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Beskrivende tekst
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Beskrivende 
og
informerende

At beskrive, 
hvordan noget er: 
– indrettet 
– ser ud 
– virker. 

Leksikale oplysninger.

Indledes ofte med en 
klassificering. 

Fænomenet beskrives: 
udseende 
bestanddel 
funktion 
adfærd 
vaner … 

Den ene oplysning læg-
ges til den anden.

Skrives ofte i nutid: 
er, har, gør, får … 

Den ene oplysning 
kædes sammen med 
den næste med ord 
som: og, også, samt, 
samtidig …

Klassificering: Fx: Løven er et pattedyr

information + information + information

Fx: udseende adfærd funktion

koloni22

Dyrs sprog

3.4

Mågekoloni.

Hættemågen

Hætte-mågen er en måge-art.

Når det er forår og sommer har
hætte-måger et mørkt hoved. 
Deres næb og ben er røde.

Hvordan mon de ser ud om
vinteren?

Vi kan ikke se forskel på han og hun.

Hættemågers sprog består af både
lyde og bevægelser.

Krops-sproget og lydene bruges, 
når mågerne sender signaler til deres
unger, til andre hættemåger og til
deres fjender. 

Hættemåger bor mange sammen. 
De bor i en måge-koloni. De larmer
meget, og rederne ser ens ud.

Det er vigtigt, at de kan kommuni-
kere midt i al den larm.

Hvordan mon de kan finde deres
egen rede med deres egne unger?

Hættemåge på rede.Hættemåge på rede

Nutid

 
Hætte-mågen er en måge-art. 

Når det er forår og sommer har hætte-
måger et mørkt hoved. Deres næb og ben er 
røde.

Hvordan mon de ser ud om vinteren?

Vi kan ikke se forskel på han og hun. 

Hættemågers sprog består af både lyde og 
bevægelser. 

 
Krops-sproget og lydene bruges, når 
mågerne sender signaler til deres unger, til 
andre hættemåger og til deres fjender. 

Hættemåger bor mange sammen. De bor i 
en måge-koloni. De larmer eget, og rederne 
ser ens ud. 

Det er vigtigt, at de kan kommunikere midt i 
al den larm.

Hvordan mon de kan finde deres egen rede 
med deres egne unger?
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