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•	 Fordel	bunken	af	bøger	i	skønlitteratur	og	faglitteratur.
•	 Find	både	skønlitteratur	og	faglitteratur	om	samme	emne	(fx	fodbold,	dyr,	lande).
•	 Udvælg	en	skønlitterær	og	en	faglitterær	bog	og	forklar	de	andre	i	klassen,	hvad	forskellen	er	
	 på	de	to	bøger.
•	 Læs	de	tre	tekster	herunder.	Skriv,	hvilken	der	er	en	fagtekst,	hvilken	der	er	en	fiktionstekst/skønlit-	
	 terær	tekst,	og	hvilken	der	er	blandingsgenren	faktion.

•	 Nærlæs	faktionsteksten.	Markér,	hvad	der	er	fiktion,	og	hvad	der	er	fakta	i	teksten.

•	 Tag	fat	i	din	skolebog.	Hvor	er	der	fiktion,	hvor	er	der	fakta,	og	hvor	er	der	faktion?

•	 Hvordan	kan	man	kende	de	tre	typer	tekster	fra	hinanden?	Skriv	dine	egne	kendetegn	til	henholdsvis		
	 fiktion,	fakta	og	faktion.

Fiktion, faktion eller faglitteratur?

Fangeren Sofus

Sofus padler stolt i sin kajak,

i hjertet mærkes en varm, kærlig 

tak.

Fangeren hører sælernes sang,

som en herlig og velkendt klang.

Sælen dukker op og nikker til én.

Isbjørnen vil være med og letter sit 

ben.

Længe har fangeren padlet i det 

isblå hav.

Hilst på hinanden med et enkelt 

dav.

Søgt efter føde her og der,

men snart er føden der ikke mer’.

Sofus, en fanger i Grønland 

Mens solen står op, henter den 

grønlandske fanger Sofus sin 

kajak.

Kajakken glider lydløst ud i 

vandet.

Sofus padler sikkert på det is-

blå hav mellem stolte og ranke 

isbjerge, som både ses og ikke 

ses.

Sofus gør sin harpun klar. 

Måske får han fangst i dag.

Sælerne dukker op og nikker 

godmorgen.

Også de søger efter føde.

I det fjerne ser Sofus en is-

bjørn, der står på en isflage.

Sofus møder på sin tur en an-

den fanger. 

De hilser med et vink.

Vi er i Grønland – livets perle.

Fanger i Grønland

Tidligere jagede fangeren med kajak og 

med de gamle redskaber, for eksempel 

harpun.

For at blive storfanger skulle man fange 

en isbjørn, en hvalros eller en grøn-

landshval.

Om vinteren boede fangeren i sin iglo, 

om sommeren i et telt af skind. 

Om vinteren gik fangeren på isen for at 

fange en sæl, som lå på isen, eller han 

fandt et åndehul og ventede på en sæl, 

der kom op for at få ilt.

Kvinderne tog sig af fangsten, når fang-

eren kom hjem.

For alt fra fangsten kunne bruges. Fx 

hud/spæk, blodet, som bruges til blod-

suppe osv.

Fangeren kan også jage moskusokser 

med hunde og hundeslæde. 

I dag fanges fangsten for det meste 

med riffel og en motorbåd.

I dag er der ikke så mange fangere som 

før.


