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Formidlingstekster er modtagerorienterede 

Det betyder, at den formidlende tekst bliver udformet og målrettet til en bestemt målgruppe. I 
kan undersøge modtagerperspektivet i en tekst ved at stille spørgsmål til teksten som:  

• Hvem er modtager af denne tekst?  

• Hvordan viser det sig i teksten, hvem modtageren er?  

• Hvad skal modtageren bruge teksten til?  

• Hvad forsøger denne tekst at gøre let forståeligt for modtageren? 

Layout i en formidlingstekst er vigtig 

Netop fordi formidlingsteksten tager hensyn til sin modtager, skal den udformes, så læseren 
let kan finde den information, han eller hun søger. En sådan læsemåde kan kaldes vertikal 
læsning, dvs. at læseren leder ned over teksten på jagt efter nyttig information. For at lette 

læserens vertikale skimmende læsning hjælper det gøre det let for modtageren at orientere 
sig f.eks. ved at lave: 

• underoverskrifter  

• korte afsnit  

• billeder og illustrationer  

• fremhævning af enkelte ord eller sætninger  

• punktvis opstilling af information 

Skrivemåden i formidlingstekster er ofte objektiv 

Det betyder, at fakta om emnet er det centrale i formidlingstekster – ikke følelser, meninger, 

oplevelser eller refleksioner.  

Overskriften i informationstekster er vigtig 

Overskriften skal være en opsummering af hovedindholdet i teksten og give læseren den 

nødvendige information om, hvad teksten handler om. 

 
Skriveforberedelse 

Arbejd med dette i grupperne 

1. Diskuter hvordan I vil formidle jeres viden om emnet fra bio-tek 
2. Overvej hvilken rolle I har som afsendere – hvem er jeres modtager og formidling rettet til? 
3. Hvordan gør I jeres formidlende tekst modtagerorienteret? Se gennemgang af vigtigste pointer i 

faglig formidling på sidste side 
4. Hvordan sikrer I at læseren let kan orientere sig i jeres tekst – hvordan skaber I de bedste 

muligheder for vertikal læsning? 
5. Hvilke illustrationer skal med I jeres formidlende tekst? Skal de uddybe eller udvide indholdet? 
6. Diskuter hvordan I kan skrive objektivt om jeres undersøgelse og resultater fra bio-tek, hvilket 

ordvalg og hvilke fagord skal med? Skal der benyttes billedsprog? Er det nødvendigt at forklare 

fagordene eller bruge almensproglige vendinger, når I skriver til modtageren? 

7. Hvordan laver I en overskrift, der fungerer som en opsummering af hovedindholdet i 
forhold til jeres resultater og undersøgelser fra bio-tek? 
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Vigtigste pointer i forhold til faglig formidling af et komplekst emne 
 
 
Du er den, der er eksperten i et bestemt emne! Dette komplekse faglige emne skal nu 
videreformidles til en modtager, der ikke har samme faglige viden og forudsætninger, som du 
har. Derfor skal du benytte dig af forskellige sproglige virkemidler, for at denne faglige viden 

bliver formidlet til modtageren. 
 
 
 

 
Du skal målrette din formidling til en bestemt målgruppe gennem sproglige og stilistiske 
virkemidler 
 

Konteksten er, at du vil formidle faglig viden, og dette gøres gennem en relevant tekstfunktion 
 

Du skal være skarp i selektionen – dvs., at du skal tage udgangspunkt i, hvad der er relevant 

for læseren, og du skal derfor være præcis i din udvælgelse af den måde, du bruger den faglige 

terminologi – hvornår skal begreber forklares og præciseres  

 

Du skal derfor også tænke i forenkling af sproget: Hvornår bruges det komplekse fagsprog, og 

hvornår bruges ”alment sprog” 

 

Du skal skive anskueligt til modtageren og hele tiden trække på modtagerens vidensområde 

og bygger bro mellem det faglige univers og læserens verden. Dette gøres bl.a. ved at være 

konkret, billedlig (billedsprog), præcis og forklarende 

 

Du skal skabe faglig erkendelse af et komplekst fagligt emne hos læseren 
 
Du skal hele tiden bevæge dig mellem dele og helheden 
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Vurderingsskema til artiklen  

Navn: 
 

Dato: 

 

Opgavetitel: 

 

Primært: Teksten er… 
modtagerorienteret, 
layoutet eget til 
vertikal læsning, har 
overskrift, 
illustrationer og 
objektiv skrivemåde. 

Behersker meget godt 

eller fremragende.  

Behersker jævnt eller 

godt. 

Behersker netop 

tilstrækkeligt eller ikke. 

Er tekstens faglige 
niveau afstemt med 
tekstens modtager 

Eleven formår at 
ramme det faglige 

niveau rigtig godt og 
formidle det komplekse 

faglige emne til 
modtageren 

Eleven rammer til dels 
det faglige niveau – dog 

bliver formidlingen 
enkelte steder på for 

højt/for lavt fagligt 
niveau 

Eleven rammer ikke det 
faglige niveau, og 

formidlingen bliver flere 
steder på for højt/for lavt 

fagligt niveau 

Brobygning mellem 
emne og modtager 

Eleven fremhæver 
relevante oplysninger 

tilpasset et konkret, 
præcist og forklarende 

sprog til at formidle det 
faglige emne 

Eleven fremhæver flere 
relevante oplysninger, 

der til dels er tilpasset 
konkret, præcist og 

forklarende sprog til at 
formidle det faglige 
emne 

Eleven fremhæver 
irrelevante oplysninger og 

er ikke konkret, præcis og 
forklarende i sproget til at 

formidle det faglige emne 

Tekst og illustration Eleven informerer ved 

hjælp af tekst og 
illustration, så det 

tilsammen giver en god 
og let tilgængelig 
formidling der egner 

sig til vertikal læsning. 

Eleven informerer ved 

hjælp af tekst og 
illustration så de giver 

en rimelig god 
formidling, der delvis 
egner sig til vertikal 

læsning. 

Eleven bruger bare tekst 

eller illustration, eller tekst 
og illustration fungerer 

ikke sammen og egner sig 
ikke til vertikal læsning. 

Objektivitet og brug 
af fagord 
 

Eleven bruger en 
objektiv skrivemåde og 
fagord, og de er 

forståelige i forhold til 
kontekst og 

illustrationer. 
 

Eleven bruger delvis en 
objektiv skrivemåde og 
kunne bruge flere 

fagord, men de, som 
bruges, er forståelige 

ud fra kontekst og 
illustrationer  

Eleven bruger ikke en 
objektiv skrivemåde eller 
fagord, der hvor det er 

naturligt. De fagord, der 
bruges, er ikke forståelige i 

forhold til kontekst og 
illustrationer. 

Konkretiserende kommentarer: 
 

 
 

 
 

 
 

 

 


