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Læsning – en del af faget hjemkundskab 
Ruth Mulvad, Nationalt Videncenter for læsning - Professionshøjskolerne1 
 

 

Faglig læsning er en forudsætning for at lære et fag, også hjemkundskab. Med de nye Fælles Mål 
2009 for hjemkundskab er læsning og fagets sproglige dimension blevet trukket tydeligere frem som 
en del af den faglige undervisning.  
 
Men hvordan kan læsning integreres i undervisningen så det ikke bliver en klods om benet, men et 
positivt bidrag til elevernes faglige forståelse? I denne artikel gives der nogle konkrete eksempler 
på undervisning hvor faglig læsning og arbejde med fagsproget er integreret i arbejdet med 
opskrifter.     
 
 

At lære fag er at lære sprog, at lære gennem sprog, og at lære om sprog 

Faget hjemkundskab er ikke kun et praktisk eksperimenterende fag, men også et fag af 

naturvidenskabelig fagteoretisk karakter (Fælles Mål, s. 6). Faget læres ikke blot gennem praktisk 

handlen. Eleverne skal kunne kommunikere på en faglig måde om fagets centrale kundskabs- og 

færdighedsområder. De skal lære sprog.  

 

Eleverne skal læse og lære det fagteoretiske stof og når eleverne skal udføre faget i praksis, skal de 

læse opskrifter og tale om det de gør. Eleverne lærer faget gennem sproget.  

 

Imidlertid viser mangeårig forskning2 at det faglige udbytte bliver langt bedre – for alle elever – 

hvis eleverne også får et sprog om fagsproget, dvs. lærer begreber for hvordan den faglige 

betydning skabes i sproget. På den måde kan det blive synligt for eleverne hvad forskellen er på at 

tale om fx hævning på en hverdagsmåde og på en faglig: de lærer sproglige mekanismer at kende 

som de kan vælge imellem alt efter hvad situationen kræver, og de får redskaber til at læse og forstå 

fagsproget med. At lære faget er således også at lære om sproget.   

 

                                                
1 Artiklen blev første gang bragt på Nationalt Videncenter for Læsnings hjemmeside www.videnomlaesning.dk i 2009. 
En kortere version findes i Hjemkundskab nr. 1, februar 2010. 
2 Forskningen skriver sig tilbage til store forskningsprojekter i løbet af 90’erne i Australien, men er også foretaget andre 
steder i verden hvor man har integreret lingvistik i den faglige undervisning. Læs mere i Ruth Mulvad: Sprog i skole. 
Læseudviklende undervisning i alle fag. Funktionel Lingvistik.  
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Opskrifter    

Genren opskrift er et særkende for faget hjemkundskab. Der er meget faste traditioner for hvordan 

en opskrift bygges op og layoutes, så faste at blot et blik på en tekstside med en opskrift med det 

samme får os til at genkende genren.  

 

Opskrifter kan variere alt efter hvem en given opskrift henvender sig til, hvornår den er skrevet og i 

hvilken kulturel kontekst den fungerer, men alligevel er der – på tværs af varianterne – faste 

konventioner for hvordan en opskrift ser ud. Der er noget der altid er med, nemlig overskriften, 

ingredienserne og fremgangsmåden. Så kan der være yderligere oplysninger om hvor retten 

stammer fra, om hvad man kan bruge evt. rester til osv. Også rækkefølgen af de obligatoriske afsnit 

ligger temmelig fast: først en overskrift, så kommer ingredienserne, så fremgangsmåden. Og inden 

for hvert afsnit er der ligeledes et fast mønster: ingredienserne angives i den rækkefølge de skal 

bruges i, og fremgangsmåden gengives kronologisk. 

 

Imidlertid opstår – og fastholdes – sådanne konventioner ikke bare af sig selv. De har en logik i den 

sociale kontekst hvor teksten bruges. Hvert trin i opskriften er udtryk for et trin i den aktivitet der er 

målet med teksten, fx at lave en salat. Først skal man vide hvad det går ud på, så skaffer man sig 

ingredienserne, og så bruger man dem på en bestemt måde.  
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                                                                                               Sprog i skole, s. 29 

 
En teksts struktur er ikke kun et hylster omkring et indhold. Strukturen bidrager selv til at skabe 

betydning: den viden som teksten indeholder, ordnes på en bestemt måde og med et bestemt formål. 

I opskriften ordnes indholdet som en instruktion med det formål at skabe et produkt. Det samme 

indhold kunne sagtens have været ordnet på en anden måde, fx som en beretning om at lave en 

salat. I så fald er ens viden organiseret på en anden måde, nemlig som en rekonstruktion af et 

bestemt begivenhedsforløb med det formål at fastholde det.  

 

Konsekvensen af dette er at både det verbale sprog, bogstaverne på linjerne, og tekststrukturen skal 

læses for at forstå tekstens betydning. Ikke alle elever er født med at vide at de også skal læse 

tekststrukturen for at forstå teksten. Faktisk ser det ud til at mange elever alene forstår og 

praktiserer læsning som læsning af bogstaver på linjerne.  

 

At læse opskrifter er svært…  

Opskrifter er vanskelige at læse. En faktor der gør læsning af opskrifter til noget særligt, er at 

teksten handler om noget der skal gøres i fremtiden og resultere i et produkt som læseren endnu 

ikke har erfaring med. Ofte er der sat et billede af den færdige ret ind i opskriften som kan hjælpe 

læseren til at forstå hvad proceduren skal ende med. Men under alle omstændigheder kræver det 

mere af læseren at kunne forestille sig en proces og dens fremtidige resultat end fx at gengive noget 

som læseren har erfaret, fx fortælle om en tur i skoven som klassen har været på.  

 

Dertil kommer at sproget bruges på en generaliserende måde. Teksten handler om at lave salat – til 

alle tider og på alle steder. Opskriften handler ikke specifikt om min salat og om mig der lavede den 

i mit køkken i dag. Denne sproglige særegenhed kan især volde problemer når eleverne selv skal 

skrive opskrifter. Mange elever vil i stedet for en instruktion skrive en tekst der snarere minder om 

en beretning, dvs. rekonstruere proceduren som en genfortælling af hvad de gjorde. 

 

Fagsprog skal læres. Det har derfor god mening når der i Fælles Mål 2009 står:  

 

Læreren skal (…) have fokus på elevernes faglige læsning i hjemkundskab, således at 
afkodningen af opskriften ikke hæmmer det praktiske arbejde. Elevernes læsning skal 
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ikke være en disciplin i sig selv, men et redskab til at forstå opgaven (opskriften) i 
hjemkundskab. 

    Fælles Mål, s. 9 
 

Eleverne skal tilegne sig en ny, situationsuafhængig, generaliserende måde at bruge sproget på, og 

de skal lære hvordan dette sprog anviser en konkret praksis. Faglig læsning i fagene er en måde at 

mediere mellem fagets sproglige dimension og praksis. 

 

Faglig læsning i praksis 

For at alle elever kan få en chance for at udvikle deres sprog så de kan håndtere fagsproget, er det 

vigtigt at tage udgangspunkt i det sprog som de allerede har. For at give et indtryk af hvad det vil 

sige, vil jeg først vise to små undervisningsforløb. Det første forløb tager udgangspunkt i praktisk 

madlavning. Det andet forløb starter med at læse en opskrift inden aktiviteten udføres i praksis. I 

begge forløb lærer eleverne både gennem og om sproget, integreret i den faglige undervisning. 

Begge forløb er eksempler på særlige sprogintensive forløb som går i dybden med at læse og skrive 

opskrifter.  

Fra handling til fagsprog 

Dette første eksempel er et forløb i indskolingen, men principperne er de samme som hvis forløbet 

fandt sted på et højere klassetrin. De faglige og sproglige udfordringer kunne så skærpes.  

 

Eleverne laver sandwich, og formålet er at eleverne lærer at skrive en opskrift med sproglige 

mønstre som bruges i opskrifter, og at de får de første begreber for denne sprogbrug.  

 

Læreren instruerer eleverne mundtligt mens de laver deres sandwich. Bagefter rekonstruerer de i 

fællesskab i en klassedialog hvad de har gjort, og eleverne tegner processen, fase for fase, se figuren 

nedenfor. Tegningen er en måde at bruge sproget på, her billedsproget, der ligger helt tæt på den 

fysiske begivenhed som finder sted. Formålet med teksten bliver konkret og synligt: at få lavet en 

sandwich.  
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                                                                                                   Sprog i skole, s. 91 

 

Dernæst fastholdes rækkefølgen ved at eleverne sætter numre på – det er en måde at få synliggjort 

at tekster har en orden som hænger sammen med formålet med teksten. I en opskrift følger 

tekststrukturen rækkefølgen i handlingerne.  

 

Teksten konstrueres i et fælles arbejde mellem lærer og elever. Eleverne dikterer til læreren hvad de 

synes der skal stå, og læreren tænker højt og forhandler den sproglige udformning med eleverne så 

teksten får den rette ordlyd sådan at den kan bruges af andre engang i fremtiden, træk som netop er 

essentielle for skriftsprogets uafhængighed af en konkret situation.  
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Til sidst fokuserer læreren så – igen i dialog med eleverne -  på hvordan rækkefølgen kan udtrykkes 

sprogligt, nemlig med forbinderne først, så, derefter, dernæst, til sidst. Og til allersidst bruges 

teksten som læsetekst.  

 

Slutmålet i dette eksempel er at eleverne lærer at bruge sproget til at konstruere den generelle 

betydning som er typisk for opskrifter: der skal fx sættes tal på som angiver mængder 2 skiver brød, 

der skal ikke stå min sandwich, men det skal handle om sandwich, det skal ikke gengives konkret 

hvordan jeg skar, smurte på det tidspunkt (præteritum/datid), men generelt skær, smør 

(imperativ/bydemåde) osv. Tingene skal ordnes i rækkefølge som kan nummereres 1, 2, 3,  eller 

sprogliggøres med ord som først, så, dernæst eller den ene skrive, den anden skive.  

 

Eleverne lærer at skrive på et niveau som ligger lidt højere end hvis de selv havde skrevet 

opskriften på egen hånd, men alligevel i et sprog som er genkendeligt for dem. Derfor er ordvalget 

ret enkelt, fx tage, lægge sammen, spise ligesom sidste sætning, spis din sandwich bærer præg af en 

konkret situation.  

 

I dette forløb er der fokus på de metasproglige begreber ’tekststruktur’ og ’forbindere’. Men der 

kunne også have været fokus på andre typiske sproglige mønstre som adskiller sig fra det sprog som 

eleverne bruger sammen mens de laver sandwich, fx brugen af imperativ tag, rør, smør, 

tekstreferencer som den ene – den anden, faglige udtryk som skive brød/brødskive, fraværet af 

pronominer/stedord som jeg, du, den, det, den der, det der – eller noget helt andet, alt efter hvad 

formålet med undervisningen er.  

 

Viden om sådanne sproglige mønstre i forskellige kommunikationssituationer bygges op undervejs 

af lærer og elever i fællesskab og placeres synligt i klasserummet, fx på plancher, sådan at alle 

elever får adgang til dem og kan bruge dem når de senere skal skrive deres egen opskrift eller læse 

andre opskrifter.   

 

Eksemplet skal illustrere hvordan der kan arbejdes synligt med sprog og metasprog integreret i den 

faglige undervisning. Samtidig med at eleverne lærer at tilberede mad, lærer de at skrive og læse det 

fagsprog som hører til faget. Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes egen sprogbrug, først i 

deres brug af det mundtlige sprog mens de tilbereder maden, dernæst i deres rekonstruktion i 
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billeder og/eller sprog. Gradvist stilladseres eleverne i den fælles konstruktion af opskriften til at 

bruge fagsproget og metasproget som synliggøres i klasserummet. På den måde får alle elever 

adgang til den faglige kunnen og de fagsproglige ressourcer.  

Gennemgang af opskrift – fra læsning til handling  

Det andet eksempel stammer fra en 4. klasse. Eleverne skal lære hvordan man piller og hakker 

hvidløg ud fra en opskrift. Læreren vælger at bruge en billedserie fra en billedkogebog som et 

redskab til at mediere mellem elevernes sproglige univers og fagsproget.  

 
 

 
                                        

                  
Opgaven lyder:  

Hvad sker der på billederne?  
Skriv under hvert billede hvad der foregår. 

 
I grupper og efterfølgende klassesamtale gennemgås aktiviteterne på de enkelte billeder mundtligt. 

Læreren skriver undervejs fagord på tavlen, fx toppen af hvidløget, roden, feddet, tynde skiver, 

moser, hvidløgspresse. Så konstruerer klassen i fællesskab en tekst til billederne som skrives på 

tavlen: eleverne kommer med forslag til hvad der skal stå, læreren tænker højt, og klassen 

forhandler i dialog med læreren om ordlyden.  

 

Formålet med at bruge sproget på en genfortællende måde er at mediere mellem elevsprog og 

fagsprog. På den måde kan kræfterne i denne fase koncentreres om den faglige procedure og 

fagordene. Det er det ene formål. Det andet er at fastholde denne berettende måde at bruge sproget 

på sådan at eleverne til sidst kan sammenligne med sprogbrugen i opskrifter og få navn på de 
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forskellige sproglige mønstre i de to slags tekster. Derfor er det vigtigt at læreren fastholder at 

eleverne på dette sted i undervisningen skal skrive berettende, selv om nogle elever sikkert ville 

kunne skrive teksten som en opskrift allerede i første hug. 

 

Når den fælles tekst er færdig, viskes den ud. Eleverne skriver nu selv deres egen tekst til 

billederne. Som hjælp kan de bruge nøgleordene på tavlen.3 

 
Opgave 
Hvad sker der på billederne?  
Skriv under hvert billede hvad der foregår.  
             

 
 
                 Først trykker man toppen     Så skærer man toppen            Feddet bliver skåret i tynde  
                 af hvidløget sådan                og roden af og piller               skiver. 
                 at feddene kommer løs         løget 

            
 
                 Skiverne bliver hakket         Det hakkede hvidløg kan      eller med en hvidløgspresse 
                 med en stor kniv.                  moses ned kniven,  

                                               En berettende elevtekst     
 
Denne elev har fået fat i hvad proceduren går ud på, og hun kan bruge mange af fagudtrykkene. 

Hun skriver i præsens – sådan som klassen også gjorde i den tekst de lavede i fællesskab. Enkelte 

elevtekster kan være skrevet som små fortællinger: i præteritum og med en synlig personen som fx 

Hun trykkede på toppen af hvidløget sådan at hun fik skilt hvidløget ad. Sådanne tekster kan tyde på 

vanskeligheder med at skrive generaliserende.   
                                                
3 Denne lille sekvens i forløbet er inspireret af metoden Reading to Learn, udviklet af David Rose m.fl. 
www.readingtolearn.com.au . Se også Ruth Mulvad: At skrive med funktionel lingvistik.  
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I næste fase skrives elevteksterne om til egentlige opskrifter. Igen drøftes i en klassesamtale de 

særlige træk i en opskrift, og nøgleord skrives på tavlen, fx tryk, skær og gerne også termen for den 

grammatiske form imperativ/bydemåde. Læreren kan så vurdere om klassen i dialog med læreren 

skal konstruere opskriften og skrive den på tavlen, eller om eleverne kan skrive deres egen udgave 

af opskriften udelukkende på baggrund af klassesamtalen. Evt. kan nogle grupper elever arbejde 

selvstændigt, mens andre har mere udbytte af en fælles skrivning.  

 

1. Tryk på toppen af hvidløget så feddene kommer løs 
2. Skær toppen og roden af og pil hvidløget 
3. Skær hvert fed i tynde skiver 
4. Hak skiverne med en stor kniv 
5. Mos dernæst det hakkede hvidløg med kniven 
6. eller put det i en hvidløgspresse. 
                                                                                                                     En elevs opskrift 
 

Denne tekst ligger meget tæt på hvordan en god opskrift ser ud – og den ligger over det niveau som 

denne elev ville have skrevet opskriften i på egen hånd, uden det fælles forarbejde.  

 

Dernæst er det ingen sag for eleverne at læse opskriften sådan som den står i kogebogen:  

 
                                                       Kogebog for begyndere. Forlaget Danmark. 1988 
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Eleverne har nemlig forkundskaberne til at forstå hvad der står i opskriften: de kender til 

proceduren, og de kender de fagsproglige udtryk. Dernæst volder det ikke eleverne de store 

problemer at pille og hakke hvidløg i praksis.  

 

Sidste aktivitet er at læreren så at sige går baglæns i de trin som eleverne har været igennem i 

forløbet: først bagud til elevernes egne opskrifter hvor forskelle og ligheder mellem deres opskrifter 

og bogens udpeges. Typiske forskelle går på graden af præcision i beskrivelse af redskaberne og 

fremgangsmåden: 

 

Elevopskrifter   Kogebogen  
så feddene kommer løs    så de enkelte fed løsner sig  
kniven     en bred kniv 
eller med en hvisløgspresse  Alternativ: pres de halverede hvidløgsfed 

gennem en hvidløgspresser og skrab efter 
med en kniv  

                                                                          Sammenligning af elevopskrifter og kogbogen 

 
Dernæst går de tilbage til de første tekster eleverne skrev, de berettende tekster. Her er der fokus på  

forskelle og ligheder mellem de berettende tekster og opskrifterne:  

Elevberetninger  Kogebogen 
brug af præsens: trykker, bliver skåret   imperativ/bydemåde: tryk, skær  
adressater: man, du, hun  
forbindere: først, så,    forbindere: tal  
                                                                          Sammenligning af elevberetninger og kogebogen 

 

Herudfra laver klassen to plancher: en med sproglige træk fra den berettende teksttype og en anden  

med træk fra opskrifter. Formålet er dels at lære om sproglige mønstre alt efter hvad formålet med  

teksten er, dels at synliggøre for eleverne at man kan vælge hvilke sproglige ressourcer man vil  

benytte sig af  – alt efter hvad man vil sige til hvem og hvorfor. Men skal man skrive en opskrift, så  

er det fagsproget der skal vælges.  

Faglig sprogbrug – opskriften  

I det følgende peger jeg på nogle centrale sproglige mønstre i genren opskrift: Hvilke sproglige 

mønstre er centrale at lære for elever når de skal lære at læse og skrive opskrifter? Hvad kan læreren 

fokusere på i sin mediering mellem elevernes måde at bruge sprog på – og så den faglige? Hvordan 

kan viden om sprog bruges som pædagogisk redskab? 



 11 

Hvilke handlinger skal udføres?  

Når man ved hvilken opgave en tekst har, kan man forudsige nogle sproglige mønstre. En opskrift 

foreskriver nogle handlinger, derfor må der være mange ord der betyder at handle og at gøre. Der 

kan fx stå rør, ælt, stil, smuldres, formes. Hvis man lister processerne4 op i rækkefølge, får man 

samtidig den grundlæggende rækkefølge i fremgangsmåden – forudsat at opskriften er velskrevet!5 

 

Brug af  imperativ/bydemåde rør, ælt, stil og passiv smuldres, formes er generaliserende sprogbrug: 

dels er adressaten ikke til stede i teksten, for det er ligegyldigt hvem det er da det er alle og enhver, 

dels udtrykkes der ikke nogen tid6 da det gælder for altid. Men det kan være fremmedartet for 

eleverne, og måske er det ikke former som eleverne behersker aktivt når de selv skal skrive 

opskrifter.  

 

Processerne betegner handlinger som man gør på en særlig måde i hjemkundskab, og dermed kan 

de få karakter af en metode som eleverne skal lære sig. Man rører, ælter, stiller, smuldrer og former 

i mange andre sammenhænge end hjemkundskab, men ofte skal det gøres på en særlig måde som fx 

når man rører, når man stiller til hævning, former 

Hvordan skal handlingerne udføres? 

Fremgangsmåden i en opskrift kan typisk se sådan ud:  

Fremgangsmåde 
1. gæren smuldres i skålen 
2. vand og salt kommes i, og gæren udrøres. 
3. halvdelen af melet røres i. 
4. resten af melet røres i lidt efter lidt. 
5. det sidste mel æltes i på bordet. 
6. dejen æltes godt. 
7. dejen stilles til hævning i ½ time. 
8. dejen formes til enten 1 brød, 2 flute eller 8 boller 
9. brødene hæver 20 minutter. 
10. brødene pensles med æg eller vand og bages med overfladen midt i ovnen. Store brød ved 

200’ og små brød ved 220’. 
11. brødene skal lyde hule, når de er færdige, og så stilles de på en bagerist. 

Pkt. 7. kan springes over. 

Hjemkundskab i ord og handling, s. 70 
                                                
4 Termen processer – og nedenfor omstændigheder – er funktionelle lingvistiske termer. Se Sprog i skole, kapitel 2 
5 Se dog nedenfor om skjulte processer i afsnittet Hvor blev processerne af?  
6 Imperativ eller bydeform bøjes ikke i tider, dvs. er uden for tid. Tidsformen præsens/nutid stilles, hæver betyder i 
opskrifter ’altid’ eller ’uden for tid’.  
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De ord der er farvet blå, angiver under hvilke omstændigheder noget skal gøres. Gæren skal ikke 

bare smuldres, den skal smuldres i skålen og dejen skal ikke bare æltes, den skal æltes godt.  

 

I næsten hver eneste sætning findes en omstændighed – handlingerne skal udføres på en bestemt 

måde, og derfor indeholder de præcise informationer om hvad der skal gøres, fx i ½ time, på en 

bagerist. Det kan så bevirke at flere af dem bliver temmelig lange: med æg eller vand, til enten 1 

brød, 2 flute eller 8 boller, med overfladen midt i ovnen.7 Nogle af omstændighederne indeholder en 

faglig metode, fx lidt efter lidt, til hævning. De er ikke særlig præcise i deres sproglige udtryk. Den 

rette måde at gøre det på ligger forudsat i en faglig viden.  

 

Eleverne har ofte svært ved netop at få udtrykt omstændighederne. Eleverne kan lære at udpege de 

steder i en opskrift hvor der står hvordan noget skal gøres, og hen ad vejen kan de også lære 

begrebet for det, nemlig omstændigheder.  Undervejs i en klassedialog kan læreren forklare eller 

demonstrere hvad ordene betyder, hvad der ligger i en faglig metode der skal anvendes, opløse de 

lange omstændigheder osv. Omstændighederne kan hænges op i klasselokalet i form af lister og 

forsynes med klassens forklaringer i ord og/eller billeder.  

Hvad og hvor meget skal bruges? 

Et vellykket resultat er ikke alene afhængigt af at man gør noget bestemt på en rigtig måde, fx rører 

resten af melet i lidt efter lidt og stiller dejen til hævning i ½ time. De ingredienser man bruger, skal 

også være af en ganske særlig slags og bruges i ganske bestemte mængder. Traditionen tro skrives 

den slags i en liste først i opskriften: 

 

Ingredienser 

½ pk gær 
2 ½ dl vand, lillefingervarmt (ca. 35’) 
1 ts salt 
Ca. 4 dl mel 
Evt. æggehvide                                                                        

                                                                              Hjemkundskab i ord og handling, s. 70 
 
                                                
7 Som det kan ses, er ordstoffet i omstændigheder typisk adverbier/biord fx godt eller 
præpositionsforbindelser/forholdsordsled  fx i skålen, med æg. Man finder en omstændighed ved at spørge med et hv-
ord + processen, fx hvor skal gæren smuldres? hvor længe skal dejen stilles til hævning?   
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Mængde og mål er ofte tekniske udtryk der kræver forkundskaber: pk = pakke, dl = deciliter osv. 

Desuden kan der her optræde fagord som måske skal forklares, fx æggehvide og lillefingervarmt – 

og hvorfor står der evt.? Endelig består en af ingredienserne af temmelig mange ord: 2 ½ dl vand, 

lillefingervarmt (ca. 35’) sådan at det kan væres svært at finde ud af hvad det egentlig er.  

 

Ingredienser er ting, og i sproget bruger vi ordklassen substantiver/navneord til at udtrykke 

betydninger ’ting’. Det er substantivernes funktion i sproget.  

 

Substantiver har den egenskab at der kan hæftes en lang række ord på det sådan at de tilsammen 

udgør en kæde af ord, fx de store tomater fra haven. Kernen, eller den ting som ordgruppen handler 

om, er tomater. De kan beskrives som store, bestemmes som de, og de kan afgrænses fra andre 

slags tomater ved at tilføje fra haven – til forskel fra nogle der er købt i supermarkedet fx  

 

Den slags ordgrupper kaldes nominalgrupper.8 I princippet kan nominalgrupper blive meget lange, 

og dermed kan de pakke mange informationer sammen på kort plads. Lange nominalgrupper er 

klart en kilde til problemer for læseforståelsen. Informationerne pakkes i lange kæder af ord som 

indeholder ”skjult” information. Tag fx 2 ½ dl vand, lillefingervarmt (ca. 35’). Kernen er her vand. 

Det er vand denne gruppe ord handler om. Hvis man omskriver ordgruppen sådan at det er 

processen, dvs. det man skal gøre der er i fokus, så kunne det lyde sådan her: Du skal bruge vand. 

Hæld 2½ dl op, og når du har gjort det, putter du det i en gryde og varmer det op. Det må ikke blive 

varmere end at  du kan holde ud at stikke din lillefinger ned i det, dvs. at vandet skal være  ca. 35’ 

varmt. En sådan omskrivning kræver mange flere ord, men til gengæld er processen beskrevet trin 

for trin i den rækkefølge det skal gøres i. Fordelen ved nominalgruppen er at den er kort, men den 

kræver at læseren kan pakke informationerne ud og omsætte dem til en handleproces inkl. alt det 

der ikke står der.  

Hvor blev processerne af?  

I en opskrift er det ikke alle processer der skrives ud. Der er mange flere ting der skal gøres end 

dem der udtrykkes i processerne rengør, fileter, skær server, kommes, skæres, æltes, smages til.  

 

                                                
8 Se mere i Sprog i skole, kapitel 3 
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Det første trin i teksten er listen med ingredienserne. Det er imidlertid også første trin i processen og 

betyder: Find ingredienserne – og find dem i de mængder der står. Det skal du gøre allerede inden 

du kommer til selve Fremgangsmåden. 9 Den betydning ligger i tekststrukturen. For at forstå at 

læseren skal gøre noget under afsnittet Ingredienser, skal læseren kunne læse mellem linjerne, eller 

rettere: ikke alene læse de bogstaver der står på linjerne, men også læse tekststrukturen.  

 

I sproget findes der mange skjulte processer netop i ingredienslisten – som i eksemplet med det 

lillefingervarme vand. Læseren skal selv pakke informationerne ud og omsætte dem til en række 

processer som fx i denne ingrediensliste:  

ca. 1 l grundsuppe 
1 dl olivenolie 
2 hakkede løg 
2 fed knust hvidløg 
1 porre skåret i skiver 
1 gulerod, groft hakket 
2 tomater i både 
lidt muslinger eller rejer 
1 knsp safran 
saft af ½ citron 
salt og peber                                                                            

Hjemkundskab i tanke, ord og handling, s. 18 
 

Løgene skal hakkes, hvidløgsfeddene skal knuses, porren skæres i skriver, guleroden hakkes, 

tomaterne skæres i både, den halve citron presses.  

 

Ofte ligger den skjulte handling i den form af verbet/udsagnsordet som kaldes participium/kort 

tillægsform: hakkede, knust, skåret, hakket. De kan – som her – optræde som adjektiver/tillægsord. 

Men i virkeligheden er tillægsordets funktion her ikke at beskrive substantivet/navneordet i kernen, 

men i stedet for at fortælle læseren at du skal gøre noget, udføre en proces: hak, skær, knus.10 

 

Endnu mere sprogligt raffineret bliver det når processen udtrykkes på måder som overhovedet ikke 

ligner ord som man plejer at udtrykke processer med. Se fx på 2 tomater i både og saft af ½ citron. 

Her bliver det de små ord i og af som udtrykker at der skal gøres noget ved tomaterne og citronen 

                                                
9 Den erfarne opskriftlæser og madlaver vil sikkert i praksis pendle mellem ingredienslisten og fremgangsmåden. 
10 Fænomenet kaldes nominalisering og går ud på at verber /udsagnsord kan omdannes til andre ordklasser: 
substantiver/navneord og adjektiver/tillægsord, eller sagt på en anden måde: processer kan få betydning af beskrivere 
eller ting. Det er et sprogligt fænomen som især bruges i fagtekster og det har vidtrækkende konsekvenser for 
sprogbrugen, både på sætnings- og tekstniveau. Se mere i Sprog i skole.  



 15 

for at de kan blive til både og saft. Somme tider kan også sammensatte substantiver/navneord have 

samme funktion: grundsuppe, citronsaft, æggehvide: suppen skal laves, citronen skal presses og 

ægget skilles ad i blomme og hvide.   

 

Også i afsnittet om fremgangsmåde findes samme sproglige mønstre hvor processer udtrykkes på 

andre sproglige måder end med verber/udsagnsord, fx Evt. kommes lidt dampede muslinger og rejer 

i suppen11, altså: damp muslingerne og kom dem så i suppen. Og på samme måde her: Rør 

citronsaft, olie, hakket persille og agurk, tomater i kvarte og forårsløg i tynde skiver sammen med 

bulguren.12 I denne sætning er der fire handlinger der skal udføres inden der kan røres.  

 

Meget fagsprog ligger gemt i sådanne måder at skjule processer på. Det er en måde at udtrykke sig 

kort og godt og fagligt på, men det kræver faglig indsigt, sproglig viden og gode læsekundskaber at 

forstå den type sprogbrug. Man kan forestille sig at nybegynderen kunne stille spørgsmål som: 

Hvad betyder æggehvide, dampede muslinger, tomater i både? – ord som den mere erfarne 

opskriftlæser afkoder uden videre fordi hun både kender til den klargjorte ingrediens og processen 

bag det sproglige udtryk.   

 

Hjemkundskabslæreren kan støtte eleven ved både at pakke den sproglige formulering og 

tilberedningsprocessen ud. Men lærebogsforfattere kunne også gøre sig overvejelser om fagets 

sprog og læsning. Fx kunne det overvejes hvor mange processer der skal udtrykkes i en eksplicit 

rækkefølge – i forhold til målgruppen? Skal man skrive 

 
Majonæse med kogte, hakkede æg smøres på sandwichen  

 
Eller skal hver proces skrives ud for sig og evt. nummereres som her:  

1. Kog et æg 
2. Hak det i stykker 
3. Put det i majonæsen 

 4. Rør det hele sammen 
 5. Smør det på sandwichen 

                                                
11 Hjemkundskab i tanke, ord og handling, s. 18 
12 fra Sprog i skole, s. 79 
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En anden overvejelse kunne være: hvordan kan jeg i mit undervisningsmateriale støtte elevernes 

læse- og sprogudvikling? Kan jeg i lærervejledningen skrive hvordan der kan arbejdes med læsning 

og sprog i faget? Kan det indarbejdes i teksten til eleven? osv. 13 

 

Sprogbaseret læseundervisning 

Fælles Mål understreger at den faglige læsning skal integreres i den faglige undervisning. Læsning 

skal ikke være en isoleret aktivitet i faget, men et redskab til at forstå teksten. I denne artikel er der 

vist en måde det kan gøres på, nemlig ved at have   

• fokus på sproglige mønstre som er typiske for tekster i faget 
• fokus på elevernes sproglige udvikling i tilrettelæggelsen af undervisningen    

 

I eksemplet med at skrive en opskrift på sandwich blev eleverne sat i forskellige 

sprogbrugssituationer som gradvist førte dem fra at bruge sproget som ledsagelse til den konkrete 

handling, videre til at genfortælle eller berette om den, og frem til slutmålet: at gengive den 

specifikke begivenhed i genren opskrift der konstruerer forløbet som en generel procedure. I 

hvidløgseksemplet fik eleverne først mulighed for at få fat i den faglige procedure ved at 

rekonstruere den konkrete begivenhed i et berettende sprog inden de prøvede kræfter med at læse  

det faglige sprog.  

 
Fælles for de to forløb er, at de trækker den sprogbrug som eleverne behersker, ind i 

undervisningen. Elevsproget synliggøres og fastholdes forløbet igennem som en fuldgyldig måde at 

bruge sprog på til bestemte formål i bestemte kommunikative sammenhænge. Men for at få succes i 

skolen og i livet, er det vigtigt at eleverne får adgang til de sproglige ressourcer som bruges i det 

magtfulde sprog.14 Med lærerens støtte, fx i fælles tekstkonstruktioner, lærer eleverne gradvist at 

tale om det samme på en anden måde – og at vide at og hvordan man kan vælge mellem forskellige 

måder at bruge sproget på. 

                                                
13 Læs mere om sproglige mønstre i opskrifter i Sprog i skole, kapitel 3 
14 Termen er hentet fra: Caroline Liberg, Åsa af Geijerstam og Jenny W. Folkeryd 2007: A Linguistic 
 Perspective on Scientific Literacy: For at støtte læring og imødekomme de lingvistiske udfordringer som elever stilles 
over for, er der behov for en orientering mod det sproglige, så alle elever - når de træder ind i klasserummets 
forskellige kontekster - får mulighed for at udvikle deres lingvistiske ressourcer. At gøre dette inkluderer et fokus på de 
sproglige forhold [...] på hvordan sprog skaber indhold, hvordan en bestemt teksttype eller genre kan struktureres og 
hvordan bestemte leksikalske valg gør en tekst mere magtfuld end en anden. 
http: //www.did.uu.se/carolineliberg/documents/070528ProceedingsScientificLiteracy_000.pdf#page=40         
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