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Eksempel på Portfolioopgave DSA 
 

Dette er et eksempel fra DSA, men lignende formuleringer kan laves i naturfag og samfundsfag. 

 
Portfolioopgave ’sundhed, kost og motion’ 

Opgaven afleveres senest d.xx/xx kl.14.00 
 
Din opgave skal indeholde 

1) En indledning, der fortæller om forløbet ’Sundhed, kost og motion’  
2) Din skriftlige beskrivelse af, hvilke læsestrategier, du har brugt til at læse og forstå fagartiklen.  
3) Din skriftlige forklaring på, hvad en instruerende tekst er 
4) Din opskrift som instruerende tekst 
5) Videoen, hvor du laver din opskrift 
 
Du skal altså finde dine opgaver frem igen, rette og forbedre dem og herefter samle det i din portfolio. 
 
Du arbejder med disse faglige mål1: 
 
DSA G-niveau 
- At du ved, hvad en instruerende tekst er 
- At du kan bruge læsestrategier og forklare hvordan  
- At du skriver sammenhængende tekster 
 
DSA E-niveau 
- At du ved, hvad en instruerende tekst er og hvad der er typisk for den 
- At du kan vælge en læsestrategi, bruge de forskellige værktøjer, du har fået, og forklare hvorfor 
- At du kan vise og forklare, hvorfor du har valgt netop denne opskrift 

 
DSA D-niveau 
- At du ved, hvad en instruerende tekst er, hvad der er typisk for den og hvorfor 
- At du kan vælge en læsestrategi, bruge de forskellige værktøjer, du har fået, og forklare hvorfor 

samt kan give et resume af fagteksten 
- At du skriver sammenhængende, grammatisk korrekte tekster 

 
 
 
 
Eleverne ved selv, hvilket niveau, de har arbejdet på og dermed, hvilke mål, de skal prøves i ved den 
afsluttende prøve. I denne opgave koncentrerer eleverne sig om 3 mål, uanset niveau. Målene er tilpasset 
for elevernes forståelse. 

                                                 
1 Tilpasset fra Læreplan i dansk som andetsprog, faglige mål, s.2-4 
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