
En fagtekst om hønen…  



    

    Eleverne startede med at lave 10 minutters 
hurtigskrivning om hønens udseende ud fra 
deres observationer af hønen. Bagefter fandt  
klassen i fællesskab fagord og placerede dem 
på et billede af en hane. Til sidst skrev de en 
fælles tekst om hønens udseende. 

 

 

 

 

 

 

 





Hvad er en taksonomi?  
 

    For at vise eleverne opbygningen af en 
taksonomi satte læreren den fælles tekst ind i 
en taksonomi (programmet freemind). 

 Ved at udfolde taksonomien på klassens 
smartboard kunne eleverne se, hvordan 
taksonomien ”voksede”. 

 

















Taksonomien gøres færdig 

    Eleverne fandt i grupper informationer om 
hønen og bidrog til, at klassen i fællesskab fik 
udfyldt resten af taksonomien. Hver gruppe 
havde en overskrift, de skulle søge viden om 
(oprindelse, føde, levevis og formering). 
Læreren ordnede og skrev de forskellige 
oplysninger ind i taksonomien. 

    Da taksonomien var færdig, skulle eleverne 
gruppevis skrive teksten. 



Fælles tekst 

 Da eleverne arbejdede med at skrive de 
forskellige afsnit til klassens informerende 
tekst, var der flere elever, der syntes, at den 
første fælles tekst om udseendet skulle 
genskrives, så den blev struktureret efter 
taksonomien. 



Fællestekst om hønens udseende 

 

Hønen 
 

Hønen har et lille hoved med to små 

runde røde kindposer.  

Øverst på hovedet sidder der en kam, 

den er rød, takket og spids. Hønen 

bruger kammen som køleanlæg. 

Øjnene er brunorange og øjenlåget 

sidder under øjet.  

Næbbet er gulorange og ikke særlig 

langt og bøjer i spidsen.  

Hønens fjer har flere nuancer i de 

hvide og brune farver.  

Benenes farve er en blanding af gul 

og orange. De er tynde og uden fjer. 

På hvert ben har hønen tre fortæer og 

en bagtå. Bag på benet sidder en lille 

spore, som hønen bruger til at 

forsvare sig med.   

Elevernes reviderede tekst 
hvor taksonomien danner strukturen 



Fælles tekst om hønens udseende 
 Teksten er skrevet i forlængelse af besøget af hønen - før taksonomien blev lavet. 



 

Hønen 
 

Hønen har et lille hoved med to små 

runde røde kindposer.  

Øverst på hovedet sidder der en kam, 

den er rød, takket og spids. Hønen 

bruger kammen som køleanlæg. 

Øjnene er brunorange og øjenlåget 

sidder under øjet.  

Næbbet er gulorange og ikke særlig 

langt og bøjer i spidsen.  

Hønens fjer har flere nuancer i de 

hvide og brune farver.  

Benenes farve er en blanding af gul 

og orange. De er tynde og uden fjer. 

På hvert ben har hønen tre fortæer og 

en bagtå. Bag på benet sidder en lille 

spore, som hønen bruger til at 

forsvare sig med.   

Elevernes reviderede tekst 
 – hvor taksonomien danner strukturen 


