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Redskab til konkretisering af faglige mål fra læreplan/fagbilag – 

udfyldt for dansk  
 

Konkretiseringsark: Læringsmål, tegn på læring og bedømmelseskriterier 
 



 

Læringsmål og centrale elementer i det 
faglige tema/faget 
 

Kriterier –G niveau – har 
grundlæggende viden, 
færdigheder og kunnen 
(Formuleres af læreren) 
 

Kriterier E niveau – har grundlæggende 
viden, færdigheder og kunnen  
(Formuleres af læreren)  
 

Kriterier D niveau – har 
grundlæggende viden, 
færdigheder og kunnen  
(Formuleres af læreren)  
 

G-niveau 
Viden om: 
Hvordan man præsenterer resultatet af 
et fagligt arbejde: 
Du ved hvordan du skal præsentere din 
hjemret til ”Til middag hos…” 
  
Færdighed: 
Forholde sig til kultur, sprog, 
uddannelse og erhverv gennem læsning 
og diskussion af tekster 
Du kan forholde dig kritisk til 
realityprogrammer. 
 
Kompetence: 
Anvende danskfaglige begreber: 
Du kan bruge begrebet reality, fiktion, 
fakta og personkarakteristik. 
  

E-niveau 
Viden om: 
Hvordan man fokuseret præsenterer 
resultatet af et fagligt arbejde 
 Du ved, hvordan du skal præsentere din 
egen ret i forhold til din modtager i ”Til 
middag hos…” 
  

Viden om: 
 Du ved hvordan du skal 
præsentere din hjemret til ”Til 
middag hos…” 
  
Kriterier: 

- Du kan lave research om 
en ret fra dit hjemland. 

- Du kan finde en opskrift.  
- Du kan lave et talepapir 

  
 

Færdighed: 
Du kan forholde dig kritisk til 
realityprogrammer. 
  
Kriterier: 

- Du kan tænke over 
realityprogrammers 
forhold til virkeligheden. 

 
Kompetence: 
 Du kan bruge begrebet reality, 
fiktion, fakta og 
personkarakteristik. 
  
Kriterier: 

Viden om: 
 Du ved, hvordan du skal præsentere din 
egen ret i forhold til din modtager i ”Til 
middag hos…” 
 
 Kriterier: 

- Du kan lave research om en ret 
fra dit hjemland. 

- Du kan finde en opskrift.  
- Du kan lave et talepapir 
- Du ved, hvem din modtager af 

din præsentation er. 
 
 
  
Færdighed: 
Du kan forholde dig kritisk til 
realityprogrammer. 
  
 
Kriterier: 

- Du kan tænke over 
realityprogrammers forhold til 
virkeligheden. 

- Du kan argumentere for din 
egen holdning til 
realityprogrammer 

Viden om: 
Du ved, hvordan du skal 
præsentere din egen ret i forhold 
til din modtager og fortælle om dit 
arbejde hertil i ”Til middag hos…” 
Kriterier: 

- Du kan lave research om 
en ret fra dit hjemland. 

- Du kan finde en opskrift.  
- Du kan lave et talepapir 
- Du er bevidst om 

kommunikationsmodellen 
i din præsentation. 

 
  
Færdighed: 
 Du kan forholde dig kritisk til 
realityprogrammer og tænke over, 
hvilke tendenser i samfundet de 
afspejler. 
  
 
Kriterier: 

- Du kan tænke over 
realityprogrammers 
forhold til virkeligheden. 



 
Færdighed: 
Forholde sig kritisk til kultur, sprog, 
uddannelse og erhverv gennem læsning 
og diskussion af tekster. 
 Du kan forholde dig kritisk til 
realityprogrammer. 
  
Kompetence: 
Anvende sin danskfaglige viden til at 
forklare, diskutere og tage stilling samt 
til at løse opgaver 
Du kan bruge din viden om faktion, 
reality-genren og personkarakteristik til 
at diskutere nutidens madprogrammer. 
  

D-niveau 
Viden om: 
Hvordan man fokuseret præsenterer og 
går i dialog om resultatet af et fagligt 
arbejde. 
 Du ved, hvordan du skal præsentere din 
egen ret i forhold til din modtager og 
fortælle om dit arbejde hertil i ”Til 
middag hos…” 
  
Færdighed: 
Forholde sig kritisk til kultur, sprog, 
uddannelse og erhverv gennem læsning 
og diskussion af tekster. 
 Du kan forholde dig kritisk til 
realityprogrammer og tænke over, 
hvilke tendenser i samfundet de 
afspejler. 
  
Kompetence: 

- Du kan bruge din viden 
om reality på diverse 
madprogrammer. 

- Du kan finde fakta og 
fiktion i diverse 
madprogrammer. 

- Du kan lave en 
personkarakteristik af 
madprogrammernes 
deltagere. 

 

- Du kan fortælle og fordele om 
ulemper ved 
realityprogrammer. 

 
Kompetence: 
 Du kan bruge din viden om faktion, 
reality-genren og personkarakteristik til 
at diskutere nutidens madprogrammer. 
  
Kriterier: 

- Du kan finde tegnene på faktion 
i diverse madprogrammer. 

- Du kan karakterisere 
madprogrammerne i forskellige 
reality-genrer. 

- Du kan lave en indre og ydre 
karakteristik af deltagerne i 
diverse madprogrammer. 

- Du kan ud fra dit arbejde 
diskuterer diverse 
madprogrammers indhold og 
form. 

 

- Du kan argumentere for 
din egen holdning til 
realityprogrammer 

- Du kan fortælle om 
fordele og ulemper ved 
realityprogrammer. 

- Du kan ud fra din viden 
om reality og faktion 
tænke over, hvorfor 
madprogrammer er blevet 
så populære. 

Kompetence 
Du kan bruge din viden om faktion, 
reality-genren og 
personkarakteristik til at diskutere 
og sammenligne nutidens 
madprogrammer. 
  
Kriterier: 

- Du kan finde tegnene på 
faktion i diverse 
madprogrammer. 

- Du kan karakterisere 
madprogrammerne i 
forskellige reality-genrer. 

- Du kan lave en indre og 
ydre karakteristik af 
deltagerne i diverse 
madprogrammer. 

- Du kan ud fra dit arbejde 
diskuterer diverse 
madprogrammers indhold 
og form. 

- Du kan sammenligne 
(perspektivere) 
madprogrammerne og 



 
 Anvende sin danskfaglige viden til med 

sikkerhed at forklare, begrunde, 
diskutere og tage stilling samt til at løse 
opgaver: 
Du kan bruge din viden om faktion, 
reality-genren og personkarakteristik til 
at diskutere og sammenligne nutidens 
madprogrammer. 
 

diskutere, hvad de 
forskellige programmer 
kan (formål). 
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