
D A N S K

Instruktion med billeder



I N S T RU K T I O N E N

En god instruktion skal være kort 
og præcis. 

Den må ikke kunne misforstås og 
skal kunne fungere helt uden 
andre forklaringer.

Den skal beskrive trin for trin, 
hvad man skal gøre for at få et 
godt resultat.

Ofte bruger instruktionen 
billeder



Instruktionen
Eksempel

Hæld varmt  vand i vasken

Er afløbet trægt, men ikke helt stoppet, kan du ofte nøjes med at hælde 

kogende vand igennem rørene.

Vær forberedt på, at det godt kan lugte i flere dage bagefter.

Brug en svupper

Virker det varme vand ikke, så prøv med en svupper.

Hold en klud hen over overløbet (og risten i nabovasken, hvis du har en 

dobbeltvask).

Rens risten

Mange propper dannes umiddelbart under risten i bunden af vasken. 

Derfor er det en god idé at afmontere risten regelmæssigt og gøre den grundigt 

ren.

Virker det ikke, skal du rense afløbet nedefra.

Vedligehold afløbet - Oppefra



Sproget i en instruktion

Sproget i en instruktion skal være så enkelt og præcist som muligt. Ofte 

bruger man en bydeform af udsagnsord/verber.

Det er den ‘bydende’ eller ‘dikterende’ form: Hæld! Gem!

Reparationer 

og instruktioner 

ved håndværk

Hæld, brug, rens, skru, drej, tryk, saml, klip, hiv, sav, snit, løsn, ret, 

læg, montér, placér.

Madopskrifter Hæld, drys, si, smelt, bland, rør, pisk, lad (hvile/hæve, køle af), 

bag, steg, kog, damp, snit, skær, bank, vend.

Computer-

programmer

eller apps

Opret, kopier, gem, slet, overfør, juster, navngiv, download, log 

på, opdatér, find, lav, send.

Skriv, så enkelt og præcist som muligt.

Brug bydeform: snit! Drej! Læs!



Genreskema

En skriftlig instruktion med billeder er typisk bygget op på denne 

måde:

Indledning Et billede af eller en liste med de ting, man skal bruge. Fx 

værktøj, hvis man skal reparere noget, køkkenudstyr og 

ingredienser, hvis man skal lave mad.

Selve 

instruktionen

Trin for trin-instruktion i, hvad man skal gøre. Gerne med 

billeder.

Afslutning Afslutning. Den afhænger af, hvad du instruerer i:

- En madopskrift slutter typisk med anretningen.

- Et projekt på værkstedet slutter også typisk med et 

færdigt produkt.



Opgave: Skriv en instruktion med billeder 

Instruktionen skal vise, hvordan man laver det du er i gang med. (fx flagstang, vinduer etc.

• Tag billeder af processen.

• Instruktionen skal indeholde trin-for-trin-instruktion med billeder

• Instruktionen skal bruge udsagnsord/verber i bydeform, når det passer.

• Vis instruktionen til andre, og få feedback. Ret instruktionen til, så den ikke kan 

misforstås.

Husk: Få feedback fra andre!

Tjek, om de kan forstå instruktionen uden hjælp.



Præsentationsskema

Tal om form

Tal om indhold

Tal om proces

Giv en samlet vurdering

Gør rede for opgaveformuleringen.

Gør rede for genren.

Gøre rede for instruktionens opbygning.

Forklar sammenhæng mellem billede og tekst/tale.

Lav et referat af instruktionen.

Hvor lang tid brugte du?

Hvad gjorde du helt konkret?

Ændrede du noget undervejs og hvorfor?

Vis evt. screenshots/billeder fra processen.

Svarede I/du på opgaven?

Hvad er godt og fungerer?

Hvad kunne gøre bedre? Foreslå rettelser.



• Genre

• Afsender

• Modtager

• Formål

• Instruerende sprog. Brug af udsagnsord/Verber

Når du taler om dit produkt, kan du anvende 

forskellige faglige ord og begreber som:


