
 

Dansk  

Kompetencemål og videns- 

og færdighedsmål fra FFM 
 

Kompetencemål: 

 Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til 

genre og situation 
 

 

 

Færdighedsmål: 

 Eleven kan tilrettelægge 

proces fra ide til færdigt 

produkt 

Vidensmål: 

 Eleven har viden om 

produktionsplanlægning, 

roller, faser, ressourcer, 

opgavetyper og deadlines 

Færdighedsmål 

 Eleven kan disponere og 

layoute stof så det fremmer 

hensigten med produktet 

Vidensmål 

 Eleven har viden om 

målrettede dispositions- og 

formidlingsmetoder 

Færdighedsmål 

 Eleven kan fremstille 

sammenhængende tekster i 

forskellige genrer og stilarter 

Vidensmål 

 Eleven har viden om 

varierende udtryksformer 

målrettet forskellige 

målgrupper 

Færdighedsmål 

 Eleven kan anvende udvalgte 

teknologier 

Vidensmål 

 Eleven har viden om 

forskellige teknologier 

Niveau 1  

 

Niveau 2 

 

Niveau 3 

 

 Jeg kender til Design to improve life-

kompasset 

 

 

 

 Jeg opstiller arbejdsgangen i 

punktform 

 

 

 Jeg kan identificere en instruerende 

tekst  

 

 

 Jeg kan genkende en instruerende 

tekst 

 

  

 Jeg kan give eksempler på 

instruerende tekster 

 

 

 Jeg har kendskab til begrebet 

målgruppe 

 

 

 

 Jeg kan beskrive, hvad hummingbird 

og/eller scratch er 

 

 Jeg kan beskrive hvordan 

hummingbird og/eller scratch fungerer 

 Jeg kan stille evaluerende 

spørgsmål til arbejdsgangen i 

forhold til Design to improve life-

kompasset 

 

 Jeg kan strukturere arbejdsgangen 

i forhold til Design to improve life-

kompasset 

 

 Jeg kan disponere indholdet i en 

instruerende tekst så det fremmer 

hensigten med produktet  

 

 Jeg kan sammenligne kendetegn 

ved instruerende tekster  

 

 

 Jeg kan bedømme en 

spillevejledning  

 

 

 Jeg kan udvælge forskellige 

udtryksformer til forskellige 

målgrupper 

 

 

 Jeg kan bruge 

computerprogrammet til 

hummingbird og/eller scratch 

 Jeg kan løse opgaver ved brug af 

hummingbird og/eller scratch 

 Jeg kan konstruere 

projektforløb ved at anvende 

Design to improve life-

kompasset 

 

 Jeg kan evaluere egen 

arbejdsgang og planlægning 

 

 

 Jeg kan argumentere for, 

opbygningen af en 

instruerende tekst til et spil 

 

 Jeg kan opstille kriterier til en 

god spilleinstruktion 

 

 

 Jeg kan konstruere en 

instruerende tekst, så den kan 

anvendes 

 

 Jeg kan udvikle spil der passer 

til en målgruppe 

 

 

 

 Jeg kan programmere i 

hummingbird og/eller scratch 

 

 Jeg kan udvikle spil ved hjælp 

af hummingbird og/eller 

scratch 


