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Skriv en fagtekst

Formålet med opgaven er, at eleverne skal identificere fagtekster og 
selv producere en kort fagtekst. For at kunne skrive den korte fag-
tekst skal eleverne først have tilegnet sig viden om Nepal – og have 
læst nogle fagtekster.
 Gennemfør derfor først Opgaveark 02 ”Opdag Nepal”. Det er 
også en god idé at lade dem læse en række af de små faktabokse 
(ordforklaringerne), der står ind gennem fortællingen i elevbogen.

BAGGRUND OG GENERELLE SPØRGSMÅL
Det samlede undervisningsmateriale består af både fagtekster og fiktive tekster. Kim 
Langers fortælling ”Det tredje øje” og de tre fabler er eksempler på fiktive tekster. Men 
elevbogens mange faktabokse (ordforklaringer), billedteksterne og de tre faglige tema-
opslag sidst i bogen er fagtekster. Også alle teksterne i hjemmesidens ”Opdag Nepal” og 
madopskrifterne i opgavearkene er fagtekster.
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Få elevernes bud på, hvorfor det er godt at øve sig i at læse. Læser vi f.eks. for at ...
• lære noget? (skolebøger, artikler og bøger om dyr, sport, verdensrummet mv.)

• gøre noget? (opskrifter, brugsanvisninger mv.)

• opleve noget? (romaner, noveller, fabler, tegneserier mv.)

Fagtekster og fiktive tekster er to forskellige genrer. I grove træk er fagteksterne fakta – de 
fiktive tekster har en forfatter fundet på. 

Men det er ikke sådan, at fagtekster er kedelige, og at man kun læser dem for at finde fakta 
og lære noget – fagtekster er ofte rigtig spændende og kan endda være sjove. Omvendt 
er fiktive tekster ikke kun sjove og underholdende – de rummer næsten altid samtidig en 
masse viden, man kan lære noget af.

PERSPEKTIVERENDE OPGAVER:
Kan fagtekster være sjove?
Læs om yetien på hjemmesiden ”Opdag Nepal”.

KAN MAN LÆRE NOGET AF FIKTIVE TEKSTER?
Læs en af fablerne i elevbogen, eller få den læst op på hjemmesiden ”Opdag Nepal”.

HOVEDOPGAVE: 
Skriv en fagtekst
Nu skal du skrive en kort fagtekst om Nepal. Vælg et emne eller find selv på et, f.eks.:

• Hvad er det tredje øje?

• Hvordan ser der ud i en skole i Nepal?

• Hvilke dyr lever der i Nepals bjerge?

• Hvad spiser man i Nepal?

• Hvad er en yeti?

• Fortæl om Nepals hovedstad, Kathmandu.

• Hvor ligger Nepal henne i verden?

Eleverne kan hente inspiration på hjemmesidens ”Opdag Nepal” og i elevbogens mange 
faktabokse, billedtekster og fakta-opslag.


