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Forord 

Med Bekendtgørelse om almen voksenuddannelse (avu – bekendtgørelsen) af 1. april 2009 blev faglig 

dokumentation indført som nyt evalueringsbegreb i alle fag på basisniveau og niveauerne F og E, hvor 

kursisten i uddannelsestiden skal udarbejde et produkt, der er egnet som faglig dokumentation. (Kapi-

tel 6 § 21). I læreplanerne er det kort beskrevet i punkt 4.2, hvordan der skal arbejdes med faglig do-

kumentation på de omtalte niveauer. 

Baggrund 

I forbindelse med avu-reformen 2009 er der sket et skift fra indholdsstyret undervisning til målstyret 

undervisning, hvor det er de faglige mål, der skal styre undervisningen fremfor krav om pensum. Såle-

des er det læseplanens mål og kernestof, der skal danne grundlag for de skriftlige prøver og for de 

mundtlige prøvers vedkommende læreplanens mål, kernestof og supplerende stof. Det betyder, at der 

ved prøverne skal vurderes, hvorvidt og i hvilken grad kursisten har opfyldt fagets mål. 

Med avu–reformen blev der indført et krav om formaliseret evalueringskultur med fokus på intern 

løbende evaluering af kursistens progression og målopfyldelse. Som et nyt evalueringsredskab i denne 

proces er faglig dokumentation blevet indført som en afsluttende del af undervisningen på de niveauer, 

der ikke har en prøve. Den faglige dokumentation er således en del af den interne evaluering og bereg-

net på individuel vurdering. 

Udviklingsarbejde om faglig dokumentation 

Da faglig dokumentation ikke var kendt inden for andre uddannelser eller områder, besluttede Ministe-

riet for Børn og Undervisning i 2012 at gennemføre et udviklingsarbejde om faglig dokumentation på 

almen voksenuddannelse som en fortsættelse af et tidligere udviklingsarbejde om målstyring og evalue-

ring.  

Udviklingsarbejdet tog udgangspunkt i avu-bekendtgørelsens afsnit om intern evaluering og fagenes 

læreplaner med tilhørende undervisningsvejledninger. Målet for selve udviklingsarbejdet var, at delta-

gerne skulle opnå en øget forståelse af sammenhængen mellem arbejdet med faglige mål og evaluering, 

herunder den nye evalueringsform; faglig dokumentation. Gennem fælles oplæg, vidensdeling og erfa-

ringsudveksling var hensigten, at deltagerne skulle få en større teoretisk viden om og praktisk forståelse 

af, hvad der karakteriserede en god faglig dokumentation. Hensigten var yderligere, at resultatet af 

udviklingsarbejdet skulle danne baggrund for udarbejdelse af et inspirationsskrift om faglig dokumenta-

tion, hvor deltagerne med deres erfaringer på området skulle bidrage med praktiske eksempler på god 

faglig dokumentation. 

Udviklingsarbejdets form 

I efteråret 2012 blev udviklingsarbejdet gennemført i fagene dansk, dansk som andetsprog, engelsk, 

matematik og naturvidenskab med afholdelse af to seminardage med forudgående og mellemliggende 

opgaver.  

Første seminardag bestod af fælles oplæg for udviklingsarbejdets deltagere med fokus på 

 forholdet mellem faglige mål og evaluering, herunder faglig dokumentation 

 faglig dokumentation som en del af undervisningen 

 kursistens rolle i arbejdet med faglig dokumentation 

 faglig dokumentation som et redskab til at styrke kursistens faglighed i et fremadrettet per-

spektiv. 
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Oplæggene blev holdt af chefkonsulent Erik Nexelmann, Ministeriet for Børn og Undervisning, der 

indledte udviklingsarbejdet med oplægget ”Faglig dokumentation som en del af intern evaluering” 

efterfulgt af videncenterleder for center for Evaluering i Praksis (CEPRA) Tanja Miller, der afsluttede 

den fælles del med oplægget ”Faglig dokumentation – hvad er det?”, hvor hun fokuserede på faglig 

dokumentation som et brugbart evalueringsredskab. 

Seminardagen sluttede af med en fagopdelt afdeling, hvor fagkonsulenten og deltagerne arbejdede med 

den faglige dokumentation i forhold til faget samt den obligatoriske hjemmeopgave, der skulle videre-

udvikle deltagernes allerede indsendte eksempler på faglig dokumentation.  

På andet seminar blev der i faggrupperne arbejdet videre med deltagernes hjemmeopgaver, foretaget 

vidensdeling og erfaringsudveksling samt færdiggørelse af eksempler på faglig dokumentation til inspi-

rationsskriftet ”Faglig dokumentation” 

Inspirationsskriftet ”Faglig dokumentation” 

Inspirationsskriftet er bygget op med en indledende tekst, der kort fortæller om baggrunden for udvik-

lingsarbejdet, dets opbygning, indhold og gennemførelse. 

 I den efterfølgende tekst ”Faglig dokumentation og avu-reformen” af chefkonsulent Erik Nexelmann 

gøres der rede for historikken til faglig dokumentation og formålet med denne evalueringsform. Tek-

sten er et sammendrag af seminarets oplæg ”Faglig dokumentation som en del af intern evaluering”. 

Dernæst en artikel ”Faglig Dokumentation – et næbdyr?” der er et sammendrag af videnscenterleder 

Tanja Millers oplæg fra seminaret ”Faglig dokumentation – hvad er det?”. 

Deltagernes bidrag med gode eksempler på faglig dokumentation udgør hovedparten og sidste del af 

inspirationsskriftet, og det er håbet, at eksemplerne kan være med til at inspirere faglig dokumentation 

som et redskab til at styrke kursisternes faglighed i et fremadrettet perspektiv.  

Ministeriet for Børn og Undervisning vil gerne takke alle deltagere for et konstruktivt og udbytterigt 

samarbejde samt udarbejdede eksempler på faglig dokumentation. Desværre har det ikke været muligt 

på grund af skriftets begrænsede omfang at medtage alle eksempler, der er blevet udarbejdet af delta-

gerne. Intentionen har været at medtage eksempler i de pågældende fag på alle niveauer med faglig 

dokumentation. 
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De følgende to artikler om faglig dokumentation er et sammendrag af de to oplæg, der blev holdt på 

udviklingsarbejdets første seminardag.  

I artiklen ”Faglig dokumentation og avu-reformen” gør chefkonsulent Erik Nexelmann rede for histo-

rikken til faglig dokumentation og formålet med denne evalueringsform. 

Faglig dokumentation og avu-reformen 

Faglig dokumentation blev indført i almen voksenuddannelse i 2009 i forbindelse med reformen. Fag-

lig dokumentation kendes ikke inden for andre uddannelser eller områder. 

Historien 

Faglig dokumentation er omtalt i bemærkningerne til reformloven. Det fremgår, at der indføres et krav 

om, at kursisten i uddannelsestiden skal udarbejde et produkt som afslutning på forløbet på de niveau-

er, som ikke afsluttes med prøve, dvs. niveauerne F og E samt basisniveau. Produktet kan fx være et 

mindre projekt, en synopsis eller lignende, som efterfølgende fremlægges og evalueres.  

I bekendtgørelsen om almen voksenuddannelse er det i § 21 betonet, at produktet, skal være egnet 

som faglig dokumentation, og det er præciseret, at det evalueres af kursistens lærer. Reglerne findes i 

kapitel 6, der omhandler intern evaluering. 

Det følger heraf, at produktet skal være fremstillet til brug som faglig dokumentation, og at produktet 

ikke tidligere må være evalueret. 

Lovbemærkningerne nævner videre, at kursister, der har udarbejdet det omtalte produkt, og i øvrigt har 

opfyldt kravet til aktiv deltagelse i undervisningen, vil kunne få et deltagerbevis for det gennemførte 

forløb.  

I bekendtgørelsen findes reglerne om deltagerbevis i kapitel 7. Det ses i § 23, at deltagerbevis kan ud-

stedes til en kursist, der har fuldført undervisningen på basisniveau eller på niveau F eller E, når betin-

gelserne i fagets læreplan er opfyldt – herunder at den faglige dokumentation er egnet til evaluering. I § 

25 findes betingelsen om, at kursisten skal have opfyldt kravet til aktiv deltagelse i undervisningen. 

Faglig dokumentation er således ikke en prøve og er ikke omfattet af reglerne i eksamensbekendtgørel-

sen. Ved evalueringen gives ikke en karakter, men en verbal faglig feedback. 

Det er værd at hæfte sig ved, at produktet skal være egnet som faglig dokumentation, og at den 

faglige dokumentation skal være egnet til evaluering. 

At opfylde det første krav er nødvendigt, men ikke tilstrækkeligt. Begge krav skal opfyldes.  

Der kan måske tænkes situationer eller sammenhænge, hvor det mere eller mindre kan vise sig vanske-

ligt at holde de to krav ude fra hinanden. Men generelt har kravene den fordel, at de gør det muligt at 

skelne mellem formelle krav og faglige krav. 

Jeg kan prøve at illustrere det med et par eksempler. 

I læreplanernes afsnit 4.2 er det fastsat specifikt, hvordan den faglige dokumentation er tilrettelagt på 

niveau F, E og basisniveau. 
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I faget Engelsk på niveau F er det i læreplanen fastsat om faglig dokumentation, at kursisten skal forbe-

rede et kort, mundtligt oplæg på engelsk om et emne, som har relation til undervisningen. 

Betingelsen for, at produktet er egnet som faglig dokumentation, er, at produktet opfylder de for-

melle krav til form og proces. Om form og proces fremgår det af læreplanen,  

 At emnet vælges i samråd med læreren 

 At kursisten selvstændigt skal udarbejde en disposition til oplægget 

 At dispositionen skal afleveres til læreren 

Betingelsen for, at den faglige dokumentation er egnet til evaluering, er, at dokumentationens ind-

hold er fagligt relevant i forhold til læreplanens mål. Om indholdet er det fastsat i læreplanen, 

 At oplægget skal være på engelsk 

 At dispositionen skal være på engelsk 

 At emnet skal have relation til undervisningen. 

I faget Engelsk på niveau F er der således både nogle formelle krav og nogle faglige krav, som skal 

være opfyldt i forbindelse med faglig dokumentation. Det første krav omfatter så at sige selve produk-

tets genkendelighed som faglig dokumentation, mens det andet krav vedrører kvalitative forhold. 

Jeg vil gerne nævne et eksempel mere. 

I faget Matematik på niveau E er det i læreplanen fastsat om faglig dokumentation, at kursisten skal 

udarbejde en synopsis til brug for en præsentation, der skal demonstrere, om kursisten i forhold til de 

faglige mål kan løse problemer, anvende modeller og præsentere fremgangsmåder. 

Betingelsen for, at produktet er egnet som faglig dokumentation, er, at produktet opfylder de for-

melle krav til form og proces. Om form og proces fremgår det af læreplanen,  

 At kursisten vælger et problemområde i samråd med læreren 

 At læreren formulerer en eller flere problemstillinger med tilknytning til emnet som udgangs-

punkt for arbejdet (emnet må vel være det omtalte problemområde) 

 At kursisterne udarbejder synopsen individuelt eller i grupper. 

Betingelsen for, at den faglige dokumentation er egnet til evaluering, er, at dokumentationens ind-

hold er fagligt relevant i forhold til læreplanens mål. Om indholdet er det fastsat i læreplanen, 

 At problemområdet skal være fra hverdagslivet eller samfundslivet 

 At de nævnte problemstillinger skal være af matematisk art. 

I faget Matematik på niveau E er der således både nogle formelle krav og nogle faglige krav, som skal 

være opfyldt i forbindelse med faglig dokumentation. Det første krav omfatter så at sige selve produk-

tets genkendelighed som faglig dokumentation, mens det andet krav vedrører kvalitative forhold. 

Sammenligner vi de to eksempler, ser det ud til, at læreren i begge tilfælde er tiltænkt en rolle i proces-

sen og ved valg af emne, problemområde og problemstillinger, som ganske langt bidrager til, at betin-

gelserne bliver opfyldt. Men det er klart, lærerens medvirken ikke kan blive nogen garanti for, om der i 

sidste ende kommer et oplæg eller en præsentation ud af det, og om den handler om emnet. 

For at evalueringen kan finde sted er det nødvendigt, at både de formelle krav og kravene til fagligt 

relevant indhold er opfyldt. Hvis evalueringen ikke kan finde sted, fordi produktet ikke opfylder betin-

gelserne, er uddannelsesforløbet ikke afsluttet, og der udstedes ikke deltagerbevis. 
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Hensigten 

I forbindelse med avu-reformen skulle undervisningsforløbene opdeles i kortere forløb. Ministeriet 

valgte at bruge den etablerede niveau-række til afgrænsning af forløbene.  

Det ville imidlertid ikke have været fremkommeligt at afholde prøver på alle trin fra basisniveau til 

niveau D. Ministeriet valgte derfor at udtage niveau G og D til prøver og at lægge faglig dokumentation 

ved afslutningen af niveau F og E samt basisniveau. 

Hensigten med faglig dokumentation er derfor dobbelt.  

For det første skal faglig dokumentation dokumentere over for omverdenen og over for kursisten selv, 

at kursisten har fuldført forløbet under aktiv deltagelse i undervisningen. Evalueringen skal i den for-

bindelse give kursisten et klart billede af, hvad der kom ud af forløbet, hvad kursisten fik lært, hvad der 

er faglige styrker og svagheder. 

For det andet skal faglig dokumentation give kursisten grundlag for at overveje og vurdere sine mulig-

heder for at fortsætte i et nyt uddannelsesforløb, enten til næste niveau i avu eller i en ungdomsuddan-

nelse eller anden uddannelse. Evalueringen skal i den forbindelse give kursisten et klart billede af styr-

ker og svagheder af faglig karakter og med hensyn til ar-bejdsmetoder og arbejdsindsats med henblik 

på et videre undervisningsforløb i faget. 

 

Erik Nexelmann 
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I nedenstående artikel ”Faglig dokumentation – et næbdyr” gør videnscenterleder Tanja Miller rede for 

begrebet faglig dokumentation som en del af en helt ny måde at praktisere pædagogisk evaluering på.  

Faglig Dokumentation – et næbdyr? 

Hvad er Faglig Dokumentation? 

Faglig dokumentation er en del af pædagogisk evaluering, men også en helt ny måde at italesætte og 

praktisere pædagogisk evaluering på. Traditionelt skelnes der i evalueringsteori mellem summative og 

formative evalueringsformer. Denne skelnen bliver udfordret af faglig dokumentation, som jeg vil for-

søge at vise. De summative evalueringsformer, som karaktergivning og afholdelse af eksamen kan spo-

res meget langt tilbage i historien, fylder stadig mest i underviseres og kursisters bevidsthed. De forma-

tive evalueringsformer opstod i de glade tressere som en del af modernisering af uddannelsessystemet, 

hvor målsætningen blev at få flere med på uddannelsesvognen. De formative evalueringsformer kan 

undervejs i uddannelserne støtte og vejlede elever, studerende og kursister. I bekendtgørelser og stu-

dieordninger indføres betegnelserne løbende, interne og eksterne evalueringer for at fange den kom-

pleksitet i evalueringsarbejdet der nu efterlyses.  

Rammebestemmelserne i form af produktkrav til faglig evaluering er klart formulerede. Således må 

produktet ikke være blevet vurderet/bedømt i undervisningen, men skal være en del af uddannelsesti-

den. Resultaterne af evalueringen skal drøftes med kursisterne og anvendes til at justere undervisnin-

gens progression og tilrettelæggelse i forhold til kursisternes faglige formåen. Kursisterne kan også få 

som opgave at præsentere sine produkter (tekster) fra ide til det færdige resultat. 

Når jeg hævder, at faglig dokumentation ligger et sted imellem disse velkendte størrelser, beror det på 

følgende iagttagelser. 

1. Faglig dokumentation afslutter et forløb – da hvert niveau er et fag - her mest inspiration fra 

den summative 

2. Hvis vurderingen af kursistens tekster/produkter foretages ved hjælp af standarder peger dette 

også mod det summative 

3. Når lærernes vurderinger peger fremad mod kursistens nærmeste udviklingszone er evaluerin-

gen formativ 

4. Der er ingen sanktioner forbundet med faglig dokumentation – vel og mærke hvis den faglige 

dokumentation er fundet egnet til vurdering. Det betyder i praksis, at underviserens vurdering 

af kvaliteten af kursistens produkt er afgørende. Hvis kursistens produkt derimod er fundet 

egnet til vurdering, ydes der herefter formativ evaluering.  

Konklusionen er, at faglig dokumentation mest er i familie med de formative traditioner, men også har 

træk fra de summative. Derfor kalder jeg faglig dokumentation for et evalueringens næbdyr. Næbdyret 

blev i sin tid afvist af det videnskabelige selskab, da et dyr i datidens forståelse ikke på en og samme tid 

kunne have et næb og en pels. 

Innovativ evaluering 

Faglig dokumentation er altså en selvstændig aktivitet som udføres af kursisterne i slutningen af et 

forløb. Formålet med aktiviteten er at dokumentere, hvad og i et vist omfang, hvordan, vedkommende 

har lært fagligt i uddannelsestiden.  Den evaluering, som underviseren efterfølgende har foretaget af 
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produktet, skal for at give mening i konteksten pege fremad og give grundlag for, at kursisten ændrer 

sin praksis. Dette kaldes i evalueringsteori for innovativ evaluering. Dette defineres således: 

En refleksiv relationel proces, hvor viden om fortiden og nutiden anvendes til fremadrettede handlinger, 

der understøtter organisationens (uddannelsens) primære opgave med det sigte at skabe en fremadrettet 

bedre praksis (Malene Skov Dinesen og Camille de Witt) 

I dette tilfælde drejer det sig om kursisters læreprocesser, som omfatter både faglighed, læringsstrategi-

er, studiekompetencer og sociale kompetencer. 

At processen er både refleksiv og relationel betyder i dette tilfælde, at underviserne anerkender kursi-

sten. Anerkendende betyder her at se og forstå den anden – spejle den anden på en positiv måde - låne 

den anden sit blik på det han/hun gør og tænker – uden at moralisere – men henblik på at hjælpe vide-

re. 

Hvad ved vi om god undervisning 

Faglig dokumentation som afsæt til at støtte kursisten i den videre læreproces peger også tilbage på 

underviserne. Som nævnt under formålet med faglig dokumentation kan resultater af vurderinger i 

forbindelse med faglig dokumentation pege tilbage på tilrettelæggelse af undervisningen. Fra forsknin-

gen ved vi, at der er tre forhold som er uhyre vigtige, når vi taler om kvalitet i undervisningen. Relati-

onskompetencer, klasseledelse og didaktik.  Når vi dykker ned i didaktikken, er der en skov af forsk-

ningsresultater at blive klogere af, men den sidst offentliggjorte metaanalyse peger på ti centrale områ-

der (Meyer). 

 Klar strukturering af undervisningen 

 En betydelig mængde ægte læretid 

 Læringsfremmende arbejdsklima 

 Indholdsmæssig klarhed 

 Intelligent træning 

 Meningsdannende kommunikation 

 Metodemangfoldighed 

 Individuelle hensyn 

 Transparente forventninger 

 Stimulerende læringsmiljø.  

 

Listen kan anvendes som inspiration til undervisere, hvis de ønsker at ændre egen praksis. Hvis en 

runde med tilbagemeldinger på tekster i forbindelse med faglig dokumentation på et hold gør en un-

derviser klogere på nogle mønstre i læreprocesserne, som kan tilskrives undervisningen, er forsknings-

resultaterne fra Meyer en guldgrube – hvor hvert punkt kan give anledning til mange refleksioner.  

Feedback med systematik 

Hattie og Timberley har vist i deres forskning, at systematisk og løbende feedback er en af de vigtigste 

kilder til læring. Ved hjælp af empiriske studier har de udviklet en model for systematisk feedback, som 

kan være inspirerende, når vi taler om tilbagemeldinger til kursister i forbindelse med faglig dokumen-

tation. 
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Hattie 2009; 176 

Formålet med feedbacken er at reducere afstandene mellem det, kursisten kan i dag og det kursisten 

gerne vil lære – eller afstanden hen til det kursisten ifølge bekendtgørelsen skal lære. Det nye i model-

len er en skelnen mellem 1) hvilke dele af læreprocessen underviseren ønsker at give feedback på  -  
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altså opgavebesvarelse, proces, selvregulering eller det personlige plan 2) at alle feedbackprocesser 

omfatter svar på tre grundlæggende spørgsmål: Hvor skal kursisten hen? Hvor er kursisten lige nu? Og 

hvad er det næste skridt for kursisten. 

Det er sådan set ikke ny viden, Hattie og Timberley har fundet frem og formidler – det nye og frugtba-

re ligger i systematikken og visheden om, at feedback for alvor flytter kursister og andre ele-

ver/studerende fremad i deres læreprocesser. Relateres viden om feedbackmekanismer til faglig doku-

mentation kan systematikken i modellen for alvor guide underviseren til at give den feedback, kursisten 

savner for at komme videre i læreprocessen. Drejer det sig om opgaveniveauet, vil feedbacken have 

fokus på det faglige. Hvordan er opgaven forstået og besvaret. Hvordan udvælger kursisten det materi-

ale, der er taget med i faglig dokumentation og på hvilke måder sammenkædes dette eventuelt med 

andre dele af stoffet? En forudsætning for, at feedbacken giver mening for kursisten er, at der er arbej-

det med læringsmål – således at det der stræbes efter står nogenlunde klart for både underviser og kur-

sist. Det kan også være at kursisten savner feedback på den måde vedkommende tilrettelægger sine 

læreprocesser. Det kan handle om alt fra tilrettelæggelse af arbejdet (fx ikke at begynde på arbejdet en 

time før aflevering) og mængden af arbejde. Men i lige så høj grad feedback på, hvad en passende 

mængde stof kan forstås i bestemte fag. Nogle kursister har jo tendens til at ”tage det hele med” bare 

for at være sikker på at gøre det godt. Men den gode faglige dokumentation udvælger netop fokus-

punkter og derfor udvikles kursisternes læringsstrategier igennem arbejdet med faglig dokumentation. 

Angående selvregulering – som jo handler om selvdisciplin og om færdigheder i at modtage feedback 

og lære af egne erfaringer med hensyn til læringsstrategier kræver det meget af underviser at fastholde 

det anerkendende blik. Dette kan kobles sammen med mere personlig feedback, hvor store temaer 

som initiativ, ansvar og samarbejde kan italesættes.  

Det er uhyre vigtigt for læringsudbyttet, at feedbacken kommunikeres anerkendende og uden al for 

megen moral. Det vigtige er, at underviserens professionelle vurderinger giver mening for kursisten – 

ellers lytter vedkommende slet ikke. Her er ironi og sarkasme selvfølgelig bandlyst. Derimod må den 

positive indfaldsvinkel styrkes.  For at øve denne kompetence kan man som underviser lade sig inspire-

re af nedenstående helt konkrete spørgsmålstyper.   

Typiske traditionelle spørgsmål Spørgsmål en anerkendende tilgang 

Hvad er problemet? Hvad er det, du ønsker? 

Hvad er årsagen til problemet? Hvad har du brug for hvis du skal flytte dig? 

Hvad vil du gøre ved det? Hvad har du af ressourcer og gode erfaringer du 
kan trække på?? 

Hvorfor har du ikke handlet på det før nu? Hvad har du gjort indtil nu, som har virket kon-
struktivt og fremadrettet 

Hvad er den største ulempe for dig lige nu? Hvad er det bedste der kunne ske? 

 

Det mest bemærkelsesværdige ved feedback er nemlig, at det kræver store ører og evne til empati. De 

gode spørgsmål skaber mere læring end nok så fyldestgørende svar. 
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Afslutning 

Det bliver virkelig interessant i de nærmeste år at følge, hvordan faglig dokumentation som fænomen 

udvikler sig, og at få undersøgt om nogle af fordelene, som anslås i denne artikel også kan verificeres. 

Alle tiltag som aktiverer kursister og gør det ønskeligt med et tæt fagligt samarbejde mellem undervise-

re indbyrdes og mellem kursister og undervisere peger under alle omstændigheder på større trivsel og 

læring. 

 

Tanja Miller ph.d. 

Act2learn, CEPRA, UCN 
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Dansk 

Basis 

Den faglige dokumentation i basis tager sit udgangspunkt i skriveprocesser og inddrager portfolioen, 

som kursisterne har udarbejdet undervejs i forløbet. Læreren udarbejder en opgave, som rummer en 

eller flere skriveopgaver, men også gerne spørgsmål vedrørende det faglige indhold på basis. 

Læreplanens beskrivelse af faglig dokumentation 

Den faglige dokumentation er skriftlig. Kursisten udarbejder et skriftligt produkt på baggrund af en 

opgave stillet af læreren. Opgaven inddrager portfolioen. Produktet skal demonstrere viden og færdig-

heder vedrørende: 

a) skriftsprog 

b) sproglig klarhed og korrekthed 

c) sammenhæng i teksten 

d) den beskrivende og den fortællende grundgenre 

e) kommunikationssituationen. 

Eksempel 1 - Skriveproces og interview 

Opgave til faglig dokumentation som afslutning på ”Dansk basis” 

Du skal i de næste 2 uger i dansktimerne – 8 lektioner i alt - lave den afsluttende opgave, kaldet ”Faglig 

dokumentation”. Her skal du vise, hvor langt du er kommet fagligt i dansk. Opgaven er skriftlig. Du 

skal bruge din portfolio på Fronter i forbindelse med opgaven.  

 

Opgaven består af 4 dele, og du skal besvare alle dele: 

1. Beskriv en skriveproces 

2. Udarbejd et interview 

3. Find udsagnsled og grundled 

4. Find navneord 

 

Din opgave bliver vurderet på følgende: 

 At dit skriftsprog er korrekt, klart og varieret 

 At du skriver i et sammenhængende sprog med gode afsnit 

 At du både kan skrive fortællende og beskrivende 

 At du har en forståelse for kommunikationssituationen; forholdet mellem afsender-tekst-

modtager(e) 
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1. Beskriv en skriveproces 

En af dine gode venner har bedt om din hjælp til en opgave. Han/hun ved, at du har lavet en tilsva-

rende opgave, og vil derfor gerne have din beskrivelse af, hvilke overvejelser du gjorde dig, da du skulle 

lave opgaven - fra dit første udkast til den endelige besvarelse. Til denne opgave skal du bruge din 

portfolio og her udvælge en af dine tidligere opgaver.  

Du skal nu skrive et brev (genren) til din ven (modtageren), hvor du beskriver dine overvejelser. Din 

beskrivelse kan fx indeholde: 

 Genren: Hvilken genre er det? Og hvad kan man kende denne genre på? 

 Kompositionen. Hvordan er den bygget op? Hvordan har du skabt sammenhæng? 

 Indholdet. Hvilke hovedpunkter har din tekst? Hvilke ordklasser har du evt. brugt meget for 

at få din tekst til at blive sjov/spændende/interessant osv. 

 Respons: Hvordan brugte du responsen fra dine medkursister? 

 

2. Interview 300-500 ord 

Lav et interview med en medkursist om hans/hendes holdning til diskussionen om ”xxx”, som vi tidli-

gere har skrevet læserbreve om. Brug din medkursists læserbrev, der ligger i hans/hendes portfolio, til 

at forberede interviewet og stille kritiske spørgsmål ud fra.  

Forbered 6- 10 skriftlige spørgsmål, som vil hjælpe din medkursist til at beskrive problemstillingerne, 

forklare sine holdninger og argumentere for dem. 

Gennemfør interviewet, og skriv det som en sammenhængende tekst. 

Tips: 

Læs interviewet fra Ud & Se på Fronter, og læg mærke til genrens kendetegn, som også er beskrevet 

i dokumentet ”Interview-genren” på Fronter, i mappen ”Avisen”. 

 

3. Udsagnsled og grundled 

Find alle udsagnsled og grundled i de første 5 linjer i interviewet, sæt kryds og bolle.  

 

4. Navneord 

Understreg alle navneord i de sidste 5 linjer i interviewet, og bøj 5 af dem i skemaet. Kopier skemaet 

ind i din fil. 

 Ental: Flertal: 

Eksempel: Ubestemt: Bestemt: Ubestemt: Bestemt: 

Stol En stol Stolen Flere stole Alle stolene 

     

     

 

Opgaven afleveres på Fronter i egen portfolio med titlen ”Eget navn + Faglig dokumentation”. 
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Tilbagemelding på faglig dokumentation.  

Skemaet udfyldes af lærer og bruges til den mundtlige evalueringssamtale med kursisten. 

Navn:  

 

Skriftsprog 

 

Sproglig klarhed og korrekthed 

 

Sammenhæng i teksten 

 

Den beskrivende og den fortællende grundgenre 

 

Kommunikationssituationen 

 

Sammenfattende:  

Alt i alt en opgave, hvor du… 
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Eksempel 2 - Ordklasser og genrer 

Opgave 1 

 

fortælle cykel skrive  vinduer 

  

sofa  gamle  kaninbur  billigt 

 

smukt antikke  hamster  finde 

 

give  historie  annonce  større 

 

blåt forklare  læse  

 

Skriv ordene fra boksen i skemaet herunder – sorteret i ordklasser.  

Skriv dem i samme form som i boksen. 

 

Navneord Udsagnsord Tillægsord 

   

   

   

   

   

   

   

 

Opgave 2 

Skriv de tillægsord, du lige har fundet – denne gang i grundform. 

___________________ 

 

___________________ 

 

___________________ 
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___________________ 

 

___________________ 

 

___________________ 

 

Opgave 3 

Vi har arbejdet med Søren Ryges artikel: Et ufatteligt langt liv – historien om Valborg. 

Skriv et brev til Valborgs niece, Else Brønden, fra Dronninglund. Du skal blandt andet fortælle hende 

om dit besøg hos Valborg.  

I dit brev skal du bruge både fortælling og beskrivelse. 

 

Opgave 4 

Forbedring af tekst 

Find i din skrivemappe en af dine tekster, som du har skrevet som første udkast.  

Læs dit udkast og bestem, hvad du nu vil forbedre. 

Skriv først i punktform de områder, du vil forbedre.  

Skriv derefter andet udkast med forbedringerne. 

 

Beskrivelse af proces 

Beskrivelse af kursistens præsentationsform 

Opgaven løses individuelt og skriftligt. 

Beskrivelse af lærerens evalueringsform 

Kursisterne ved i god tid, hvad faglig dokumentation er. 

Inden kursisterne besvarer opgaverne (ugen før), vil læreren på klassen give et oplæg om forhold, der 

kan have indflydelse på, hvorvidt de faglige mål nås:  

motivation, koncentration, vilje til indlæring mm.  

Læreren vil inddrage kursisternes erfaringer ved at få dem til at fortælle og se en sammenhæng. 

Det vil læreren vende tilbage til individuelt ved evalueringssamtalen.  

 Hvad har forhindret dig i at nå målene? 

 Hvad har bidraget til at nå målene? 

 Hvordan kan du arbejde fremover? 

Læreren læser kursistens besvarelse hjemme og gennemgår den individuelt med kursisterne. 
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Ved samtalen har både lærer og kursist en udgave af besvarelsen.  

Kursisten har først ordet og er forberedt på at forklare/dokumentere i teksten: her viser læreren, hvad 

der kendetegner en fortælling, her viser læreren beskrivelse mm. 

Læreren kommenterer kursistens forklaring. Og viser sine kommentarer. 

Og der vendes tilbage til: 

 Hvad har forhindret dig i at nå målene? 

 Hvad har bidraget til at nå målene? 

 Hvordan kan du arbejde fremover? 

 

 

 

 



 

 

Dansk, niveau F 

Faglig dokumentation 
Almen voksenuddannelse 

Side 20 af 98 

Niveau F 

Det fælles værk på niveau F er en avis eller et tidsskrift, og kursisten har i forløbet læst og arbejdet med 

avis- og tidsskriftgenrer som for eksempel baggrundsartikel, nyhedsartikel, interview, klumme, leder, 

kronik og læserbrev. Den faglige dokumentation tager sit afsæt i det stofområde og giver kursisten 

mulighed for at vise den erhvervede viden. 

Læreplanens beskrivelse af faglig dokumentation 

Den faglige dokumentation er skriftlig. Kursisten vælger en genre, der kan indgå i en avis, og formule-

rer et produkt i overensstemmelse med genrens kendetegn. Produktet skal demonstrere kursistens 

viden og færdigheder vedrørende: 

a) genren 

b) sproglig korrekthed og hensigtsmæssighed 

c) kommunikationssituationen. 

Eksempel 1 - Voksenundervisning 

Før du går i gang med at skrive 

Du skal nu til at skrive en artikel om voksenundervisning til jeres VUC-blad eller den lokale ugeavis. 

Sideløbende med opgaven skal du for hver dag/time, du arbejder med opgaven, føre en kort dagbog i en 

Power Point præsentation over dine arbejdsmetoder, således at den kan bruges til evaluering senere hen. 

Men før du går i gang med at skrive, er der nogle spørgsmål, du skal overveje, bl.a.: 

Hvilken type artikel vil du vælge? 

Skal det være en informationstekst: nyhedsartikel, baggrundsartikel, interview m.v. 

eller 

en opinionstekst: læserbrev, anmeldelse eller kommentar m.v. 

Hvordan skal kompositionen være? 

Informerende genre:  

1) Information og fakta om virkelige hændelser 

2) Struktureret efter fx nyhedstrekanten og 

3) Indeholdende de 4 nyhedskriterier (AVIS) 

http://it-medier.viauc.dk/4Tekster/Produkt/Avis(Has)/images/Nyheds35.jpg 

4) De 6 faktaspørgsmål (Hvem?, hvad?, hvor?, hvornår?, hvordan? og hvorfor?) 

5) Citerer kilder og udsagn fra eksperter. 

Opinionsgenren: 

1) At udtrykke en mening, en holdning eller en kommentar til en sag 

2) Information og beskrivelse indgår i argumentationen 

3) Formålet er at påvirke eller vurdere 
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Hvad med kommunikationssituationen? 

Overvej, hvem din artikel skal skrives for: 

Er det læsere, der intet kender til VUC i forvejen? 

Er det unge potentielle kursister? 

Er det politikere? 

Er det kursister, undervisere, ledelse eller bestyrelse ved VUC? 

Eller nogen helt andre? 

Hvem vil du gerne nå? 

Sproget 

Sproget skal passe til genren og dine modtagere. Hvor meget eller hvor lidt ved de om VUC i forvejen? 

Find eventuelt en informerende artikel eller en opinionsartikel i din danskmappe, som vi har arbejdet 

med, eller på nettet. 

Når du har overvejet disse indledende spørgsmål, skal du i gang med at lave research. 

Indsaml informationer til din kommende artikel. 

Brug dit undervisningsmateriale, nettet, biblioteket, din lærer, dine medkursister til at give inspiration. 

Inden du begynder at skrive, skal dit forarbejde godkendes af din lærer 

Mens du skriver 

Opgaven er individuel, men brug dine medkursister til at give respons på 1. og eventuelt 2. udkast. 

Vær kritisk over for din skrevne tekst: Er indhold, opbygning, sprog, tegnsætning og stavning i orden?  

Kan den bære fx at blive trykt i den lokale ugeavis? 

Efter at du har afleveret din tekst 

Evaluering 

Du vil få respons fra kursister og lærer. 

Vi vil drøfte, om din tekst er egnet til afprøvning på den lokale avisredaktion, og her kigger vi på gen-

ren, kommunikationssituationen og dit sproglige udtryk. 

Endelig vil vi tale med dig om, hvordan du kommer videre herfra. 

Hvad ved du nu, og hvad skal du eventuelt blive bedre til? 

 

Din dagbog vil indgå i evalueringen. 
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Eksempel 2 - I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme 

Beskrivelse af eksemplet 

Du skal nu til at lave din faglige dokumentation i dansk – du skal skrive en artikel (informerende artikel 

eller opinionsartikel), og produktet skal indgå i en fælles avis, som holdet laver. Avisens målgruppe er 

de studerende på VUC.  

Avisens tema er: ”I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme” 

Du skal nu vælge én af de følgende opgaver. 

1. Skriv en kommentar om danskernes høflighed. Du skal inddrage Niels Davidsen-Nielsens ho-

vedsynspunkter i klummen: ”Det kniber med høfligheden i Danmark”.  

2. Skriv en anmeldelse af sangen ”I et land uden høje bjerge” af Michael Falch.  

3. Skriv et informerende oplæg om, hvad der kendetegner danskerne og Danmark. Du skal 

komme ind på vores kultur, natur og traditioner. Artiklen skal indeholde billeder og et passen-

de layout. 

4. Skriv en klumme, som handler om den danske jul. Fortæl efter din tekst, hvilke genretræk din 

tekst indeholder. 

5. Læs læserbrevet: ”Danskhed skal sikres i folkeskolen” – skriv svaret. Fortæl efter din tekst, 

hvilke genretræk din tekst indeholder.  

Besvarelsen skal fylde det samme som en eksamensopgave. I får 3 lektioner på klassen, resten skal 

laves hjemme. Computere er reserveret.  

Evaluering: 

En uge efter aflevering får du en evalueringssamtale som tilbagemelding på din faglige dokumentation. 

Samtalen vil tage udgangspunkt i, hvorvidt du mestrer den valgte genre, overholder krav til kommuni-

kationssituationen og bruger et korrekt og hensigtsmæssigt sprog. 

Desuden vil samtalen dreje sig om, hvordan du kan arbejde videre fremadrettet – hvad mestrer du, og 

hvad skal der stadig arbejdes med i forhold til næste niveau. 

Forbered dig på samtalen, og udfyld dette skema inden. Brug din skrivemappe til at finde bevis.  
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Kriterier for mestring Egen vurdering 

(Det kan jeg) 

 

 

Egen vurdering 

(Det kan jeg 
næsten) 

 

Egen vurdering 

(Det kan jeg 
ikke endnu) 

 

Bevis for 
læring 

Jeg er bevidst om kommu-
nikationssituationen, når jeg 
skriver. 

    

Jeg kan skrive informations-
tekster og opinionstekster. 

    

Jeg kan skabe sammenhæng 
og gode overgange i mine 
tekster ved hjælp af binde-
ord og afsnitsinddelinger. 

    

Jeg kan argumentere med 
kendskab til forskellige 
argumentationsformer. 

    

Jeg kan skrive korrekt og 
hensigtsmæssigt. 

    

Jeg kan sætte relevante tegn.     
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Niveau E 

Den faglige dokumentation på niveau E tager sit udgangspunkt i en konkret genre, hvor kursisten viser 

sit genrekendskab samt skriftlige eller mundtlige formulering i en konkret kommunikationssituation. 

Kursisten skal kunne kombinere at beskrive, analysere, argumentere og vurdere. 

Læreplanens beskrivelse af faglig dokumentation 

Hver kursist vælger en sagtekst eller en fiktionstekst og udarbejder en anmeldelse, der demonstrerer 

kursistens kompetencer vedrørende: 

a) at beskrive, analysere, argumentere og vurdere 

b) at skrive/fremlægge levende, klart og nuanceret og tilpasset kommunikationssituationen. 

Vælger kursisten mundtlig fremlæggelse, afleveres et talepapir inden fremlæggelsen. 

Eksempel 1 - Anmeldelse 

I skal vælge en sagtekst eller en fiktionstekst, som I vil anmelde. Anmeldelsen kan laves på to måder:  

 En skriftlig anmeldelse, som afleveres til mig 

 En mundtlig anmeldelse, som fremlægges på klassen. Her skal I aflevere et talepapir inden 

fremlæggelsen. 

Brainstorm 5 min. to og to over de sagtekster og fiktionstekster, vi har arbejdet med på E-niveau. Skriv 

dem her: 

 

Sagtekster Fiktionstekster 
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Fremgangsmåde skriftlig anmeldelse 

1) Vælg en sagtekst eller fiktionstekst. 

Læs den igen og find din analyse af teksten frem. 

Gennemlæs analysen. Find de punkter, som du vil have med i din anmeldelse.  

Skriv stikord til de forskellige punkter, som analysen skal indeholde. Stikordene danner således 

en disposition. 

2) Skriv 

3) Brug tjeklisten til at finde ud af, om du har det hele med. 

Ret igennem for kommaer. 

Ret igennem for stavefejl. 

Læs opgaven højt for en anden eller få en klassekammerat til at læse den igennem. 

Oversigt over mål for den skriftlige anmeldelse: 

Mål Tjekliste 

Jeg har lavet en beskrivelse af teksten  

Jeg har lavet en analyse af teksten, og jeg inddrager den i min anmeldelse (mindst 5-
6 punkter) 

 

Jeg har gode argumenter for mine påstande  

Jeg har en samlet vurdering af teksten  

Jeg har lavet et passende layout  

Jeg har gennemarbejdet tegnsætningen  

Jeg har valgt et medie, hvor min anmeldelse skal bringes i. Jeg har brugt et sprog, 
som er rettet mod modtagerne 

 

 

Fremgangsmåde mundtlig anmeldelse 

1) Vælg en sagtekst eller fiktionstekst. 

Læs den igen og find din analyse af teksten frem. 

Gennemlæs analysen. Find de punkter, som du vil have med i din anmeldelse.  

Skriv stikord til de forskellige punkter, som analysen skal indeholde. Stikordene danner således 

en disposition. 

2) Giv dispositionen et tydeligt layout (lav eventuelt en power point/smart board præsentation) 

3) Brug tjeklisten til at finde ud af, om du har det hele med. 

Øv dig i at fremlægge. 

Ret talepapiret / din power point/smart board præsentation til. 
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Oversigt over mål for den mundtlige anmeldelse:  

Mål Tjekliste 

Jeg har lavet en beskrivelse at teksten   

Jeg har lavet en analyse af teksten, og jeg inddrager den i min anmeldelse (mindst 5-
6 punkter) 

 

Jeg har gode argumenter for mine påstande  

Jeg har en samlet vurdering af teksten  

Jeg har lavet talepapir, hvor indholdet af mit oplæg beskrives (indhold)  

Talepapiret er skrevet således, at jeg kan bruge det som en støtte i oplægget (form)  

Jeg fremlægger levende og klart for holdet  

 

Praktiske informationer 

I får 2 dobbeltlektioner til at lave anmeldelsen, som skal fylde det samme som en eksamensopgave. 

Anmeldelsen / talepapiret skal således afleveres til mig senest xx. 

I må gerne arbejde på anmeldelsen hjemme. 

Computerskabet er reserveret  

God fornøjelse!   

Evalueringssamtale den xx: I får en samlet evaluering af jeres anmeldelse. I vurderes på alle de mål, 

som er opstillet på forrige side. Jeg vil også bede jer om at lave en selvevaluering efter endt proces – 

hvordan vurderer du selv dine styrker og svagheder i forhold målene. Hvad tager du med til næste 

niveau? 

 Hvordan vurderer du selv dine styrker og svagheder i forhold målene? 

 

 

 

 

 Hvad tager du med til næste niveau 
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Eksempel 2 - Anmeld fra viften 

Tekstgrundlag: 

Du har mulighed for at vælge mellem følgende tekster: 

Kortfilmen 13.03 – Frank Boysen: http://www.youtube.com/watch?v=0Gu8RmPcCOc 

Henrik Pontoppidan: En stor dag 

Jens Blendstrup: En barndomsven 

Benny Andersen: Rigtige mennesker 

En artikel fra Politiken: Jeg spiser det, I andre smider ud af Maria Berg. 

Opgaven: Du skal skrive en anmeldelse af en de ovennævnte tekster.  

Dette indebærer: 

1) Du skal gøre rede for/præsentere tekstens indhold og form.  

2) Du skal beskrive og analysere: mennesker, miljø, forholdet mellem personerne, værdimodsæt-

ninger, menneske- og livssyn, sprog, konflikt og konfliktløsning. 

3) Du skal argumentere for dine synspunkter: Hvis du fx mener, at der er et bestemt tema i tek-

sten, en bestemt holdningstilkendegivelse, en hensigt, skal du begrunde dine synspunkter. Den 

del skal indeholde påstand (hvad mener du, det drejer sig om?), argumenter (hvordan begrun-

der du det i teksten) og konklusion (så derfor er det sådan!). 

4) Din anmeldelse skal indeholde en vurdering: Du skal på baggrund af det allerede skrevne for-

holde dig til, hvordan tekstens form,  indhold og funktion er i forhold til dens modtagergrup-

pe. 

Før du begynder at skrive, skal du gøre dig klart, at 

1) du skal skrive tilpasset den kommunikationssituation, som en anmeldelse indgår i. 

2) du skal være opmærksom på/vælge medie/kanal og modtager. 

3) du skal tilstræbe at skrive i et nuanceret sprog. 

4) du skal bruge tegnsætning korrekt. 

5) du skal søge at skabe sammenhæng i teksten. 

Undervejs i skriveprocessen kan det være fornuftigt at sparre med en medkursist eller en gruppe af dine 

medkursister, så I kan give hinanden respons på jeres forskellige udkast. Du må også gerne dele 

dit/dine foreløbige udkast med læreren og herigennem få respons. 

Efter at du har afleveret opgaven, får du en skriftlig respons fra mig, og du vil blive tilbudt en kort sam-

tale om din opgave, arbejdsprocessen, og hvad du med fordel kan arbejde videre med fremover.  

Tilbagemelding på faglig dokumentation.  

Skemaet udfyldes og bruges til den mundtlige evalueringssamtale. 
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Navn:  

 

Krav til genren: 

a) at kunne beskrive, analysere, argumentere og vurdere 

b) at kunne skrive levende, klart og nuanceret og tilpasset kommunikationssituationen 

Sammenfattende:  

Alt i alt en opgave, hvor du… 
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Dansk som andetsprog 

Basis 

I dansk som andetsprog afsluttes niveauerne basis, F og E med faglig dokumentation. På alle tre ni-

veauer skal kursisterne i uddannelsestiden udarbejde et skriftligt produkt, der tager udgangspunkt i det 

enkelte niveaus kernestof. Produktet, der skal være egnet som faglig dokumentation, fremlægges af 

kursisten og evalueres af kursistens lærer. I det følgende gives eksempler på materiale, der er stilet til 

kursisten: To opgaver på hvert af niveauerne basis, F og E. 

Læreplanens beskrivelse af faglig dokumentation 

Den faglige dokumentation består af en etnografisk iagttagelse med fremlæggelse af et produkt og ef-

terfølgende samtale. Kursisten bestemmer sig for et emne, der skal undersøges. Emnet godkendes af 

læreren, hvorefter kursisten gennemfører et feltarbejde i form af iagttagelser, etablering af kontakter, 

informationssøgning m.m. Efterfølgende bearbejder kursisten de indsamlede iagttagelser og informati-

oner med henblik på formidling af emnet på grundlag af en disposition og efterfølgende samtale med 

lærer og medkursister.  

 

Eksempel 1 - Hjemløs - en etnografisk metode 

Beskrivelse af lærerens præsentationsform 

Læreren præsenterer kursisterne for beskrivelse og krav til faglig dokumentation, hvorefter forskellige 

emnemuligheder drøftes i plenum. Efterfølgende udleveres et arbejdsark til planlægning og forberedel-

se af arbejdet med den faglige dokumentation.  

Arbejdsark 

Navn: 

Emne: 

Forberedelse Egne notater 

Hvad vil du undersøge? 

Udarbejd hv-spørgsmål 

 

Hvordan vil du finde svar?  

Adresser 

Skriv de adresser ned, som du bruger 

Internetadresser 

 

Bibliotek 

Skriv titler på de bøger, som du bruger 

 

Iagttagelser 

Skriv, hvad det er du skal lægge mærke til 
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Interviews 

Hvem vil du tale med? 

Hvornår? 

Skriv navn/navne og aftalt dato, sted og tids-
punkt 

Skriv spørgsmål til interview 

Præsentationsform  

Produkt  

 

 

Beskrivelse af emnet 

Hjemløs 

Kursisten undrede sig over at finde hjemløse i Danmark, når vi nu har så godt et velfærdssystem. Der-

for satte han sig for at finde ud af, hvorfor der findes hjemløse i Danmark. 

Han besøgte Folkekøkkenet i sin by, der tilbyder hjemløse i byen mad og logi i dagtimerne. Helst ville 

han besøge et herberg for hjemløse, hvilket ikke lod sig gøre. 

Beskrivelse af kursistens præsentationsform 

Kursisten afleverer en disposition forud for præsentationen af sit arbejde med den etnografiske iagtta-

gelse. 

Kursisten præsenterer sit arbejde mundtligt for læreren og medkursisterne gerne ved hjælp af forskelli-

ge it- hjælpemidler. 

Kursisten besvarer og kommenterer spørgsmål og kommentarer fra lærer og medkursister om emnet.  

Beskrivelse af lærerens evalueringsform 

Individuel og mundtlig tilbagemelding fra læreren, der giver respons ud fra følgende vurderingskriteri-

er: 

produktet skal demonstrere viden og færdigheder i forbindelse med at kunne: 

a) forstå hovedindholdet af talt dansk, der vedrører kendte emner 

b) udtrykke sig forståeligt om kendte emner 

c) udlede og fastholde sammenhæng og følge op med kommentarer og spørgsmål i samtale 

d) holde enkle oplæg 

e) give sin mening til kende. 
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Eksempel 2 - Et sted i din by - en etnografisk metode 

Beskrivelse af lærerens præsentationsform 

Læreren præsenterer kursisterne for beskrivelse og krav til faglig dokumentation, hvorefter forskellige 

emnemuligheder drøftes i plenum. Kursisterne beslutter sig for at arbejde med det samme emne ”Et 

sted i byen”, men vælger individuelt deres eget sted i byen. Efter godkendelse af emnet udleverer lære-

ren et ark med følgende instruktioner til kursisterne: 

Arbejdsark 

Navn: 

Emne: 

1) Gå ud på det sted i byen, som du har valgt 

2) Observér stedet og tag evt. fotos af det, du bliver optaget af 

3) Find informationer om stedet ved at gå på biblioteket og eller gå på internettet 

4) Skab kontakt til nogle danskere 

5) Forbered spørgsmål til de kontaktede personer, tag gerne en diktafon eller notesblok med 

6) Bearbejd de indsamlede iagttagelser og informationer 

7) Skriv en disposition der skal danne udgangspunkt for din præsentation af arbejdet og aflever 

den til læreren 

8) Fremlæg dit emne/produkt for læreren og dine medkursister. 

9) Vær efterfølgende indstillet på at besvare og kommentere spørgsmål og kommentarer fra lærer 

og medkursister. 

 

Beskrivelse af emnet 

Et sted i din by 

Kursisterne får af læreren udleveret et kort over den by, som deres VUC ligger i. Sammen med kortet 

udleveres en liste over steder i byen, som de kan besøge og fortælle om.  

 

Beskrivelse af kursistens præsentationsform 

Kursisten afleverer en disposition forud for præsentationen af sit arbejde med den etnografiske iagtta-

gelse. 

Kursisten præsenterer sit arbejde mundtligt for læreren og medkursisterne gerne ved hjælp af forskelli-

ge it- hjælpemidler. 

Kursisten besvarer og kommenterer spørgsmål og kommentarer fra lærer og medkursister om emnet.  

Beskrivelse af lærerens evalueringsform 

Individuel og mundtlig tilbagemelding fra læreren, der giver respons ud fra følgende vurderingskriteri-

er: 

produktet skal demonstrere viden og færdigheder i forbindelse med at kunne: 

a) forstå hovedindholdet af talt dansk, der vedrører kendte emner 

b) udtrykke sig forståeligt om kendte emner 

c) udlede og fastholde sammenhæng og følge op med kommentarer og spørgsmål i samtale 
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d) holde enkle oplæg 

e) give sin mening til kende. 

 

Til den mundtlige evaluering benytter læreren følgende evalueringsskema: 

Faglig Dokumentation 

DSA - basis 

    

1.Indhold     

2. Sprog     

3. Produkt     

4. Fremlæggelse     
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Niveau F 

Læreplanens beskrivelse af faglig dokumentation 

Kursisten udvælger to selvproducerede tekster, som er skrevet inden for uddannelsestiden. Teksterne 

må ikke være blevet bedømt i under-visningen. Derefter præsenterer kursisten de to tekster og fortæller 

om processen fra idé til det færdige produkt. 

Eksempel 1 - Skriveproces - fra idé til det færdige produkt 

Beskrivelse af lærerens præsentationsform 

Læreren præsenterer kursisterne for beskrivelse og krav til faglig dokumentation på niveauet. Følgende 

arbejdsplan udleveres til kursisterne: 

Arbejdsplan 

Faglig dokumentation – niveau F 

Dansk som andetsprog 

Meningen er, at du skal vise, hvad du har lært indtil nu i forhold til de faglige mål for niveau F. Du får 

også at vide, hvor meget du allerede kan og hvad du måske kan gøre bedre/anderledes fremover, når vi 

slutter niveau F. 

Mål for faglig dokumentation 

Læreren må ikke have bedømt dine tekster først. Det er meningen, du skal præsentere og fortælle om 

to skrevne tekster, hvor du skal vise, hvad du ved om: 

a) præsentation af de to tekster 

b) skrevne teksters opbygning, sammenhæng og disponering 

c) sprogbrug og stil 

Du skal  

 have en plan for, hvordan du vil fortælle OM teksten 

 skrive til din læser (modtager) i en journalistisk genre 

 fortælle om kompositionen i dine tekster 

 vide hvordan man disponerer teksten 

 vide hvordan man skaber god sammenhæng i teksten 

 fortælle om sprogbrug og stil i dine tekster. 

 

Ugen før fremlæggelsen 

I næste uge skal du skrive to tekster, der skal stå i VUC-bladet. På dit VUC bliver der hvert halve år 

lavet en kursistavis. Den er henvendt både til dem, der allerede går der, men det er også meningen, at 

bladet skal ligge på fx områdets bibliotek, så andre interesserede kan læse den.  

Skriv 2 indlæg til denne kursistavis. Vælg selv hvilke genrer, du vil skrive i og hvilke emner, du vil skri-

ve om. Det skal dog være to forskellige genrer. Du får en skabelon til bladet af læreren. 

1) Du skal finde nogle gamle numre af VUC-bladet eller nogle andre blade, der ligner. Skimmelæs 

bladet og find ud af hvilke genrer, der er blevet skrevet i. Hvilke emner bliver der omtalt? Få 

gode ideer på den måde.  
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2) Find ud af, hvad du har lyst til at fortælle andre om. Vil du skrive en kommentar til noget, der 

allerede ER skrevet eller vil du skrive noget helt nyt. Vil du skrive informationer eller vurde-

ringer eller måske meninger? 

3) Hvilken modtager er det, du ønsker, der skal læse det, du skriver? er det kursister, der er ved at 

droppe ud af VUC? Hvad kan man gøre for at fastholde dem? Eller ønsker du at fortælle om 

noget, der kunne gøres bedre på dit VUC? Eller er du rigtig glad for noget, der allerede bliver 

gjort? 

4) Hvordan vil du skabe interesse hos dine læsere? 

5) Husk at afsenderen, det er dig – hvordan ses det? 

6) Hvilke genretræk er der i dine tekster? Hvordan kan man genkende dem? 

7) Opbygning og sammenhæng: Hvad skal komme først i din tekst og hvad til sidst? 

8) Hvilken stil vil du bruge? Hverdagssprog eller mere højtidelig stil? Er dine læsere nogen, der 

ved, hvad fx AVU, betyder? 

 

Ugen hvor du skriver 

1) Nu er du klar til at skrive 

2) Tænk over, hvordan du starter dine sætninger, og hvor lange eller korte de skal være 

3) Lav en plan for din fremlæggelse (dato) 

4) Brug stikord eller punkter 

5) Hvordan fik du ideen til at skrive teksterne? 

6) Hvordan bestemte du sprogbrug og stil? 

7) Hvad betyder det, at der er sammenhæng i din tekst? Hvilke ord skaber sammenhæng? 

8) Hvad har du gjort for at fange dine læseres interesse? 

9) Hvem fik du til at give dig respons? 

10) Hvordan brugte du denne respons? 

 

Beskrivelse af lærerens evalueringsform 

Fremlæggelse og evalueringssamtale 

Hvordan gik det?  

En samtale med din lærer 

Efter du har afleveret dine to tekster til læreren, får du en tid, hvor du præsenterer dit arbejde og hvor I 

taler sammen om, hvordan du har klaret den. Desuden er der 3 andre fra holdet til stede, som måske er 

dem, du har fået til at give dig respons. De skal bagefter en ad gangen præsentere DERES tekster, som 

du så lytter til og forbereder dig på at stille et kort spørgsmål til.  

Din lærer fortæller dig, hvad der var godt ved opgaven og taler også med dig om, hvad du skal arbejde 

med fremover for at klare kravene på næste niveau. 
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Mål Vurdering Dokumentation 
eller hvad skal der 
videre ske? 

   

Jeg ved, hvad en journalistisk genre er     

Jeg kender begreberne for en artikel, 
fx underrubrik, faktaboks osv. 

    

Jeg ved, hvordan jeg skaber interesse 
hos mine modtagere 

    

Jeg vedhvilken sprogbrug og stil, jeg 
skal vælge 

    

Jeg ved, hvad det vil sige, at der er en 
vinkel på teksten 

    

Jeg ved, hvordan jeg skal bruge re-
spons fra en anden 

    

Jeg kan præsentere mine tekster på en 
ordnet måde 

    

Jeg kan vælge de stikord, jeg har brug 
for ved præsentationen 

    

Jeg ved, hvordan jeg skal nå at få 
opgaven skrevet i rette tid 

    

Inspireret af Trude Slemmen Vurdering FOR Læring i Klasserommet. Gyldendal Norsk Forlag, 2009 
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Eksempel 2 - Skriveproces - fra idé til det færdige produkt 

Beskrivelse af lærerens præsentationsform 

Læreren præsenterer kursisterne for beskrivelse og krav til faglig dokumentation på niveauet.  

Arbejdsredskaber/arbejdsform: 

 Elektronisk logbog/e-portfolio/e-log med struktur og krav (Google-APS, MITVUC) introdu-

ceres (fx følgende mapper: materialeliste + link, modeltekster, rettelser af de enkelte produk-

ter, spørgsmål, lydfiler 

 Brug af forum i holdrummet – fx at hente råd hos hinanden, videregive gode idéer… 

 Kursisterne arbejder i responsgrupper med baggrund i udarbejdet responsskema. 

 

Præsentation af forløbet: 

 Kursisterne præsenteres for forskellige genreopgaver eller et /flere selvvalgt/selvvalgte emner 

 Gennemgang af det vurderingsark, som vil blive brugt ved vurdering af produkterne 

Procesforløb: 

 Kursisterne arbejder med genreskrivning med baggrund i et udarbejdet arbejdspapir 

 Kursisterne forbereder præsentationen af de 2 produkter 

Præsentation: 

 Præsentation af de selvproducerede tekster vurderes med baggrund i vurderingsarket 

 Studiehåndbogen på MITVUC bruges som dokumentation for ’fra idé til færdige produkter’ 

Evaluering:  

 Evaluering af produkterne med fokus på opgaveniveau, procesniveau, fagligt, alment, person-

ligt og socialt niveau 

 Kursisterne evaluerer forløbet på opgaveniveau, procesniveau, fagligt, alment, personligt og 

socialt niveau 

 Evaluering med baggrund i feedbackmodellen (feedup, feedback og feedforward). 

 

Overvejelser 

Form 

Hvordan er meddelelsen udformet – hvilken 
genre? 

Fx: Læserbrev, klumme, artikel, interview, novel-
le, eventyr, indslag, anmeldelse, dagbogsblad, 
essay, portræt, debatindlæg, drejebog, forord til 
en bog 

 

Hvilken kommunikationssituation? 

Fx:Kommunikationsstjernen (afsender, meddelel-
se, emne, modtager, medie, fremstilling) 

Hvilken form/genre vælger du? 
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Genretræk 

Hvad er karakteristisk for den form/genre, du 
har valgt? 

 

Læserbrev 

Fx: Emnet kan være fra vigtige samfundsproble-
mer til personlige irritationer, budskab, præsenta-
tion af emnet, påstand/hypotese, belæg, rygdæk-
ning, styrkemarkører, konklusion/perspektiv, 
kort, underskrevet 

Hvilke genretræk har den form, du har valgt? 

Stil 

En måde at bruge sproget på (virkemidler) som 
er karakteristisk for den form (genre), du har 
valgt. 

Fx:Syntaks, ordvalg, ordklasser, normal 
sprog/talesprog/skriftsprog, subjektiv/objektiv, 
abstrakt/konkret, sammenligninger, kontraster, 
tone, ironi/satire, sproglig stil …… 

Se fx ’Sprogiagttagelse’ i Værktøjskassen. 

Journalistiske sproglige virkemidler 

 Forenkling 

 Gentagelse 

 Personliggørelse – forbinder stoffet til 
konkrete personer 

 Sammenligninger 

 Konkretiseringer 

 Forklaring af fremmedord og fagudtryk 

 Billedsprog – visualisering 

 Verber – angive handling og understrege 
det dramatiske 

 Signalord – specielle verber, talemåder, 
citater … 

 Citater fra interview 

 Anslag – hvordan starter artiklen? 

 Levende scener 

 Spænding  

 Gøre nysgerrig 

 Tæt på hverdagssproget 

Hvilke virkemidler vil du bruge? 

Modeltekst 

Find på nettet et eksempel på den form, du har 
valgt, og lur den af. 

Hvad lagde du mærke til? 

Disposition Lav et udkast til din disposition. 
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En disposition er en oversigt over de afsnit dit 
produkt skal indeholde – en rød tråd. 

 

Beskrivelse af kursistens præsentationsform 

Kursisten udvælger to selvproducerende tekster og fortæller om processen fra idé til det færdige pro-

dukt. 

Oplæg via e-log 

Præsentation (fx Keynote, Power Point) 

Samtalerum lærer/kursist med medkursister/gæster som tilhørere 

Vægavis/avis – kursisternes produkter indgår i en vægavis, og kursisterne præsenterer deres produkter 

 

Beskrivelse af lærerens evalueringsform 

Evaluering af produkterne med fokus på opgaveniveau, procesniveau, fagligt, alment, personligt og 

socialt niveau – vurderingsskema 

Egenevaluering: 

Kursisterne evaluerer forløbet på opgaveniveau, procesniveau, fagligt, alment, personligt og socialt 

niveau – spørgeskema 

Afsluttende evaluering lærer/kursist: 

Evaluering med baggrund i feedbackmodellen (feedup, feedback og feedforward) 

opsamlingsskema 

Evalueringen gives ud fra følgende vurderingskriterier: 

Produktet skal demonstrere kursistens viden og færdigheder vedrørende: 

a) produkt 

b) skrevne teksters opbygning, sammenhæng og disponering 

c) sprogbrug og stil. 

 

Responsskema 

Respons til: Respons fra: 

 Det bedste ved din tekst er … 

 Det var positivt, at … 

 Jeg vil spørge dig om … 

 Jeg vil give dig en god idé til, … 
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Navn: 

 

   

Produkt 1    

Præsentation     

Fra idé til produkt    

Opbygning    

Sammenhæng    

Disponering    

Sprogbrug og stil    

Produkt 2    

Præsentation     

Fra idé til produkt    

Opbygning    

Sammenhæng    

Disponering    

Sprogbrug og stil    

Vurdering 

  

Evaluering 

Navn: 
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Hvor tilfreds er du med de færdige 
resultater? 

   

I hvilken grad var modelteksterne og de 
redskaber, du havde til rådighed, en 
hjælp for dig? 

   

I hvilken grad brugte du medkursister 
som sparring? 

   

Vurder processen fra idé til færdigt 
produkt. 

   

I hvilken grad brugte du forskellige 
arbejdsformer (e-log, sparring …) 

   

 

Feedback 

Navn: 

 

Fag/niveau: 

Feedup 

 

 

 

 

Feedback 

 

 

 

 

Feedforward 

 

 

 

 

 

 

Hvor skal jeg 

hen? 

Hvor er jeg? 

Hvordan går 

jeg videre? 
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Niveau E 

Læreplanens beskrivelse af faglig dokumentation 

Kursisten udformer en synopsis med en problemformulering over et selvvalgt danskfagligt emne med 

tilknytning til de faglige mål på ca. 1 normalside. Med udgangspunkt i synopsen fremlægger kursisten 

emnet og slutter af med en uddybende samtale med lærer og evt. medkursister. 

Eksempel 1 - Synopsis 

Beskrivelse af lærerens præsentationsform 

Læreren præsenterer kursisterne for beskrivelse og krav til den faglige dokumentation. Efterfølgende 

udleveres en arbejdsplan til kursisterne: 

Arbejdsplan 

 Vælg et danskfagligt emne 

Idékatalog: 

- Genre fx eventyr, digte, artikler, film, noveller, romaner 

- Sammenligne 2 novellers fortællertyper, synsvinkel, sprog osv. 

- Undersøgelse af modeller (berettermodellen, aktantmodellen, kommunikationsstjernen osv.) 

- Kompositionen i artikler 

- Journalistiske virkemidler 

- Prosadigtenes historie og træk 

- Virkemidler i film (kortfilm, novellefilm, spillefilm) 

 Emnet skal godkendes af læreren før du arbejder videre 

 Lav en problemformulering (4 – 5 åbne spørgsmål) 

 Indhent oplysninger (bibliotek, nettet, eksperter) 

 Skriv synopsen 

 Aflever synopsen 

 Derefter må du gerne arbejde videre med den mundtlige fremlæggelse 

 Den mundtlige fremlæggelse tager ca. 7 minutter og overværes af en lille gruppe og lærer 

 Mundtlige fremlæggelser afvikles i ugerne … Tidsplan følger senere. 

 

Synopsis 

 En synopsis er en kort skriftlig opgave, som indeholder overskrifter/punkter med uddybende 

informationer. 

 Synopsen fremlægges, hvor overskrifterne/punkterne uddybes. Det vil sige at der skal komme 

informationer, som ikke allerede står i synopsen. 

 Du skal altså både lave én til dig selv med alle informationerne og én som du afleverer til mig, 

hvor noget er udeladt. 

 Du skal begynde med at skrive, hvorfor du har valgt dit emne (begrundelse). 
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 Dernæst skal du lave en problemformulering. det er 4 – 5 spørgsmål, som du ikke kender sva-

rene på, men gerne vil finde ud af. 

 Du må ikke gentage spørgsmålene, men skal lave en passende overskrift og svare på spørgs-

målet. 

 Synopsen afsluttes med en konklusion, hvor du fortæller, hvad du har fået ud af arbejdet. 

Hvad har været spændende? Hvad har været svært? Måske er der spørgsmål, som du ikke har 

kunnet finde svar på? 

 

Spørgsmålene kan eventuelt være: 

 Hvordan kan det være at… 

 Hvorfor… 

 Hvad skete der senere… 

 Hvilken betydning havde… 

 Hvordan begyndte… 

 

Beskrivelse af kursistens præsentationsform 

Med afsæt i synopsen fremlægger kursisten det danskfaglige emne for læreren og en lille gruppe af 

kursister, der efterfølgende stiller uddybende spørgsmål til emnet. Fremlæggelsen må gerne være støttet 

af forskellige it-hjælpemidler.  

Beskrivelse af lærerens evalueringsform 

Individuel og mundtlig tilbagemelding fra læreren, der giver respons ud fra følgende vurderingskriteri-

er: 

a) udarbejdelse af en problemformulering om et danskfagligt emne 

b) udarbejdelse af en synopsis 

c) fremlæggelse af et emne med udgangspunkt i en synopsis 

d) fremlæggelse i et forståeligt, sammenhængende og overvejende korrekt sprog 

e) argumentationsteknikker med fokus på analyse, argumentering og vurdering. 
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Eksempel 2 - Synopsis 

Beskrivelse af lærerens præsentationsform 

Læreren præsenterer kursisterne for beskrivelse og krav til faglig dokumentation på niveauet. Følgende 

arbejdsplan udleveres til kursisterne: 

 

Arbejdsplan 

Faglig dokumentation – niveau E 

Dansk som andetsprog 

Meningen er, at du skal vise, hvad du har lært indtil nu i forhold til de faglige mål for niveau E. Du får 

også at vide, hvor meget du allerede kan og hvad du måske kan gøre bedre/anderledes fremover, når 

du afslutter niveau E. 

Eksempler på emner: 

 Analyse, fortolkning og perspektivering af fiktion 

 Analyse, fortolkning og perspektivering af medier 

 Sammenligne opbygning af en novelle og en nyhedstekst 

 Nyhedsgenren og dens funktion 

 Mediers forskellige målgrupper 

 Kommunikation 

 Forskelle og ligheder mellem dansk og eget modersmål 

 Mundtlig og skriftlig kommunikation 

 Kritisk informationssøgning 

 Analyse af en tv-udsendelse 

 Mediers funktion – trykte medier, elektroniske medier og digitale medier 

 Avisens rolle i samfundet 

 Hvad er avisen bedst til? 

 Fordele og ulemper ved forskellige nyhedsmedier 

 Avisens genrer 

 Opbygning af fiktionstekster 

 Begyndelser og slutninger i fiktionstekster 

 Opbygning af personer i fiktionstekster 

 Hvad er sprog? 

 Talesprog og skriftsprog 

 Argumentation 

 Fiktionens genre 

 Teksters opbygning 

 Minimalistisk litteratur. 

 

Synopsis 

Begrebet synopsis er græsk og betyder sammenfattende overblik. 

I en synopsis samles og ordnes en stofmængde, der er arbejdet med. Formålet er, at stoffet: 
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 kan ses i en sammenhæng 

 er struktureret i forbindelse med fremlæggelse 

 Støtter hukommelsen ved fremlæggelse. 

En synopsis kan for eksempel se sådan ud: 

Navn 

Kursistnummer 

Lærer 

Overskrift 

 

Indledning 

(Hvad er mit emne, hvorfor har jeg valgt emnet, hvilken relation har det til faget?) 

 

Problemformulering 

(Spørgsmål, hypotese, undren eller påstand) 

 

Sammenfattende konklusion relateret til problemformuleringen 

 

Perspektivering 

 

Materialeliste 

 

Disposition til den mundtlige fremlæggelse 
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Navn 

Kursistnummer 

Lærer 

 

Overskrift 

Minimalistisk litteratur 

 

Indledning 

(Hvad er mit emne, hvorfor har jeg valgt emnet, hvilken relation har det til faget?) 

 

Mit emne er minimalistisk litteratur også kaldet kortprosa. Jeg har valgt emnet efter at have læst flere 

tekster fra 1990’erne i undervisningen. Det overraskede mig, at selv om sproget og sætningsstrukturen 

er enkelt, hvor svært det er forstå indholdet og meningen med det.   

 

Problemformulering 

(Spørgsmål, hypotese, undren eller påstand) 

Hvad er karakteristisk for minimalistisk litteratur i 1990’erne – både indholdsmæssigt og sprogligt?  

 

Sammenfattende konklusion relateret til problemformuleringen 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Perspektivering 

 Litteraturperioden 1990’erne 

 At læse på, mellem og bag linjerne 
 

Materialeliste 

www.xxxx 

www.xxxx 

www.xxxx 

 

  

http://www.xxxx/
http://www.xxxx/
http://www.xxxx/


 

 

Dansk som andetsprog, niveau E 

Faglig dokumentation 
Almen voksenuddannelse 

Side 46 af 98 

Disposition til den mundtlige fremlæggelse 

 Definition på minimalistisk litteratur 

 Karakteristik af indholdet 

 Karakteristik af sproget 

 Eksempler 

 Konklusion  

 Præsentationen og den efterfølgende uddybende samtale demonstrerer kursistens kompeten-

cer vedrørende: 

 a) udarbejdelse af en problemformulering om et danskfagligt emne 

 b) udarbejdelse af en synopsis 

 c) fremlæggelse af et emne med udgangspunkt i en synopsis 

 d) fremlæggelse i et forståeligt, sammenhængende og overvejende korrekt sprog 

 e) argumentationsteknikker med fokus på analyse, argumentering og vurdering. 

Beskrivelse af kursistens præsentationsform 

Med afsæt i synopsen fremlægger kursisten det danskfaglige emne for læreren og en lille gruppe af 

kursister, der efterfølgende stiller uddybende spørgsmål til emnet. Fremlæggelsen må gerne være støttet 

af forskellige it-hjælpemidler.  

Beskrivelse af lærerens evalueringsform 

Individuel og mundtlig tilbagemelding fra læreren, der giver respons ud fra følgende vurderingskriteri-

er: 

a) udarbejdelse af en problemformulering om et danskfagligt emne 

b) udarbejdelse af en synopsis 

c) fremlæggelse af et emne med udgangspunkt i en synopsis 

d) fremlæggelse i et forståeligt, sammenhængende og overvejende korrekt sprog 

e) argumentationsteknikker med fokus på analyse, argumentering og vurdering. 
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Engelsk 

Basis 

Den faglige dokumentation tager udgangspunkt i engelsk som kommunikationsmiddel og giver kursi-

sten mulighed for at vise det ordforråd og de strategier, de har opnået gennem forløbet. Modsat de 

andre fag har engelsk ingen specifikke dokumentationskriterier, det giver læreren mulighed for selv at 

udvælge relevante faglige mål og præsentere dem for kursisten. 

Læreplanens beskrivelse af faglig dokumentation 

Kursisten forbereder i uddannelsestiden et kort, mundtligt oplæg med udgangspunkt i et billedmateria-

le om et selvvalgt emne, som læreren på forhånd har fundet egnet. Kursisten udarbejder ligeledes i 

uddannelsestiden selvstændigt en liste over relevante gloser til billedmaterialet. Listen afleveres til lære-

ren. Oplægget og gloselisten danner baggrund for en samtale med læreren på engelsk. 
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Eksempel 1 - A short presentation 

 

 A short presentation  

 

Tidsplan 

1. mødegang: 

Du vælger dit emne. Det skal godkendes af din lærer. 

2. mødegang: 

Arbejd i din gruppe med at finde vinkler på emnet, gode ord og udtryk. 

Hjemmearbejde: 

Find egnede billeder og gloser. 

3. mødegang: 

Fremlæg dine billeder og gloser for din gruppe med feedback. 

Hjemmearbejde: 

Arbejd videre med dit oplæg. 

4. mødegang: 

Fremlæg din færdige præsentation for din gruppe. 

5. mødegang: 

Fremlæg din præsentation for din lærer med mundtlig tilbagemelding. 

Der er 10 minutter til din præsentation og en samtale om dit emne. Derefter skal vi snakke kort om, 

hvordan det går i engelsk, og hvad du skal arbejde videre med.  

Til faglig dokumentation viser du, at du kan: 

a) mundtligt formulere og formidle et kort oplæg om et kendt emne på engelsk 

- du kan fortælle om din dagligdag på engelsk 

b) gennemføre dialoger i et enkelt sprog 

- du kan snakke på et nemt sprog 

c) anvende et centralt ordforråd inden for dagliglivet 

- du kan snakke om din dagligdag 

d) udtrykke sig med en forståelig udtale 

- andre kan forstå det, du siger 
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 Give one – take one  

Take five minutes to think about your topic and areas/categories that could be interesting. Write the 

areas/categories and some useful words in the table below. 

 

When your teacher gives the word, you talk to the others in your group. Present your categories and 

words and then listen to any new words or ideas they may have. Add them to your list under “take 

one”. 

Topic 

Give one Take one 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

A short presentation 

 Hang your presentation up on the wall. Hang a piece of paper next to it so your group can 

write their comments.  

 Your group reads your presentation and talks about it – what’s good, what could be better. 

 When your teacher gives the word, the members of your group write their comments on the 

piece of paper. 

 Read their comments and talk to your group about them. 
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An example: My hobby: Running 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Water, fruit, avoid dehy-

dration, wellness 

 

Streching out, taking care 

of the body 

 
Necessary gear: running shoes 

Optional gear: 

gloves, running jacket, running 

socks, running trousers 

 

Company, follow a 

programme, setting 

goals, challenging 

yourself 

 

Competition, adrenalin, sweat, 

togetherness 
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Eksempel 2 - A guide 

Nu skal du i gang med den faglige dokumentation, som vi har talt om i klassen. 

Det er vigtigt, at du vælger et emne, der interesserer dig. Når det er gjort, skal jeg godkende dit emne. 

Nu skal du så i gang med at finde billeder og gloser. 

Sådan vælger du billeder: 

Hvad tænker du på, når du tænker på dit emne? Er der nogle ting, du gerne vil udtrykke med dine bil-

leder/dit emne? Find billeder der afspejler det, du tænker. Kan du finde et billede, der viser præcis det, 

som du gerne vil fortælle/udtrykke? Kræver det mere end et billede? Jeg anbefaler, at du har 5-8 bille-

der på din endelige aflevering. 

Sådan finder du relevante gloser til din ordliste: 

Find ud af, hvad der er på dine billeder. Hvilke farver, personer, ting osv.? Hvad foregår der på dine 

billeder? Hvad tænker du på, når du ser billederne?  

De ord, du skal bruge til at svare på spørgsmålene, vil være passende at have på din ordliste. 

Gode råd: 

 Dine billeder skal handle om noget fra dagliglivet. 

 Du må gerne finde billederne på nettet. 

 Du må meget gerne finde billeder, der viser emnet ud fra en engelsksproget kultur og ud fra 

din egen kultur. 

Det bedømmes du på: 

 At du kan forstå hovedindholdet og den specifikke information af talt engelsk om centrale 

emner fra dagligdagen. At du kan gennemføre dialoger i et enkelt sprog. At du mundtligt kan 

formulere et kort oplæg om et kendt emne på engelsk. 

 At du kan anvende et centralt ordforråd indenfor dagligdagen. At du kan tale og skrive engelsk 

på et enkelt niveau. At du kan udtrykke dig på en forståelig måde. At du kan indgå i en simpel 

dialog.  

 At du kan anvende hensigtsmæssige lytte, tale og læsestrategier. At du kan anvende IT i for-

bindelse med informationssøgningen. At du kan demonstrere et grundlæggende kendskab til 

anvendelse af ordbøger, enkle grammatiske oversigter, stavekontrol og andre sproglige hjæl-

pemidler. 

 At du kan genkende og tale om kultur- og levevilkår i engelsktalende lande indenfor det nære 

og dagligdags emner. Og forskelle og ligheder fra din og en engelsksproget kultur. 

 

Rigtig god arbejdslyst  
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Niveau F 

Den faglige dokumentation tager sit afsæt i både mundtlig og skriftlig formidling. Modsat de andre fag 

har engelsk ingen specifikke dokumentationskriterier, det giver læreren mulighed for selv at udvælge 

relevante faglige mål og præsentere dem for kursisten. 

Læreplanens beskrivelse af faglig dokumentation 

Kursisten forbereder i uddannelsestiden et kort, mundtligt oplæg på engelsk om et emne, som har 

relevans til undervisningen. Emnet vælges i samråd med læreren. Kursisten udarbejder en disposition 

på engelsk til oplægget. Dispositionen afleveres til læreren. Oplæg og disposition danner grundlag for 

en kort samtale på engelsk med læreren. 

Eksempel 1 -  Making a presentation 

This means: 

1) You choose a subject related to some of the texts we have read in class. Your teacher must ac-

cept the subject you choose. It should not be too broad – you’ll get about 5 minutes to present 

it. 

2) In class you’ll get time to prepare your presentation (oplæg) about the subject or topic you ha-

ve chosen. You can use information from the texts we’ve read in class, but you should also 

find more information about your subject, e.g. on the internet. You can use your own experi-

ences, too. Remember to mention your sources of information in your outline. 

3) You make an outline (disposition) for your presentation.  

This outline must be handed in to your teacher by October 11 (before the autumn holiday) 

4) After the autumn holiday you present your subject to  either  

A: the whole class or  B: a small group 

5) After each presentation your teacher will give you some feedback. (see page 3) 

Here are some ideas for you – but of course there are other possibilities… 

Immigrant stories – Starting a new life   

American history – The American civil war  

Native Americans – New Americans  

Black Amercians – The underground railroad – The civil rights movement 

Famous Americans (singers, politicians, actors, writers, political activists ….) 

American food – American lifestyle – American music – American nature 

Choose a subject 

 that you are interested in 

 that can be presented in 5 minutes 

 that you can find information about in books or on the internet 

How to make an outline for a presentation  

Making a presentation means telling other people about a subject that you have prepared at home.  

Before your presentation you find information about your subject and make an outline for what you 

are going to talk about. The outline will help you remember the basic points of your presentation.  
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If you need ideas, you can start making a brainstorm on your subject to get some key words. Sort the 

keywords and find a way to organize them. Make 4-5 headlines. Remember your presentation should 

be no longer than 5 minutes. 

Write your outline with the necessary headlines. You can add your personal keywords later. 

Hand in a copy of the outline to your teacher by October 11. 

 

Example 1: 

Name: 

Example 2 

Name: 

Famous Americans: Elvis Presley Native Americans 

1) Birth, family, childhood 
2) Musical career  
3) Private life/death 
4) Influence on others 

1) Who are the Native Americans 
2) Traditions and lifestyle 
3) Problems in modern society 
4) The future 

During the holiday 

Find the information needed for your presentation. Write your personal keywords on your outline. 

Avoid too many difficult words. Remember that you are going to talk, not read aloud. Make a rehearsal 

(prøve) at home. Make sure you can make it within 5 minutes.  

Tuesday October 23 Presentations in class 

Thursday October 25 Presentations in groups (the other students work at home) 

Tuesday October 30 Presentations in groups (the other students work at home) 

Feedback on your presentation  

When you make your presentation, try to consider these things: 

Before the presentation 

 Make research to find the information you need 

 Organize your information/ make an outline with key-words 

 Make sure you know (and can pronounce) the words and phrases you need 

 Avoid too many difficult words 

 Make a rehearsal at home (max. 5 minutes) 

During the presentation 

 Keep in touch with your audience (students + teacher) 

 Speak loud and clear  

 Avoid reading aloud – try to speak freely 

 Explain special words and phrases if necessary 

 Use audio-visual aids if necessary (board/projector) 

After the presentation 

Your teacher will try to give you feedback on these questions: 

 Was the subject well researched? 

 Was the presentation well organized? 
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 Did you present your subject well? 

 Did you keep in touch with your audience? 

 Did you speak loud and clear? 

 Were you easy to understand? (incl. pronunciation) 

 Was your English OK (vocabulary, grammar, fluency)? 

 Was the presentation within the time limit? 
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Eksempel 2 - Outline your presentation 

Plan  

Date 14 th November: choose a subject  

Date 24 th November: hand in a presentation outline  

Week 49 + 50 Presentation and individual feedback – fill in the circles  

 

Assessing English level F  

1) Choosing your subject  

Look back on what we have been working with since August. What was especially important, intere-

sting, weird or amusing?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

Form a question or two on that subject. The questions could be something like,  

a) 'Why did xxx happen?'  

b) 'Why do people think or act as they do in xxx?'  

c) 'How would xxx have been different/similar in another place/time?'  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

How would you answer your own question(s) based on what you know right now?  

If you can answer your own question(s) in very few words, your subject is too narrow. Start over on a 

new sheet of paper.  

If you need several sentences to answer it/them, your subject is probably perfect. Do not attempt to 

answer your questions here, but write some keywords to aid your memory later:  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

When you have emptied your mind – talk to me and get my approval of your subject.  

 

2) Outlining your presentation  

A copy of this outline is to be handed in to me no later than 24th November. Don't write a lot of text, 

but give headings and subheadings.  

Introduction:  

 Your subject  

Background:  

What would a person need to know in order to understand your question(s)?  
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 Give 3-5 subheadings 

Your question(s):  

 Question 1  

 Question 2  

References:  

 A list of the texts, books and websites you plan to use  

3) Working with your presentation  

Plan how to present your subject. Find the information you need. Note down keywords so that you 

know what to say. And practise, practise, practise!  

REMEMBER: I don't want to hear you read; I want to hear you talk!  

a) Introduction:  

 Introduce your subject  

b) Background:  

 Give the necessary background information 

c) Your questions:  

 Ask your question(s)  

 Explain why your question(s) is/are important, interesting, weird, amusing  

 Explain why you chose it/them  

d) Your answer/conclusion:  

 Present your answer(s) and give reasons for it/them  

 Let your answer(s) reflect your additional research (e.g. what you have found on the internet)  

e) Method:  

Explain how you worked with your subject… 

 What did you have to re-read?  

 What new information have you found and where/how did you find it?  

 How did you structure your work?  

f) Learning:  

Tell me what you have learned from working with this assessment task...  

 What did you learn about the subject?  

 What did you learn about your own way of learning/working?  

 How could you have learned even more?  

YOU MUST COVER ALL BULLETS IN YOUR PRESENTATION! 
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4) Feedback  

Vi tager denne del på dansk.  

Det, jeg vil lytte efter, mens du fremlægger, er følgende:  

1) kan du tale et forståeligt og sammenhængende engelsk?  

2) kan du formulere dine synspunkter, og kan du argumentere for dem?  

3) kan du forstå indholdet af det, du har læst?  

4) kan du redegøre for din viden?  

5) kan du variere dit sprog?  

6) kan du benytte hensigtsmæssige talestrategier, hvis du fx mangler et ord eller går i stå?  

7) kan du afpasse din kommunikation til mig som modtager og til situationen?  

8) kan du selv finde viden om emnet på internettet?  

9) kan du bruge og formidle din viden om kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande?  

For at du kan få mest muligt ud af den feedback, jeg vil give dig, skal du selv tage stilling til dit niveau.  

Derfor beder jeg dig om at udfylde denne selvvurdering, efter du har lavet dit oplæg.  

Plot numrene 1-9 fra listen ind: 

 

CANNOT DO YET 

CAN DO WITH SOME HELP 

CAN DO 



 

 

Engelsk, niveau E 

Faglig dokumentation 
Almen voksenuddannelse 

Side 58 af 98 

Niveau E 

Den faglige dokumentation tager sit afsæt i skriftlig formidling. Modsat de andre fag har engelsk ingen 

specifikke dokumentationskriterier, det giver læreren mulighed for selv at udvælge relevante faglige mål 

og præsentere dem for kursisten. 

Læreplanens beskrivelse af faglig dokumentation. 

Kursisten afleverer 2 skriftlige produkter på engelsk, som bl.a. kan være en film/boganmeldelse, bre-

ve/mails eller besvarelser ud fra en lærerstillet opgave, som er skrevet i uddannelsestiden. Produkter, 

som skal anvendes til faglig dokumentation, må ikke være blevet bedømt i undervisningen. Produkter-

ne afleveres til læreren. 

 

Eksempel 1 - Tenderness 

Introduktion til kursister 

Ved den faglige dokumentation vil jeg især fokusere på de fem punkter, der er nævnt i skemaet herun-

der.  

Før du skal i gang med at skrive, vil jeg gerne have dig til at udfylde skemaet. 

Mål Det er jeg god til 
 
 

 

Det kan jeg næ-
sten/det er jeg 
nogenlunde til 

 

Det er jeg ikke 
god nok til endnu 

 

 

At udtrykke mig skriftligt i et sam-
menhængende sprog afpasset efter 
modtager, hensigt og indhold 

   

At benytte et forståeligt engelsk    

At anvende ordbøger, grammatiske 
oversigter, stavekontrol og lignende 
sproglige hjælpemidler 

   

Beherskelse af det engelske sprogs 
centrale grammatik og ortografi (stav-
ning) 

   

Anvendelse af centrale tekstanalytiske 
grundbegreber (karakterisering, miljø-
beskrivelse, komposition mv.) 

   

 

Du skal nu i gang med at skrive. Du skal tage udgangspunkt i uddraget ”Tenderness”, som jeg har bedt 

dig om at læse meget nærgående til i dag. Opgaverne kommer her, og du skal besvare dem begge: 
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Task 1 

Imagine you are Eric Poole. It is just before your release and you are spending your last days behind 

bars. Write a letter to a friend outside prison, telling him about your feelings, your time in prison and 

your expectation of life outside prison.  

Remember to use your knowledge of Eric and the prison (characterization of Eric and the setting of 

the story) you have from the small excerpt read in class and the exercises made afterwards.  

(opgaven skal være på mindst 150 ord) 

Task 2 

Imagine that you are the reporter, who once interviewed Eric. Now Eric has turned 18 and has been 

released from prison. Write an article about his release using your interview as a starting point.  Look at 

the article about how to write a news article. 

(opgaven skal være på mindst 300 ord) 

Mål Det er jeg god til 
 
 

 

Det kan jeg næ-
sten/det er jeg 
nogenlunde til 

 

Det er jeg ikke 
god nok til endnu 

 

 

At udtrykke mig skriftligt i et sam-
menhængende sprog afpasset efter 
modtager, hensigt og indhold 

   

At benytte et forståeligt engelsk    

At anvende ordbøger, grammatiske 
oversigter, stavekontrol og lignende 
sproglige hjælpemidler 

   

Beherskelse af det engelske sprogs 
centrale grammatik og ortografi (stav-
ning) 

   

Anvendelse af centrale tekstanalytiske 
grundbegreber (karakterisering, miljø-
beskrivelse, komposition mv.) 

   

 

Svar på følgende spørgsmål: 

Er der nogen forskel? 

Hvis ja, hvad var forskellen? 

Skriv dernæst 3 ting, du gerne vil blive bedre til i fremtiden. 

1. 

2. 

3.  



 

 

Engelsk, niveau E 

Faglig dokumentation 
Almen voksenuddannelse 

Side 60 af 98 

Assessment of English level E – Introduction to the students 

At the assessment you will particularly be evaluated according to the five points enlisted in the table 

below.  

Targets I can 
 

 

I almost can 
 

 

I cannot yet 
 

 

to express myself in writing in a cohe-
rent language appropriate to the reci-
pient, purpose and content 

   

to use an understandable English    

to use dictionaries, grammar tables, 
spell checking and similar linguistic 
tools 

   

able to master the grammar and the 
spelling 

   

able to use the central text analytic 
basic concepts (characterization, en-
vironmental description, composition, 
etc.) 

   

 

Now, answer the following questions: 

Is there any difference between what you answered before writing and after writing? 

If yes, what was different? 

Write down three things you want to improve in the future when it comes to writing 

1. 

2. 

3. 
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Eksempel 2 - Aborigines and crime 

Task 1: 

You have read the book ”Rabbit-Proof Fence” and furthermore seen the film. 

Make a short summary of the book ”Rabbit-Proof Fence”. 

Give a description of the film compared to the book. 

What is your opinion of the book/the film? 

Task 2: 

In the newspaper “Daily Express” you have read an article about capital punishment written by a 

woman from Texas who is very much against death penalty. Her brother-in-law was electrocuted last 

year and she is still convinced that he was innocent. The magazine invites its readers to write about 

death penalty and state their own opinion – what are the pros and cons. 

Send an essay to the newspaper, stating your own point of view and writing about the pros and cons of 

death penalty. 

Send your essay to: 

Daily Express, 

The Northern & Shell Building 

10, Lower Thames Street, 

London EC3R 6EN 

Inden kursisterne har afleveret deres skriftlige dokumentation er de blevet bedt om at besvare vedhæf-

tede afkrydsningsskema med deres egen mening om, hvor de står p.t. med hensyn til det skriftlige ar-

bejde. 

Kursisterne har på niveau E gennemgået 2 små emner – Aborigines og Crime (including Death Penal-

ty).  

Kursisterne får at vide, at følgende faglige mål vil blive vurderet i opgaven: 

 formulere synspunkter og argumenter 

 redegøre for indhold og synspunkter vedrørende almindeligt kendte emner 

 kommentere og uddybe synspunkter og holdninger 

 udtrykke holdninger og viden om et alment emne i sammenhængende skriftlig form 

 afpasse en skreven tekst i forhold til modtageren 

Selve den faglige dokumentation afleveres til læreren, som vurderer opgaven og giver en skriftlig tilba-

gemelding til kursisten vedrørende ovennævnte punkter. Den skriftlige tilbagemelding efterfølges af en 

fremadrettet evalueringssamtale mellem lærer og kursist. 

Under evalueringssamtalen kunne følgende spørgsmål komme op: 

Hvor mener du selv, du har dine stærke og svage sider? (med udgangspunkt i kursistens udfyldte afkrydsningsskema – se 

nederst på denne side). 

Hvad har du lært, mens du har gået her? 

På hvilke punkter vil du gerne udvikle dig? 
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Hvad har du fået mest ud af i undervisningen? 

Hvad vil du efter dette skoleår? 

Hvordan kommer du bedst ”i mål” (hvis de altså skal op til D-prøven senere)? 

Kan du selv forbedre læringen? Kan vi fælles gøre noget? 

Hvordan forbereder du dig til timerne? 

 

Afkrydsningsskema 

Min egen bedømmelse af, hvor god jeg er til at arbejde med … Det kan 

jeg 

Det kan jeg - 

næsten                     

Det kan jeg 

ikke endnu 

kongruens (grundled og udsagnsled stemmer overens)    

tid (nutid, datid osv.)    

Ordstilling    

uregelmæssige udsagnsord    

Stavning    

tegnsætning     

at strukturere stoffet    

at redegøre for indhold og synspunkter i en tekst    

at kunne udtrykke mig skriftligt i et sammenhængende 

sprog 

   

at argumentere for mine egne synspunkter    

at anvende synonymer eller omskrivninger, når ordforrå-

det ikke er tilstrækkeligt 

   

at anvende ordbøger    

at anvende stavekontrol    

at anvende grammatiske oversigter    

at kunne afpasse en tekst forhold til modtageren    

 

Inden for det skriftlige vil jeg specielt gerne blive bedre til at… 

1.______________________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________________________ 

4.______________________________________________________________________________ 
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Matematik 

Basis 

Som faglig dokumentation i matematik på basis niveau skal kursisten besvare et sæt opgaver i matema-

tiske færdigheder.  

Opgaverne skal give mulighed for at evaluere kursistens færdigheder vedrørende positionssystemet, de 

4 regningsarter, brøkbegrebet, procentbegrebet, regning med enheder og geometriske figurer. 

Her følger to eksempler på, hvordan opgavesættet kan udformes. 

 

Eksempel 1 - Matematiske færdigheder 

1. Tegn en pil ved 18. 

  

 

2. Skriv følgende tal i rækkefølge med det mindste tal først: 

 23, 54, 78, 65, 25, 85  

 

3. Skriv følgende tal i rækkefølge med det største tal først: 

 2,01 - 2,1 - 0,2 - 0,15 - 2,004 - 0,119 

 

4. Hvordan kan man nemt gange med 10? 
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5. Hvor meget sparer en voksen pr. tur, ved at købe et 10 turs kort? 

 

 

6. Hvor meget koster et 20 turs kort mere end et 10 turs kort til børn? 

 

7. Hvor mange 10 turs kort til børn kan man få for 2500 kr.? 

 

8. Hvad koster 3 stk. 20 turs kort til en voksen? 

 

9. Hvad er 15 + 2 ∙ 7? 

 

10. Hvad er 4 ∙ 3 + 25 – 12 ∙ 14? 

 

11. Hvad er  
 

 
 skrevet som decimaltal? 

 

12. Hvor mange procent er  
 

 
 ? 

 

13. Til en fødselsdag spiser alle  
 

 
 lagkage.  

Hvor mange lagkager skal der laves til 24 personer? 
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En gruppe venner har været ude at spise for 2450 kr. Tobias skal betale 
 

 
 af prisen. 

14. Hvor meget skal Tobias betale? 

 

15. Farv 
 

 
 af denne figur.  

 

  

16. Hvor mange sjettedele skal der til en halv? 

 

17. Hvorfor er 
 

 
 større end 1? 

 

18. Hvad betyder ’Procent’? 

 

19. Hvad er 50 % som brøk? 

 

20. Hvad er 25 % som decimaltal? 

 

21. Hvor mange procent er 0,40? 

 

22. En skjorte der normalt koster 800 kr. er sat ned med 25 % i anledning af butikkens 25 års fødsels-

dag.  

Hvad koster den nu? 

 

23. Hvor mange m er der på 3,5 km? 

 

24. Hvor mange kilo er 450 gram? 
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25. Hvor mange ton er 355 kg? 

 

26. Hvor mange cm er der på 1,5 m? 

 

27. Hvor mange minutter er 2 timer og 17 minutter? 

 

28. Skriv 1 i rektanglet.  

 

 

29. Skriv 2 i kvadratet. 

 

 

30. Skriv 3 i trekanten. 

 

 

31. Tegn et rektangel. 

 

 

32. Tegn en cirkel? 
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Eksempel 2 - Matematiske færdigheder 

1. Hvor mange 10’ere er der i 746? 

 

2. Hvor mange 100’ere er der i 8680? 

 

3. Her er to 3-cifrede tal med de samme cifre: 568 og 658. 

Hvorfor er det ene større end det andet? 

 

4. Udfyld skemaet 

  

 

5. Hvordan ganger du nemt med 100 uden brug af lommeregner? 

 

6. Hvordan dividerer du nemt med 10 uden brug af lommeregner? 

 

7. Hvor mange fjerdedele ( 
 

 
 ) kan en hel deles i? 

 

8. Hvad er  
 

 
 skrevet som decimaltal? 

 

9. Hvor mange procent er 
 

 
 ? 

 

10. Hvis hver person spiser 
 

 
 lagkage, hvor mange hele lagkager skal der så købes til 11 personer? 
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11. Farv 
 

 
 af denne figur (sådan cirka):  

 

 

 

 

 

12. En lottoklub på 6 personer har vundet 660 kr. Anders får 
 

 
 af præmien.  

Hvor meget er det? 

 

13. udfyld skemaet 

  

 

  

14. Hvor meget skal du betale, hvis du køber en pakke af hver slags? 

 

15. Hvor meget er ”Grønlinie Kulørt” dyrere end ”Netop til kulørt tøj”? 

 

16. Hvor meget kan du spare ved at købe den billigste pakke frem for den dyreste?  

 

17. Hvad koster 5 kg ”Coop X-tra Color”? 
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18. Hvor meget koster et halvt kilo ”Coop Änglamark Bluecare color”?  

 

19. På dit hold er der 20 kursister. 

Hvor mange % udgør de 5 kursister, der bruger briller? 

 

20. På dit hold er der 20 kursister. 

75 % dyrker sport, hvor mange er det? 

 

21. Hvad passer sammen? Sæt pil til det rigtige svar. 

 

A: Et kvartal = 3 måneder   a: ¼ = 15/60 

 

B: 500 g = et halvt kilo   b: ½ = 5/10 

 

C: Et kvarter er 15 minutter   c: ½ = 500/1000 

 

D: En halv meter er 50 cm   d: ¼ = 3/12 

 

E: En halv liter = 5 dl   e:½ = 50/100 

 

22. Udfyld skemaet 
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23. Udfyld skemaet 

 

 

En brilleforretning tilbyder for tiden lige så mange procent i rabat som den alder, man har. 

Et par briller koster 750 kr.  

24. Hvor meget skal man betale, hvis man er 23 år? 

 

25. Hvor mange procent af brillens pris, kommer man til at betale, hvis man er 23 år? 

 

En kursist har været fraværende i matematik i 9 timer de første 4 uger.  

Vi har 8 matematiktimer på en uge.  

26. Hvad er fraværsprocenten?  

 

Kursisten kommer til alle matematiktimer de følgende 2 uger 

27. Hvad er fraværsprocenten nu?   
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28. Forbind betegnelserne med deres figurer ved hjælp af pile: 

 

Rektangel: 

 

 

 

Cirkel: 

 

 

 

Trekant: 

 

 

 

Trapez: 

 

 

 

Kasse: 

 

 

 

Cylinder: 
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Niveau F 

Ved faglig dokumentation i matematik F formulerer læreren en eller flere matematiske problemstillin-

ger med tilknytning til hverdagslivet eller samfundslivet som udgangspunkt for arbejdet.  

Kursisterne udarbejder individuelt eller i grupper en synopsis som støtte for arbejdet. 

Ved afslutning af arbejdet med faglig dokumentation præsenterer kursisten arbejdet med problemom-

rådet. Præsentationen skal demonstrere, om kursisten i forhold til de faglige mål kan: 

 løse matematiske problemer med hensigtsmæssige metoder 

 anvende matematiske modeller 

 præsentere fremgangsmåder ved løsning af problemområdet. 

Her følger tre eksempler på, hvordan arbejdet med faglig dokumentation på niveau F kan gribes an og 

tilsvarende tre eksempler på oplæg til kursisterne. 

 

Eksempel 1 - Drømmehuset 

Beskrivelse af eksemplet: 

Kursisterne skal beskrive deres drømmehus ud fra nogle kriterier angivet af læreren. Der stilles krav 

om anvendelse af tegninger, diagrammer, beregninger mm. 

Lærerens præsentationsform: 

Læreren præsenterer kort opgaven i plenum, hvor der i dialog med kursisterne bliver snakket om, hvil-

ke krav der er til huset. Der tages fælles i klassen en snak om hvad en synopsis er, og om hvordan de 

kommer i gang med arbejdet. 

Beskrivelse af kursistens præsentationsform: 

Kursisten/gruppen afleverer synopsis forud for præsentationen af opgaveløsningen. 

Kursisten/gruppen redegør for sit arbejde med besvarelse af opgaven, der præsenteres mundtligt for 

læreren og dele af holdet. Der skal anvendes it-hjælpemidler. 

Beskrivelse af lærens evalueringsform: 

Individuel mundtlig tilbagemelding, hvor læreren fokuserer på  

 om kursisten bruger modellerne og øvrige løsningsmetoder hensigtsmæssigt 

 om kursisten har anvendt matematiske modeller 

 om kursisten anvender matematisk faglige begreber i sin præsentation 

 om præsentationen er overskuelig og logisk. 

Oplæg til kursisterne 

Drømmehuset 

Du/I har nu denne uges matematiktimer til at arbejde med dette emne. Du/I skal aflevere en synopsis, 

før I går hjem på fredag. 

I næste uge skal du mundtligt præsentere arbejdet med problemområdet for 2-3 andre grupper og mig. 

I har ca. 5 minutter pr. person til jeres præsentation. 
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KRAV  

 Huset skal have et areal på 120 m2  

 Huset skal minimum indeholde: 

o Køkken 

o Stue 

o 3 værelser 

o 1 badeværelse 

o Grunden skal være 900 m2  

Vælg nogle af nedenstående problemstillinger, som du/I vil arbejde med: 

 Lav en grundplanstegning af huset. Bestem selv et passende målestoksforhold. 

 Lav en tegning af grunden. Bestem hvor huset og indkørslen skal ligge. 

 Lav forskellige forslag til husets længde og bredde. Lav en graf, der viser sammenhængen mel-

lem længde og bredde. 

 Beregn bebyggelsesprocenten. 

 Lav en arbejdstegning af huset forfra og fra siden. 

 Hvilke fliser vil du/I bruge til indkørsel og terrasse? Hvor mange skal der bruges? Hvor meget 

koster de? 

 Hvor mange m3 sand skal der bruges. Hvad koster det? Hvad vejer det? 

 

  



 

 

Matematik, niveau F 

Faglig dokumentation 
Almen voksenuddannelse 

Side 74 af 98 

Eksempel 2 - 40 plastikflasker laves om til en fleecejakke 

Beskrivelse af eksemplet 

Undersøg hvor meget CO2 det koster at lave 40 plastikflasker om til én fleecejakke? 

Du skal, ved hjælp af Excel, lave en model, der kan udregne CO2 udslippet for et antal jakker. Du skal 

undersøge hvilke faktorer, der er afgørende for mængden af CO2 forbruget. 

Lærerens præsentationsform 

Først vises videoen vimeo.com/43244840#. Søg evt. på: Norrøna upcycled 

Spørgsmål til holdet: Hvad kunne være interessant at undersøge på baggrund af videoen? 

Brainstorm på klassen - noter idéerne på tavlen. (Samtale om at sådan starter man et eksamensprojekt) 

Udlevering af problemområdet. 

Idégenerer i grupper i forhold til opgaven. Skriv ideerne på gule lapper og sæt dem på tavlen.  

Læreren grupperer lapperne på tavlen og gennemgår prioriteringerne. 

Gennemfør en holdsamtale, der munder ud i en illustrativ disposition over opgavens indhold. 

Beskrivelse af kursistens præsentationsform 

Kursisten afleverer synopsis forud for præsentationen af opgaveløsningen. 

Kursisten redegør for sit arbejde med besvarelse af opgaven, der skal præsenteres mundtligt for hele 

holdet vha. Smartboard, Excel, GeoGebra og evt. andre it-hjælpemidler. 

Beskrivelse af lærens evalueringsform 

Individuel mundtlig tilbagemelding, hvor læreren fokuserer på  

 om kursisten har anvendt matematiske modeller 

 om kursisten bruger modellerne og øvrige løsningsmetoder hensigtsmæssigt 

 om kursisten anvender matematiske faglige begreber i sin præsentation 

 om præsentationen er overskuelig og logisk.  
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Oplæg til kursisterne 

 

  

Du skal vha. Excel lave en model, der 

kan udregne CO2 udslippet for x antal 

jakker. Du skal undersøge hvilke fakto-

rer, der er afgørende for mængden af 

CO2 forbruget.  

 

Faktorer, der f. eks. er afgørende for CO2 forbruget: 

 

Hvor meget CO2 udleder et containerskib?  

Hvor meget udleder en lastbil?  

Hvor mange flasker kan transporteres?  

Hvor mange flasker i en container? 

Hvor mange containere?  

Hvor langt skal materialerne transporteres?  

 

 Kilder: 

CO2 beregner: www.lokalenergi.dk/erhverv/koeb-af-el/co2-kvoter/beregn-co2-udledning/ 

Containerskib (Emma Mærsk) forbrug: ing.dk/artikel/85397-maersk-forurener-lige-

saa-meget-som-hele-danmark 

Mål på 20fods container: da.wikipedia.org/wiki/ISO-container 

Lastbil forbrug: www.landbrugsinfo.dk/Maskiner-markteknik/Transport-og-

laesning/Sider/Lastbil_fem_gange_mere_braendstofoekonom.aspx 

 

http://www.lokalenergi.dk/erhverv/koeb-af-el/co2-kvoter/beregn-co2-udledning/
http://ing.dk/artikel/85397-maersk-forurener-lige-saa-meget-som-hele-danmark
http://ing.dk/artikel/85397-maersk-forurener-lige-saa-meget-som-hele-danmark
http://da.wikipedia.org/wiki/ISO-container
http://www.landbrugsinfo.dk/Maskiner-markteknik/Transport-og-laesning/Sider/Lastbil_fem_gange_mere_braendstofoekonom.aspx
http://www.landbrugsinfo.dk/Maskiner-markteknik/Transport-og-laesning/Sider/Lastbil_fem_gange_mere_braendstofoekonom.aspx
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Eksempel 3 - Nødhjælp til Langtbortistan 

Beskrivelse af eksemplet 

Kursisterne skal designe en papkasse, der er velegnet til transport af konservesdåser. Papkassen skal 

designes, så den har en passende størrelse og passer godt på en europapalle. Der stilles krav om anven-

delse af Excel til beregninger og af GeoGebra til konstruktioner. 

Lærerens præsentationsform 

Læreren præsenterer kort opgaven i plenum. Rammen sættes for opgavens løsning: De forskellige 

præmisser fremlægges, konkrete materialer præsenteres, og krav til anvendelse af it og krav til fremlæg-

gelsen understreges. 

 Beskrivelse af kursistens præsentationsform 

Kursisten/gruppen afleverer deres synopsis forud for præsentationen. 

Kursisten/gruppen redegør for sit arbejde med besvarelse af opgaven, der præsenteres mundtligt for 

læreren og holdet. Fremlæggelsen støttes af interaktiv tavle og it. 

Beskrivelse af lærens evalueringsform 

Individuel mundtlig tilbagemelding, hvor læreren fokuserer på:  

 om kursisten løser problemet med hensigtsmæssige metoder 

 om kursisten har anvendt matematiske modeller 

 om kursisten anvender matematisk faglige begreber i sin præsentation 

 om it-værktøjer anvendes hensigtsmæssigt. 

Oplæg til kursisterne 

Nødhjælp til Langtbortistan 

På grund af tørke er høsten slået fejl i Langtbortistan. Der er derfor brug for store mængder af nød-

hjælp. 

Nødhjælpen består af konserves på dåse, der skal pakkes i kasser på paller og transporteres med lastbil i 

sættevognstrailere. 

I skal hjælpe med at designe en papkasse, så der kan transporteres flest mulige konservesdå-

ser i én sættevognstrailer. 
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Konservesdåse  

 Bruttovægten af en dåse med nødhjælp er 450 g 

 

Lav et forslag til en papkasse, som opfylder følgende krav: 

 kassen må højst indeholde 6 dåser ved siden af hinanden i hvert lag 

 dåserne i et lag må højst veje 16,5 kg 

 kassen må højst indeholde en samlet vægt af dåser på 56 kg 

 kassen skal laves af ét helt stykke pap. 

Det er tilladt, at sammenhæfte kassen i sammenføjninger, dog ikke i bund og låg, som skal tapes. 

Europapalle  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

En europapalle vejer 26 kg. 

En europapalle kan højst bære en vægt på 1000 kg. 
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Lav en beregningsmodel i Excel, der kan hjælpe med at svare på nedenstående spørgsmål. 

Hvor mange dåser indeholder kassen i længden, i bredden og i højden? 

Hvor meget vejer dåserne i én kasse? 

 

Hvor mange kasser kan der være på europapallen i længden, i bredden og i højden? 

Hvor mange dåser kan der i alt være på én palle? 

Hvor meget vejer dåserne i alt i én sættevognstrailer? 

Sættevognstrailer 

 

 

  

 

 

 

 

 

Lastrummet på en sættevognstrailer er 13,60 m langt og 2,46 m bredt.  Højden er 2,71 m. 

 

Hvor mange europapaller kan der være i sættevognstraileren i længden, i bredden og i højden? 

Hvor mange dåser kan der i alt være i én sættevognstrailer? 

Tegn bunden af kassen ved hjælp af GeoGebra i målestoksforhold efter eget valg. Vis hvordan dåserne 

er placeret. 

Tegn den udfoldede kasse ved hjælp af GeoGebra i målestoksforhold efter eget valg. 

Hvor meget pap er der brugt til én kasse? 

Tegn ved hjælp af GeoGebra fordelingen af papkasser med nødhjælp på en europapalle (set fra oven). 

Hvor meget pap er der brugt i alt til papkasserne i én sættevognstrailer? 
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Niveau E 

Ved faglig dokumentation i matematik E vælger kursisten i samråd med læreren et problemområde fra 

hverdagslivet eller samfundslivet. Læreren formulerer herefter én eller flere matematiske problemstil-

linger med tilknytning til emnet som udgangspunkt for arbejdet. 

Ved undervisningens afslutning præsenterer kursisten arbejdet med problemområdet. Præsentationen 

skal demonstrere om kursisten i forhold til de faglige mål kan: 

 løse matematiske problemer med hensigtsmæssige metoder 

 anvende matematiske modeller 

 præsentere fremgangsmåder ved løsning af problemområdet. 

Her følger tre eksempler på, hvordan arbejdet med faglig dokumentation på niveau E kan gribes an og 

tilsvarende tre eksempler på oplæg til kursisterne. 

 

Eksempel 1 - Storebælt 

Beskrivelse af eksemplet 

En kursist har valgt at arbejde med Storebæltsforbindelsen som problemområde. 

Lærerens præsentationsform 

Kursisterne opfordres til at skrive i stikordsform på små selvklæbende mærkater, hvor de i hverdagsli-

vet eller samfundslivet møder matematik. 

Alle forslagene samles på tavlen og grupperes efter områder. Ideerne gennemgås med fokus på mate-

matikindholdet. 

Idégenereringen kan virke som inspiration, inden kursisten skal vælge sit problemområde. 

Næste undervisningsgang samtaler læreren med den enkelte kursist om hvilket problemområde, der 

skal arbejdes med. 

En uge senere afleverer læreren formuleringen af de konkrete problemstillinger. 

Beskrivelse af lærens evalueringsform 

Hver kursist/gruppe får på forhånd at vide, at de skal bidrage med en tilbagemelding. Når en gruppe er 

færdige med at fremlægge, skal en anden gruppe give respons på opgavens løsning.  

Efterfølgende gennemfører læreren individuelle evalueringssamtaler med den enkelte kursist. 

Oplæg til kursisten 

Storebælt 

Du har denne uges matematiktimer til at arbejde med emnet Storebælt.  

Arbejdet skal resultere i en synopsis. Undersøgelser og beregninger i Excel skal afleveres til mig inden 

du går hjem på fredag. 

Storebælt forbindelsen har stor betydning for trafikken mellem landsdelene. 

  



 

 

Matematik, niveau E 

Faglig dokumentation 
Almen voksenuddannelse 

Side 80 af 98 

Du skal arbejde med følgende problemstillinger: 

 hvor meget koster det at rejse over Storebælt? 

 beskriv trafikmængden over Storebælt 

 lav en model, der udtrykker rejsetiden over Storebælt. 

Du kan finde oplysninger på siden: www.storebaelt.dk 

 

I næste uge skal du præsentere arbejdet for nogle medkursister og mig. Du har 10 minutter til din præ-

sentation. 
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Eksempel 2 - Statistisk undersøgelse 

Beskrivelse af eksemplet 

Kursisterne skal gennemføre en statistisk undersøgelse, hvor de selv er med til at vælge, hvad der skal 

undersøges.  

Undersøgelsen skal være på basis af minimum to grupper, så der er et sammenligningsgrundlag.  

Lærerens præsentationsform 

Kursisterne starter med at vælge et emne ud fra diskussion på holdet om egnede emner. Læreren for-

mulerer de endelige undersøgelsesområder. 

Opgaven udleveres. 

Kursisterne diskuterer i grupper, hvilke spørgsmål man kan formulere ud fra det eksempel på matema-

tisk problemstillingen, der er formuleret i opgave. 

Spørgsmålene diskuteres i plenum. Herefter individuelt undersøgelsesarbejde med sparring i grupper. 

Beskrivelse af kursistens præsentationsform 

Kursisten afleverer synopsis forud for præsentationen af opgaveløsningen. 

Kursisten redegør for sit arbejde med besvarelse af opgaven, der skal præsenteres mundtligt for hele 

holdet vha. interaktiv tavle, Excel, GeoGebra og evt. andre it-hjælpemidler. 

Beskrivelse af lærens evalueringsform 

Individuel mundtlig tilbagemelding, hvor læreren fokuserer på:  

 i hvor høj grad emnet har tilknytning til hverdagslivet eller samfundslivet 

 om kursisten har anvendt matematiske modeller 

 om kursisten bruger modellerne og øvrige løsningsmetoder hensigtsmæssigt 

 om kursisten anvender matematiske faglige begreber i sin præsentation 

 om præsentationen er overskuelig og indeholder en klar konklusion. 

Oplæg til kursisterne 

Statistisk undersøgelse 

Opgaven går ud på at lave en undersøgelse, hvor du er med til at vælger, hvad du vil undersøge. F. eks. 

kan man undersøge om der er forskel på mænd og kvinders rygevaner blandt kursisterne på VUC. 

Vælg et emne der interesserer dig, så bliver opgaven mest interessant. 

Du skal spørge to grupper, så du noget at sammenligne med. Det kan f.eks. være ”20 mænd” og ”20 

kvinder”. Der skal være nogenlunde lige mange i hver af de to gruppe og mindst 40 i alt.  

1. Start med at få fastlagt dit emne.  F.eks. rygning 

2. Hvor vil du lave undersøgelsen?  F.eks. blandt kursister på VUC 

3. Hvilke to grupper du vil undersøge?  F.eks. ”mænd” og ”kvinder”  

4. Brug det der er valgt i pkt. 1-3 til at formulere hvad din undersøgelse går ud på. F.eks. hvilken 

forskel er der på mænd og kvinders rygevaner blandt kursisterne på VUC? 

5. Hvilke spørgsmål vil du stille i din undersøgelse. Tænk over at spørgsmålene har betydning 

for, hvilken type svar du får. Prøv eventuelt spørgsmålet af på en eller to fra holdet. Får du 



 

 

Matematik, niveau E 

Faglig dokumentation 
Almen voksenuddannelse 

Side 82 af 98 

den type svar du er ude efter, eller skal spørgsmålet ændres. F.eks. Ryger du 0-5 cigaretter, 6-

10, osv.? eller Hvor mange cigaretter ryger du? 

6. Nu skal du lave en strategi for, hvordan du vil systematisere, de svar du får.  

7. Find ud af, hvordan resultaterne fra din undersøgelse passer med resten af Danmark. F.eks. 

rygevaner i Danmark de seneste 50 år.  

Hjemmesiden www.dst.dk kan måske hjælpe. 

Forslag til grupper:  

Mænd og kvinder 

Personer under 25 år og personer over 25 år 

Studerende og ikke-studerende 

Med og uden briller 

Budister og jøder  

Lønarbejdere og studerende 

Forslag til spørgsmål: 

Er det sandt, at unge drikker mere end ældre?  

Er vi tilbøjelige til at rejse længst efter arbejde eller længst efter studie? 

Er det sandt, at kvinder i Danmark er bedre uddannet end mænd?  

Hvordan er danskernes computervaner? 

Er det sandt, at unge generelt bruger flere penge på forbrug end ældre? 

Brug statistik til at sige noget om dit emne 

Når undersøgelsen er lavet, skal du bruge matematikken til at bearbejde dine tal. Du kan f.eks. bruge 

hyppighedstabeller, frekvenstabeller, diagrammer, boksplot eller andre relevante statistiske beskrivelser. 

Formålet med at bearbejde dine tal er, at du skal kunne bruge matematikken til at besvare det spørgs-

mål, du stillede under punkt 4.  

Din besvarelse 

Undersøgelsen skal præsenteres mundtligt. Udregninger, diagrammer m.m. skal afleveres elektronisk 

sammen med din synopsis. Du kan f.eks. bruge Excel, GeoGebra, lave en videolog eller lignende. 
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Eksempel 3 - Budget for bil 

Beskrivelse af eksemplet 

En kursist har valgt at arbejde med budget for bil som problemområde. 

Beskrivelse af lærens evalueringsform 

Der lægges vægt på, at de faglige mål er opfyldt. At der er anvendt de forskellige matematiske værktø-

jer, der har arbejdet med på E. Endvidere at der arbejdes med kompetencerne fra de faglige mål. 

Under vejledningen i arbejdet på klassen er det vigtigt at spore kursisten ind på anvendelse af så mange 

af de 8 kompetencer som muligt. 

Evalueringen er fremadrettet og fokusere på, hvad der kan forbedres, når der skal arbejdes med synop-

sis til D-eksamen. 

Når evalueringen er foretaget for alle, laves en samling af de vigtigste ting, gode råd og gode eksempler 

fra kursisternes synopser. For at alle kan få glæde af dem og have mest mulig vidensdeling, lægges de 

på klassens Google site. 

Oplæg til kursisterne 

I har en uge (8 lektioner) til at arbejde med denne synopsis på klassen. Jeg er til rådighed med vejled-

ning.  

I må anvende alle de hjælpemidler, I anvender til daglig, fx WordMat og Excel. 

Synopsis afleveres den x/x. Ugen efter skal I præsentere jeres arbejde for en mindre grupper på 3-4 

kursister og for mig. I har ca. 10 min. til præsentationen pr. person.  Til præsentationen må I anvende 

Excel, Word eller lignende. 

Husk at anvende så meget forskelligt matematik som muligt, der er ingen grund til at lave de samme 

udregninger 5 gange med forskellige tal. Det er vigtigt, at I tænker over hvilken matematisk metode, 

der er bedst at anvende. 

Husk at forholde jer kritisk til de oplysninger, I finder på nettet. Passer det der loves i annoncerne med 

virkeligheden? 

I får ikke en karakter, men jeres synopsis bliver evalueret. 

Oplæg til kursisten 

Budget for bil 

Du skal købe din første bil. Før du går ud og kigger på bil, vil du undersøge, hvad det koster at have en 

bil. Hvad koster det at anskaffe den som ejer eller lease den, men også de mange andre udgifter, der er 

ved at have bil.   

Vælg nogle af nedenstående problemstillinger til din besvarelse: 

 sammenligning af priser ved køb af bil eller ved leasing 

 hvor meget koster det at have et billån 

 hvordan har benzinpriserne udviklet sig (brug evt. indekstal)? 

 sammenligning af økonomien ved en diesel- og benzinbil 

 beskriv en model for fastsættelsen af grøn ejerafgift 

 Hvor meget koster en bil i forsikring? 
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Gode Links 

www.benzinpriser.nu 

www.fdm.dk 

penge.dk./biler 

penge.dk/bank 

http://www.mybanker.dk 

www.penge24.dk/ 

www.bilpriser.dk 

Husk at anvende så meget forskellig matematik som muligt: Budget, procent, funktioner, grafer, rente 

og lån, statistik, indeks… 

Du skal aflevere din synopsis og efterfølgende præsentere din faglige dokumentation. 

 

Brug denne skabelon til at lave din synopsis i: 

Problemområde 

 

Budget for bil 

 

Valgte problemstillinger  

 

 

Anvendt matematik  

 

 

Konklusioner  

 

 

Materialer og links  

 

 

Navn og kursistnummer  
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Naturvidenskab 

Faglig dokumentation i naturvidenskab foregår på niveau F og E. På begge niveauer er kravet, at kursi-

sten skal udarbejde mindst to skriftlige arbejder, der tager udgangspunkt i niveauernes kernestof. I det 

følgende gives eksempler på materiale (information og opgaver), der er stilet til kursisten: To opgaver 

på niveau F og tre opgaver på niveau E. 

Niveau F 

Eksempel 1 - Kost og sundhed 

Dette er en af de opgaver, som du skal udarbejde for at gennemføre den faglige dokumentation på 

niveau F. Emnet i denne opgave er Kost og sundhed. 

Formelle krav 

 Du skal udarbejde og aflevere den skriftlige opgave i løbet af uddannelsestiden. 

 Du vil på et tidspunkt modtage nogle skriftlige kommentarer fra mig – til din opgave – så du 

ved, hvad der evt. skal uddybes eller ændres, før arbejdet med den faglige dokumentation er 

gennemført. 

 Du skal aflevere og have modtaget evalueringer af alle de udleverede opgaver, for at den fagli-

ge dokumentation er gennemført. 

Evaluering 

Når jeg kommenterer opgaven, så kigger jeg efter, 

 om du giver en tilstrækkelig forklaring af de faglige udtryk, der er nævnt i opgaven 

 om du bruger de korrekte symboler, formler og modeller i din besvarelse af opgaven 

 om du udfører de rigtige beregninger af energiindhold og energifordeling i morgenmåltidet. 

Afrunding 

Til sidst forbereder du sammen med en medkursist et oplæg om kost og sundhed. Oplægget skal følges 

op af en diskussion på holdet. 

I styrer selv præsentationen af jeres oplæg og diskussionen på holdet. 

Herefter giver jeg jer en mundtlig tilbagemelding. 
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Opgave: Kost og Sundhed 

Brug denne varedeklaration fra en pakke havregryn til at beskrive 

 energiindhold i fødevarer 

 energifordeling. 

Beregn 

 energiindholdet i et morgenmåltid, hvori der indgår havre-

gryn. 

Beskriv 

 hvordan energien fra maden bruges 

 hvordan forskellige aktiviteter påvirker dit energiforbrug. 

 

 

Vælg et af hovednæringsstofferne og beskriv det med udgangspunkt i ordene i ordbanken. 

Ordbank 

Kulhydrater 

mono-sakkarider 

di-sakkarider 

poly-sakkarider 

glukose 

sukker 

stivelse 
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fibre/cellulose 

simple/sammensatte kulhydrater 

blodsukker. 

 

Proteiner 

aminosyrer 

essentielle aminosyrer 

peptider 

polypeptider. 

 

Fedt 

mættet fedtsyre 

enkeltumættet fedtsyre 

flerumættet fedtsyre 

kolesterol. 

 

  



 

 

Naturvidenskab, niveau F 

Faglig dokumentation 
Almen voksenuddannelse 

Side 88 af 98 

Eksempel 2 - Arv og evolution 

Præsentation 

Dette er en af de opgaver, som du skal udarbejde for at gennemføre den faglige dokumentation på 

niveau F. Emnet i denne opgave er Arv og evolution. 

 

Formelle krav 

 Du skal udarbejde og aflevere den skriftlige opgave i løbet af uddannelsestiden. 

 Du vil på et tidspunkt modtage nogle skriftlige kommentarer fra mig – til din opgave – så du 

ved, hvad der evt. skal uddybes eller ændres, før arbejdet med den faglige dokumentation er 

gennemført. 

 Du skal aflevere og have modtaget evalueringer af alle de udleverede opgaver, for at den fagli-

ge dokumentation er gennemført. 

Evaluering 

Når jeg kommenterer opgaven, så kigger jeg efter, 

 om du giver en tilstrækkelig forklaring af de faglige udtryk, der er nævnt i opgaven 

 om du bruger de korrekte symboler, formler og modeller i din besvarelse af opgaven 

 om du forklarer forholdet mellem gener og afkommets egenskaber/udseende 

 om du forklarer, hvordan evolution forandrer vores verden. 

Afrunding 

Til slut forbereder du sammen med en medkursist et oplæg om arv og evolution. Oplægget skal følges 

op af en diskussion på holdet. 

I styrer selv præsentationen af jeres oplæg og diskussionen på holdet. 

Herefter giver jeg jer en mundtlig tilbagemelding. 
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Opgave: Arv og evolution 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brug disse figurer til at beskrive 

 kromosomer 

 DNA og gener 

 hvordan vigende og dominerende gener bestemmer afkommets egenskaber 

 mutationer og deres betydning 

 begrebet ”den bedst tilpassede overlever”. 

Udfyld disse krydsningsskemaer:  

g = grønne ærter G= gule ærter 

Gg x Gg 

 

 

 

 

Afkommets udseende: 

 

R = runde ærter r = rynkede ærter 

 

RR x rr 

 

 

 

 

Afkommets udseende:

Han\ Hun   

   

   

Han\ Hun   

   

   

[Her indsættes en figur, der grafisk 

viser trinnene fra DNA til helt men-

neske.] 
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Niveau E 

Læreplanen for naturvidenskab, niveau E, siger følgende om faglig dokumentation: 

”Kursisten udarbejder og afleverer i uddannelsestiden efter aftale med læreren mindst to skriftlige ar-

bejder. Læreren kommenterer de skriftlige arbejder, hvorefter kursisten har mulighed for at kvalificere 

dem. De skriftlige arbejder tager udgangspunkt i kernestoffet og udgør tilsammen det produkt, der er 

den faglige dokumentation på niveau E. Produktet skal demonstrere viden om grundlæggende fag-

sprog, energi i samfundet, kulstofkredsløbet samt klima- og miljøpåvirkninger.” 

Faglig dokumentation består af mindst to skriftlige arbejder. I dette skrift er der på niveau E vist ek-

sempler på tre opgaver, der tilsammen dækker de fagområder, som kursisten skal demonstrere viden 

om. Flere end to opgaver kan gøre arbejdet mere overskueligt for kursisten, da opgaverne så er mere 

afgrænsede. 

De tre opgaveeksempler lægger op til forskellige arbejdsformer: 

Dit elforbrug er en skriftlig opgave, der tager udgangspunkt i et praktisk arbejde med indsamling af 

data, der behandles og fortolkes. 

Kulstoffets kredsløb er en collageopgave. Den inddrager visuelle elementer som supplement til det 

skriftlige arbejde i faktabokse. Kursisterne vælger individuelt særlige fokusområder. 

Vindmølleplan for en kommune er en opgave, der tager udgangspunkt i et autentisk materiale, og 

den lægger op til at anvende forskellige skrivegenrer.  

Det vil være oplagt at tage udgangspunkt i et lokalt og/eller aktuelt autentisk materiale, når bæredygtig-

hed, klimaforhold o. lign. behandles. Som borger skal man kunne forholde sig til et autentisk materiale, 

men autentisk materiale kan være omfattende og svært at læse for en del kursister. Det forhold kan 

afhjælpes ved, at kursisterne sammen på forhånd arbejder med materialet, eller at relevante afsnit er 

indrammet/fremhævet, så fokus kan koncentreres dér. 

Alle opgaver indeholder en træning i at kunne perspektivere. 

Arbejdet med den faglige dokumentation foregår som en naturlig del af undervisningen, men der er i 

alle opgaver lagt vægt på, at kursisten skal udføre et individuelt, skriftligt arbejde. 
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Eksempel 1 - Dit elforbrug 

Opgave 1.  Aflæsning af elmåler i to dage 

Aflæs elmåleren hver dag i to dage. Det er vigtigt, du gør det på nogenlunde samme tid hver dag, fx kl. 

17. 

 

 

Dag Dato Tidspunkt Elmåler 

Dag 1   Kl. kWh 

Dag 2   Kl. kWh 

 

  kWh Aflæsning dag 2 

- kWh Aflæsning dag 1 

= kWh Elforbrug på et døgn 

 

Find prisen på den el, du har brugt på et døgn. Elprisen er ca. 2,10 kr. pr. kWh. 

 

Opgave 2. Optælling af elapparater i din lejlighed 

Skriv mindst 10 elapparater, du har i din bolig. Det kan fx være tv, computer, spillekonsol, mobilopla-

der og lamper. Skriv kun ét apparat i hvert felt. Skriv derefter, hvor lang tid du har apparaterne tændt 

og på standby om dagen. 
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Elapparat Timer tændt om dagen Timer på standby 

  timer timer 

  timer timer 

  timer timer 

  timer timer 

  timer timer 

  timer timer 

  timer timer 

  timer timer 

  timer timer 

  timer timer 

  timer timer 

  timer timer 

  timer timer 

  timer timer 

  timer timer 

  timer timer 

  timer timer 

 

Opgave 3. Målinger med elforbrugsmåler 

Mål flest mulige af apparaterne på din liste i opgave 2 med elforbrugsmåleren, fx tv, computer, hårtør-

rer, mobiloplader og lamper. Husk både at måle, når apparaterne er tændt, og når de er på standby. 

Hvis apparatet ikke kan være på standby, skriver du bare nul. 
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Elapparat Måling tændt Måling standby Oplyst elforbrug 

  W W W 

  W W W 

  W W W 

  W W W 

  W W W 

  W W W 

  W W W 

  W W W 

  W W W 

  W W W 

  W W W 

  W W W 

  W W W 

  W W W 

  W W W 

  W W W 
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Opgave 4. Analyse af resultaterne 

a. Hvad viser standby-forbruget? 

 

b. Passer observationerne med de informationer, der ses på apparaterne? 

 

c. Nævn nogle områder, hvor du kan reducere dit elforbrug. 

 

d. Hvor meget tror du, at du kan spare om året ved at reducere dit elforbrug? 

 

e. Hvilke grunde kan der være til at reducere dit elforbrug? 

 

f. Kom med nogle ideer til, hvordan dit VUC kan reducere sit elforbrug? 
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Eksempel 2 - Kulstoffets kredsløb 

Dette er et af de skriftlige arbejder, som du skal lave for at gennemføre den faglige dokumentation på 

niveau E. Emnet er Kulstoffets kredsløb.  

Formelle krav 

 Du skal udarbejde og aflevere det skriftlige arbejde til den aftalte deadline i uddannelsestiden.  

 Du vil undervejs modtage mine kommentarer til din foreløbige besvarelse. Du har så mulighed 

for at revidere arbejdet. 

 Til sidst afgør jeg, om du har gennemført den faglige dokumentation – altså om det indeholder 

de elementer, der er nævnt i næste afsnit herunder. 

Evaluering af dit individuelle, skriftlige arbejde 

Når jeg kommenterer dit arbejde, lægger jeg vægt på, 

 om du anvender fagudtryk korrekt 

 om du bruger de korrekte symboler, formler og modeller i din besvarelse af opgaven 

 om du viser viden om sammenhængen mellem elforbrug og miljø. 

Afrunding 

Når opgaven er afsluttet, skal du bruge dine observationer i en fælles diskussion om elforbrug, miljø og 

samfund på holdet. 

 

Kulstoffets kredsløb ‒ med særlig fokus på et område valgt af dig 

Opgave: 

Du skal udarbejde en collage med billeder og faktabokse. Du skal også bruge kemiske symboler og 

reaktionsskemaer i collagen. 

Emnet er Kulstoffets kredsløb. 

Du skal bruge collagen til at beskrive Kulstoffets kredsløb for dine medkursister. Ud over det generelle 

kredsløb vælger du et særligt område inden for emnet, som du sætter ekstra fokus på. 

Særlige områder kan være Fra olie til plast, Biogasanlæg, Kulhydrater i kosten, Stromatolitter, Kulstof-14, Efterår-

sløv el.lign.  

(Aftal med din lærer, hvilket særlige område du gerne vil sætte ekstra fokus på). 

Du kan udarbejde collagen med lim og saks på papir eller i et collageprogram på pc. 

Billeder til collagen finder/laver du selv. Du skal bruge billederne til at vise din version af kulstoffets 

kredsløb. 
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Ud over billeder skal collagen indeholde faktabokse. 

Ordbanken (til højre) indeholder ord, du skal anvende i fakta-

boksene – din lærer kan tilrette ordbanken, så den passer til 

det særlige område, du sætter fokus på. 

Collagen skal også indeholde relevante kemiske symboler og reak-

tionsskemaer. 

Faglig dokumentation: 

Collagen er med sine faktabokse en skriftlig opgave. Inden du 

gør den færdig, skal din lærer kommentere den, så du ved, 

hvad der skal uddybes eller ændres, før arbejdet med faglig 

dokumentation er gennemført. 

 

Præsentation 

Formelle krav 

 Dette er et af de skriftlige arbejder, som du skal lave 

for at gennemføre den faglige dokumentation på niveau E. Emnet er Kulstoffets kredsløb.  

 Du skal udarbejde og aflevere det skriftlige arbejde til den aftalte deadline i uddannelsestiden. 

 Jeg læser og kommenterer det skriftlige arbejde. Du har så mulighed for at revidere arbejdet. 

 Herefter afgør jeg, om du har gennemført den faglige dokumentation – altså om det indehol-

der de elementer, der er nævnt herunder. 

 

Evaluering af dit individuelle skriftlige arbejde 

Når jeg kommenterer dit arbejde, lægger jeg vægt på, 

 om du anvender fagudtryk korrekt 

 om du bruger de korrekte symboler, formler og modeller i din besvarelse af opgaven 

 om du har viser og beskriver kulstoffets kredsløb  

 om du beskriver dit særligt valgte område, så andre kan forstå, hvad det handler om. 

Afrunding 

Når collagen er færdig, sætter vi den op og holder en ’fernisering’. Du bruger collagen som støtte, når 

du fremlægger dit særlige fokusområde for dine medkursister. 

 

Eksempel 3 - Vindmølleplan for en kommune og bæredygtighed 

En kommune ønsker at udarbejde en vindmølleplan for opstilling og anvendelse af vindmøller i kom-

munen. Derfor har kommunen fået udarbejdet vedlagte debatoplæg til vindmølleplanlægning, som 

kommunen udsender i høring – dvs. til offentlig debat – i 6 uger. 
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Dit skriftlige arbejde skal indeholde: 

1. En beskrivelse af, hvordan en vindmølle er opbygget, hvad der får vindmøllens vinger til at 

dreje rundt, og hvordan elektriciteten skabes i vindmøllen. 

2. Et debatindlæg – fx et læserbrev til lokalavisen eller et indlæg til det borgermøde, der omtales 

– hvor du forholder dig til kommunens debatoplæg. Du kan også lave nogle spørgsmål, der 

kan stilles på det omtalte borgermøde. 

3. I dit indlæg eller dine spørgsmål skal du blandt andet forholde dig til kommunens ønske om at 

erstatte mange små vindmøller med færre store samt til fordele og ulemper ved opstilling af 

vindmøller generelt. 

Kommunens debatindlæg omtaler ønsket om at omstille den danske energiproduktion til at være mere 

bæredygtig. Bæredygtighed kan beskrives på flere måder. En af de første, der beskrev bæredygtighed, 

var den tidligere norske statsminister Gro Harlem Brundtland. Hun beskrev bæredygtighed således: 

”En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov uden at bringe fremtidige 

generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare.” 

(Brundtland-rapporten, 1987) 

4. Beskriv, hvilken betydning indførelse af mere vindenergi i Danmark vil have i forhold til øn-

sket om en mere bæredygtig energiproduktion. 

5. Beskriv nogle andre forhold, der har betydning for bæredygtighed. 

Præsentation 

Formelle krav 

 Dette er et af de skriftlige arbejder, som du skal lave for at gennemføre den faglige dokumen-

tation på niveau E. Emnet er Vindmøller og bæredygtighed.  

 Du skal udarbejde og aflevere det skriftlige arbejde til den aftalte deadline i uddannelsestiden.  

 Jeg læser og kommenterer det skriftlige arbejde. Du har så mulighed for at revidere arbejdet. 

 Herefter afgør jeg, om du har gennemført den faglige dokumentation – altså om det indehol-

der de elementer, der er nævnt herunder.  

Evaluering af dit individuelle skriftlige arbejde 

Når jeg kommenterer dit arbejde, lægger jeg vægt på, 

 om du anvender fagudtryk korrekt 

 om du bruger de korrekte symboler, formler og modeller i din besvarelse af opgaven 

 om du viser viden om energi i samfundet 

 om du viser viden om klima- og miljøpåvirkninger 

 om du viser og beskriver en vindmølles opbygning og virkemåde – herunder hvordan den 

producerer elektricitet. 

Afrunding 

Når jeg har afgjort, at dit skriftlige arbejde er egnet til evaluering, skal der laves en mundtlig fremlæg-

gelse. 

Vi kan fremlægge på flere måder. Vi kan fx lave et rollespil om det borgermøde, som kommunen vil 

afholde. Det kan laves med udgangspunkt i dit og andres debatindlæg, hvor nogle har rollen som em-
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bedsmænd fra kommunens forvaltning, mens andre har rollen som borgere, der har skrevet debatind-

læg og/eller stiller spørgsmål. 

Vi kan også lave fremlæggelser i mindre grupper på ca. 4 kursister, hvor hvert gruppemedlem kort 

beskriver sit eget debatindlæg for de andre. Herefter udvælger gruppen de 3 problemstillinger/emner, 

de synes er de vigtigste. De udvalgte problemstillinger/emner drøftes herefter af alle. 

Vi aftaler fremlæggelsesformen sammen. 

Efter fremlæggelsen giver jeg en mundtlig tilbagemelding på de skriftlige arbejder og fremlæggelserne. 

 


