
Målskema med afsæt i målnedbrydning med Lene Hechmann 
 

 
Niveau 1  
Kender til, gengive, 

gentage….. osv.  

Niveau 2 
Forklare, fortælle med egne 

ord….osv. 

Niveau 3 
Analysere, vælge ud, 

undersøg,....osv 
 

Dansk 

 Kompetenceområde: 
Læsning, Fremstilling 
Kompetencemål: 
Eleven kan læse multimodale tekster med henblik på oplevelse og faglig viden 
Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige situationer 
Eleven kan følge regler for kommunikation i overskuelige formelle og sociale situationer 

Læsning 

Færdighedsmål: 
Eleven kan samtale om 

teksters budskaber 
Vidensmål: 
Eleven har viden om 

teksters påvirkende funktion 

Jeg kan lytte til andres 

samtale om ordsprog og 

talemåder. 
 

Jeg kan lytte og selv 

fortælle om ordsprog og 

talemåder. 

Jeg kan analysere og fortolke 

ordsprog og talemåder. 

Færdighedsmål: 
Eleven kan udtrykke sig 

kreativt og 

eksperimenterende 
Vidensmål: 
Eleven har viden om 

ordforråd og sproglige 

valgmuligheder 

Jeg kan læse mit ordsprog 

eller talemåde op. 
Jeg kan læse mit ordsprog 

eller talemåde op med 

forskellige stemmer og jeg 

prøver mig frem. 

Jeg kan udvælge min egen 

måde at forklare mit ordsprog 

eller talemåde; med brug af 

krop og stemme.  

 
Præsentation og evaluering 



Færdighedsmål: 
Eleven kan præsentere sit 

produkt i nære 

sammenhænge. 
Vidensmål: 
Eleven har viden om enkle 

præsentationsformer. 

Jeg kan vise mit produkt for 

andre.  
Jeg kan præsentere og 

fortælle om mit produkt. 
Jeg kan præsentere og vise mit 

produkt for andre. Jeg kan også 

forklare om mine tanker 

omkring mit arbejde. 

Kommunikation 

Færdighedsmål: 
Eleven kan begå sig i et 

virtuelt univers 
Vidensmål: 
Eleven har viden om digitale 

profiler og digital 

kommunikation 

Jeg kan lægge mit produkt 

på skoletube. 
Jeg kan lægge mit produkt 

på skoletube og fortælle om 

hvem, der kan se det. 

Jeg kan lægge mit produkt på 

skoletube og jeg ved hvem, der 

kan se mit produkt. Jeg kan 

fortælle om digital 

kommunikationens fordele og 

ulemper. 

Færdighedsmål: 
Eleven kan iagttage forskelle 

på talt sprog, skrevet sprog 

og andre modaliteter  
Vidensmål:  
Eleven har viden om 

kendetegn ved tale, skrift 

samt ved visuelle og auditive 

modaliteter 

Jeg kan fortælle om talt 

sprog, skrevet sprog og 

andre modaliteter. 

Jeg kan forklare, hvad talt 

sprog, skrevet sprog og 

andre modaliteter er. 

Jeg kan forklare, hvad der er 

særligt ved talt sprog, skrevet 

sprog og andre modaliteter.  

Billedkunst 

 
Kompetenceområde: 
Billedfremstilling 
Kompetencemål: 
Eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i billeder med vægt på tematisering 



Digitale billeder 

Færdighedsmål: 
Eleven kan arbejde med 

levende billeder 
Vidensmål: 
Eleven har viden om 

storyboard 

Jeg deltager i processen og 

produktionen af en video 

med levende billeder og jeg 

er med til at lave en 

drejebog. 

Jeg kan aktivt deltage i 

redigering af en video med 

levende billeder og jeg kan 

fortælle om gruppens 

drejebog. 

Jeg kan producere en redigeret 

video med levende billeder, 

lægge lydfiler ind. Jeg kan 

fortælle og forklare om arbejdet 

med gruppens drejebog. 

MovieMaker Jeg kender 

klippeprogrammet 

“MovieMaker”. 
 

Jeg kan med egne ord 

fortælle og vise, hvordan 

jeg bruger 

klippeprogrammet 

“MovieMaker.” 

Jeg kan undersøge og 

eksperimentere med 

klippeprogrammet 

“MovieMaker”. 

 


