
 

 

 

Bilag 1 

Udvalgte Dansk mål, F - niveau 
 

Fortolkning: 

 2. Eleven kan fortolke og forklare diverse teksters relevans for det konkrete erhverv, den konkrete 

uddannelse og dagligdagen. 

 Læsning:  

1. Eleven kan beskrive målrettet og kritisk informationssøgning med relevans for erhverv, 

uddannelse og dagligdag. 

 2. Eleven kan ud fra læseformål og kendskab til teksttyper formulere, gengive og redegøre for 

læsning med relevans for det konkrete erhverv, den konkrete uddannelse og dagligdagen.  

Fremstilling:  

1. Eleven kan forklare relevante skrivestrategier og udtrykke sig forståeligt i skrift, tale, lyd og 

billede i en form, der passer til genre og situation.  

2. Eleven kan definere, vælge og fremstille almene korrekte skriftlige og mundtlige tekster ved 

brug af teksttyper med direkte relevans for det konkrete erhverv, den konkrete uddannelse og 

dagligdagen.  

3. Eleven kan forklare om egne og andres skriftlige produkter fra erhverv og uddannelse, herunder 

om skriveformål, målgruppe, genre og sprog.  

Kommunikation:  

2. Eleven kan kommunikere hensigtsmæssig i samarbejde og samvær med andre. 

3. Eleven kan beskrive og anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt til kommunikation, 

informationssøgning og formidling. 

4. Eleven kan definere mellem og reflektere over virksomheders interne og eksterne 

kommunikation. 

 

 



Bilag 1 

Læringsmål dansk, F niveau 
 

• Du skal kunne tale og skrive på en måde, så modtageren kan forstå dit budskab.  

• Du skal kunne vælge ord og formulere sætninger, der understøtter dit budskab i forskellige tale- og 

skrivesammenhænge.  

• Du skal kunne bruge computer, mobiltelefon, tablet og andre internetbaserede medier til at søge viden 

og data.  

• Du skal kunne forklare, hvad der kendetegner det medie du bruger. 

• Du skal kunne beskrive hvad afsender, modtager og kontekst er, når du kommunikerer med andre i skrift 

og tale.  

• Du skal kunne nævne dine sproglige overvejelser baseret på afsender, modtager, budskab og kontekst.  

• Du kan definere forskellen på troværdige og utroværdige kilder.  

• Du kan efter endt læsningen gengive og fortælle om centralt indhold i en tekst om generelle emner, din 

uddannelse og dit arbejde.  

• Du kan udtrykke dig forståeligt og varieret i skrift, tale, lyd og billede afhængig af genre og situation. 

 • Du skal kunne planlægge, forberede og fremstille skriftlige og mundtlige tekster, som er grundlæggende 

for dit erhverv, uddannelse og din dagligdag.  

• Du skal kunne gå i dialog med andre om skriveformål, målgruppe, genre og sprog om dine egne eller 

andres tekster.  

• Du skal have kendskab til forskellige genrer fx digte, noveller, artikler, billeder, film og faglitteratur. 

 • Du skal genkende virkemidler og kendetegn i de forskellige genrer.  

• Du skal kunne forklare betydningen af sproglige virkemidler i de forskellige genrer. 

 • Du skal have kendskab til kommunikationsmodellen (afsender, budskab, modtager).  

• Du skal have kendskab til den subjektive og objektive anvendelse af sproget. 

 • Du skal kunne vælge de forskellige tekster til dit erhverv, din uddannelse og din dagligdag. 
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