellige teksttyper og tekststrukturer.
Læsning som kommunikation.
Læsebehov/-problemer.
Alle læsestrategier.
Læsehastighed.
Automatisering.
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Generelt for trin 3 Særligt for tosprogede

Teksttyper

Kommunikativt sigte Sprogligt fokus

Formelle breve.
Klager. 
Læserbreve. 
Blogindlæg. Jobansøgninger. 
Cv’er.
Informerende og instruerende 
tekster.

Argumenter.
Læseformål.
Alle læsestrategier.
Forståelsesprocesser: logiske 
følgeslutninger på tekstplan. 
Strategisk og situationsafpasset 
læsning.
Informations- og 
instruktionssøgning. 
Kritisk læsning.

Grammatik på sætnings- og 
ledplan.
Logiske-, årsags-, 
virkningsforbindere.
Tekststrukturerings-forbindere.
Afledningsmorfemer.
Ordklasseskift.

Argumentation.
Forbindere. 
Grafisk udformning af tekster.
Forskellige teksttyper og tekststrukturer.
Læsestrategier.
Læsehastighed.
Automatisering.
Afledningsmorfemer/ ordklasseskift
Nedrangerede sætninger.
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Generelt for trin 4 Særligt for tosprogede

Teksttyper Kommunikativt sigte Sprogligt fokus

Faglige tekster. 
Figurer og tabeller. 

Referater. 

Ny faglig viden.
Kritisk læsning.

Selvstyret læsning.
Faktuelle oplysninger.
Logiske følgeslutninger på 
tværs af teksten.
Væsentlige elementer i 
faglig beskrivelse.
Informationssøgning.
Situationsafpasset læsning.

Udenlandske morfemer.
Tekstgrammatik.

Metakognitive strategier
Studieteknik.

Faglige tekster, figurer osv. 
Forskellige teksttyper og 
tekststrukturer.
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Generelt for trin 1 Særligt for tosprogede

Teksttyper Kommunikativt sigte Sprogligt fokus

Huskeliste. 

Indkøbsliste. 
Tidsplan. 
Kalendernoter. 
Enkel beretning.

Skrivning som et middel til at fastholde et 

indhold i enkel form.
Skrivning der støtter hukommelsen. 
Redskaber til fastholdelse af tanker og 
ideer.
Skriveforberedende aktiviteter for den 
skrivende selv: ”jeg”-tekster.

Brug af basalt ordforråd og basale 

lydfølgeregler, underviseren skal undlade 

at rette i traditionel forstand.

Større fokus på at komme i gang.

Siger-og-skriver-metoden.

Indtal på mobiltelefon.

Skriftlighed ( alle eksempler fra Forsøg med…)
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Generelt for trin 2 Særligt for tosprogede

Teksttyper Kommunikativt sigte Sprogligt fokus

Korte instruktioner. 
Arbejdsgange. 
Længere 
sammenhængende 
beretninger og 
fortællinger.

At kunne strukturere en 
beretning eller fortælling. 
Begyndende fokus på at 
skrive til en modtager: ”du-
skrivning”. Begyndende 
hensyntagen til teksttyper 
og genrekonventioner. 
Basal strukturering af tekst 

med begyndelse, midte og 
slutning.

Brug og stavning af 
højfrekvente småord, sikre 
ortografiske enheder, 
”parate ordbilleder”. 
Brug af bydeform i 
instruktioner. Skrivning og 
bearbejdning af 
sammenhængende tekst af 

såvel indhold som form.

Høj grad af mundtlighed før skriftlighed. 
Optag oplæsning af deltagernes tekster for at vurdere, om sætningslængde og 
sætningsbygning skaber en flydende sammenhæng.
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Generelt for trin 3

Særligt for tosprogede

Teksttyper Kommunikativt sigte Sprogligt fokus

Formelle breve. 
Klager. 
Læserbreve. 
Blogindlæg. Jobansøgninger. 
Cv’er.

Kommunikere hensigtsmæssigt ved at 
overholde genrekon-ventioner. 
Udformning og opsætning af forskellige 
teksttyper. Beskrivelse af samme 
indhold i forskellige teksttyper og med 
forskellige synsvinkler.

Sætningsbygning og ords grammatiske 
sammenhæng.

Argumentation: opbygning af 
argumentrækker og ordkendskab.
Fokus på ordstilling, bøjninger, endelser, 
inversion, adverbiets placering i 
ledsætninger. Brug af ledsætnings-
konjunktioner.
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Generelt for trin 4 Særligt for tosprogede

Teksttyper Kommunikativt sigte Sprogligt fokus

Faglige indlæg. 
Figurer og tabeller. Referater. 
Notater. 
Faglige oplæg. Stikordsmanuskripter.

Fremstille sagsforhold.
Formidle fagligt indhold ved brug 
af forskellige teknikker som 
afsnitsinddeling, overskrifter og 
understregninger. Citatpraksis.

Varieret syntaks. Nuanceret 
sprogbrug. 
Tekstens interne struktur og 
sproglige sammenhæng. 
Forskelle mellem mundtlig og 
skriftlig kommunikation. 

Fortsat opmærksomhed på 
ordstilling, stavning og 
bøjningsendelser.
Forståelighed og udtale i mundtlige 
oplæg. 



Tyveri

Der var engang en kvinde, som hed Kirsten. Hver morgen tog hun en bus til et arbejde midt i 

København. Det var de lange ture, fordi kvinden boede i Hørsholm. Og mange gange var det 

ubehagelig, fordi bussen var fyldt op, mange folk var også på vej til deres arbejde. Så stod alle 

meget tæt hinanden. 

Det var en fredag morgen, da Kirsten var udsat for et lommetyveri. Som sædvanlig, var der 
mange folk i bussen.

Kirsten stod der og læste sin avis. Hun kunne ikke føle at en ældre mand rodede i hendes 

taske. Han var ”heldig”, fordi han  fik fat i Kirstens pung.

Hun an dud det kun efter flere timer, når hun ville gerne købe mad i sin arbejdes kantine. 
Hendes penge, sygesikringskort var væk.

Det var en rigtig dårlig oplevelse.
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