
Dette bilag er en del af artiklen sprogdidaktiske redskaber i anvendelse på FGU  på emu.dk. 

Udarbejdet af  Lisbeth Hædersdal Sprog i fokus og Marie Bendix Jordt Underviser FGU Øresund - januar 2022  for Børne- og 

Undervisningsministeriet.  

 

Fag/forløb: 
Samfundsfag 

Eksempel Forklaring 

 

 

Fagudtryk  

Generation, sociolog, Danmarks statistik, , velfærdssamfund,  Ord, der er knyttet ti l  et fag, og som ikke optræder i  hverdagssproget. 

NB! Skal høres, tales, skrives, læses mange gange. 

 

Førfaglige ord 
Granvoksne, pjalterne, tag, bor, overrasket, ti l lægge, både, omvendt, 
vægt, antal  

Ord der for nogen er kendte, og for andre ukendte. Ofte ord, der ændrer 
sig eller får en specifik betydning i  et fag. 

 

 

Nominalisering 

 Relation, familieforskning, børnepasning, stigning, forskning, pasning,  Nominaliseringer gør sproget mere abstrakt. Brugt i  fag-sprog for at 
”pakke” sproget.  

Udsagnsordet jeg/han .........................er ændret ti l  et navneord, en 
………… 

Det er nu ”usynligt”, hvem der ……………. hvad.  

Ender tit på: -tion, -sion, -else, -ing, 

 

Sammensatte ord 
Familieforsker, familieforskning, børnepasning, boform, børnebørn, 

husstand, aldersgruppe, generationsfamilie, ti l lægge, velfærdssamfund, 
omvendt, boform 

Ofte for at præciserer et begreb: ……X… og …Y… bliver ti l  et bestemt Y. 

Er vanskelige fordi du skal koble to ords betydning sammen til  et nyt 
ord/ ny betydning.  

Dette bilag er en del af .   på emu.dk.. Udarbejdet af  . Lisbeth Hædersdal Sprog i fokus og Marie Bendix Jordt Underviser FGU Øresund - januar 2022.   for Børne- og Under. visningsministeriet.

https://emu.dk/fgu/dansk-som-andetsprog/inspiration-til-undervisningen/sprogdidaktiske-redskaber-i-anvendelse-paa


Dette bilag er en del af artiklen sprogdidaktiske redskaber i anvendelse på FGU  på emu.dk. 

Udarbejdet af  Lisbeth Hædersdal Sprog i fokus og Marie Bendix Jordt Underviser FGU Øresund - januar 2022  for Børne- og 

Undervisningsministeriet.  

 

 

Passiv form af 
verber 

Ønskes, tales, besluttes, det ses ved…  Udsagnsord, der ender på -s. Bruges ofte i  fagsprog/ 

videnskabelige udsagn, der er ”objektive” og ikke knytter sig ti l  en 
bestemt person.  

Vanskelige, fordi det ikke er tydeligt, hvem der gør eller mener noget.  

 

Fag/forløb: 
Naturfag 
 

 

Eksempel 

 

Forklaring 

 
 

Fagudtryk  

Kilojoule Poly-saccarid, kulhydrater, glykogen, protein,  Ord, der er knyttet ti l  et fag, og som ikke optræder i  

hverdagssproget. 
 
NB! 
Skal høres, tales, skrives, læses mange gange. 

 

Førfaglige ord 

Flytte, grove, enhed, udføre, fedt, celle energi, indtag, 
behov, stoffer, bundet, kost, føde  

Ofte ord, der ændrer eller får en specifik betydning i  et fag. 

 
 

Nominalisering 

Respiration, fordøjelsen, forbrænding, Varedeklaration Nominaliseringer gør sproget mere abstrakt. Brugt i  fag-sprog 
for at ”pakke” sproget.  
Udsagnsordet jeg/han .........................er ændret ti l  et 

navneord, en ………… 
Det er nu ”usynligt”, hvem der ……………. hvad.  

https://emu.dk/fgu/dansk-som-andetsprog/inspiration-til-undervisningen/sprogdidaktiske-redskaber-i-anvendelse-paa


Dette bilag er en del af artiklen sprogdidaktiske redskaber i anvendelse på FGU  på emu.dk. 

Udarbejdet af  Lisbeth Hædersdal Sprog i fokus og Marie Bendix Jordt Underviser FGU Øresund - januar 2022  for Børne- og 

Undervisningsministeriet.  

 

 

Sammensatte ord 

nedbrudt, energiindtag, varedeklaration, energiform, 

måleenhed, energibehov, grøntsager, omdanne, overvægt 

Ofte for at præciserer et begreb: ……X… og …Y… bliver ti l  et 

bestemt Y. 
Er vanskelige fordi du skal koble to ords betydning sammen til  
et nyt ord/ ny betydning.  

 

Passiv form af verber 

Kaldes, måles, omsættes. Udsagnsord, der ender på -s. Bruges ofte i  fagsprog/ 
videnskabelige udsagn, der er ”objektive” og ikke knytter sig ti l  

en bestemt person.  
Vanskelige, fordi det ikke er tydeligt, hvem der gør eller mener 
noget.  

 

https://emu.dk/fgu/dansk-som-andetsprog/inspiration-til-undervisningen/sprogdidaktiske-redskaber-i-anvendelse-paa

