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LUP Bygningsmaler GF2 
 
Niveau 1 

1. Generelt for skolen 
 
På EUC Nordvestsjælland arbejder vi målrettet på at tilbyde vores elever den bedste undervisning. 
Med dét udgangspunkt har EUC udarbejdet et fælles pædagogisk og didaktisk grundlag. Dette er 
udgangspunktet for undervisningen og skal udfolde den enkelte elevs potentialer bedst muligt. Med 
strategiplanen Vækst, udvikling & kvalitet (2018-22) har EUC Nordvestsjælland en offensiv strategi for 
de kommende år. 
 

1.1 Praktiske oplysninger  
 
EUC Nordvestsjælland er en kombinationsskole med gymnasier, erhvervsuddannelser, 10. klasse samt 
efteruddannelse. 
 
Skolen har 23 erhvervsuddannelser: Detail, Elektriker, Ernæringsassistent, Eventkoordinator, 
Glarmester, Handel, Industritekniker, Industrioperatør, Kontor (EUX), Lager og terminal, Maler, 
Maskinsnedker, Mekaniker, Murer, Procesoperatør, Smed, Snedker, Struktør, Tagdækker, 
Tandklinikassistent, Teknisk isolatør, Tømrer og Værktøjsuddannelsen 
 
Undervisningen på erhvervsuddannelserne foregår på:  

• Absalonsvej 20, 4300 Holbæk 
• Absalonsvej 14, 4300 Holbæk 
• Audebo Skolevej 6b, 4300 Holbæk 
• Allikelund Gymnasium, J. Hagemann-Petersens Allé 22, 4400 Kalundborg 
• Proces- lager- og transport skolen, Rynkevangen 7-9, 4400 Kalundborg 
• 10. klasse Erhverv, Rådhusvej 75a, 4540 Fårevejle. 

 

1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag 
 
På baggrund af et fælles pædagogisk udgangspunkt vil vi give den enkelte den bedste uddannelse. 
 
Vi ser læring som både indholds-, interaktions-, deltager-, feedback- og meningsorienteret proces. Det 
betyder at læring sker i samarbejde med lærer, andre elever og faget. 
Vi ønsker at eleven tilegner sig viden og forståelse, anvender viden og udvikler færdigheder, 
kombinerer handlekompetencer og mestrer kreativitet. 
 
Skolen har fokus på følgende: 
• Differentiering 
• Evalueringsfaglighed 
• Klasseledelse 
 
Disse tre fokusområder er principper for undervisningen på skolen.  
(Se nærmere beskrivelse på niveau 2) 
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1.3 Overordnet bestemmelse om elevernes arbejdstid 
 
Skoleundervisningen gennemføres som fuldtidsundervisning. 26 klokketimer er lærerstyrede og resten 
op til 37 timer omfatter lektier, selvstændige opgaver, projekter og andet hjemmearbejde. 
 

Område/fag Skemalagt tid  Opgaver, forberedelse mm.  
Grundforløb 2 20 uger  
Opstart 10  
Valgfag 9,4  
Afsluttende prøve 0,6  
Dansk  52 timer (2 uger)  
Naturfag 52 timer (2 uger)  
Rull- og bukkestillads 1 dag  

Arten og placeringen af lektier mv. er fastsat i de enkelte uddannelser. 

1.4 Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer 
 
Kompetencevurdering skal afdække elevens forudsætninger i forhold til fagretning eller uddannelse, 
og skal give eleven et klart billede af sine egne forudsætninger og behov. 
Elevens boglige forudsætning og sprogkundskaber vurderes, samt elevens behov for støtte, der skal 
sikre mulighed for at klare uddannelsen.  
Adgangskravene for at starte uddannelse på EUC, er at fagene dansk og matematik skal være bestået 
med 02. På EUCNVS arbejder vi desuden med uddannelsesplan, som er nærmere beskrevet i 2.3 
 

1.5 Generelle eksamensregler 
 
Indstilling til eksamen: I fag hvor der er krav om aflevering af opgaver og projekter, skal disse 
godkendes af læreren før eleven kan indstilles til eksamen. 
 
Sygeeksamen: Er eksaminanden syg eller må forlade eksamen på grund af sygdom, kræves 
lægeerklæring inden eksaminanden kan indstilles til en ny eksamen.  
 
Udeblivelse fra eksamen: Udebliver en elev fra eksamen skal skolen have meddelelse om årsagen 
hertil senest kl. 12.00 dagen efter eksamen er afholdt. 
 
Reeksamen: En elev kan kun 2 gange deltage i den samme prøve på samme niveau på  
samme uddannelse, dvs. kun være omgænger 1 gang. Den højeste opnåede karakter gælder for EUD. 
Hvis særlige forhold taler for det, kan skolen dispensere, at en elev deltager i yderligere 1 eksamen 
eller prøve. 
 
Klage over eksamen 
Såfremt en elev ønsker at klage over en eksamen, skal der senest 14 dage efter modtagelsen af 
karakteren indsendes en skriftlig klage til skolen. Skolen vil herefter behandle klagen. 
Klageren skal præcisere og begrunde klagepunkterne. Begrundelsen kan vedrøre:  

• Eksaminationsgrundlaget, herunder vejledning og de stillede spørgsmål eller opgavers forhold 
til uddannelsens mål, 

• Eksamensforløbet og 
• Bedømmelsen. 
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Standpunktskarakter 
Skal en elev ikke til prøve i et eksamensfag, træder standpunktskarakteren i stedet for 
eksamenskarakteren. Der er særlige vilkår ved prøver og eksamen for elever, der har modtaget 
specialpædagogisk støtte. Der henvises i øvrigt til skolens eksamensreglement samt Bekendtgørelsen 
om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. 
 
Klage over standpunktskarakter indgives til skolen senest 2 uger efter, at eleven har fået karakteren. 
Klagen skal være skriftligt og skal indeholde en begrundelse for klagen. Lederen indhenter 
kommentarer fra læren, hvorefter skolen giver et svar. Der kan ikke klages videre. 

1.6 Overgangsordninger 
Se de gældende overgangsordninger mellem versionsnumre for de enkelte fag. 

 
Niveau 2 

2. Fagretninger 

2.1 Praktiske oplysninger 
Uddannelse: Bygningsmaler GF2 
Adresse: Absalonsvej 20, 4300 Holbæk 

2.2 Pædagogiske, didaktiske og metodiske grundlag 
Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag tager afsæt i tre hovedområder: Differentiering, 
evalueringsfaglighed samt klasseledelse. 
 
Differentiering: Formålet med differentiering er, at alle eleverne motiveres for at lære og udvikle 
deres kompetencer bedst muligt. Undervisningsdifferentiering understøtter, at eleverne skal kunne 
opnå kompetencerne, som er målene for den givne uddannelse. Differentiering giver mulighed for, at 
eleverne kan opnå læringsmålene på forskellige måder, i forskellige tempi og i forskellig grad. Skolen 
vægter inddragelse af pædagogisk IT. Med inddragelse af pædagogisk IT udvikles mere fleksible 
undervisningsmateriale, der understøtter undervisningsdifferentiering og elevernes forskellige veje til 
læringsmål. 
 
Evalueringsfaglighed: Vi har fokus på kompetencemålene, ved at anvende tydelige læringsmål i 
undervisningen.  Med udgangspunkt i læringsmålene, bruges formativ (løbende) evaluering og 
selvevaluering. Evaluering betyder, at elevens fokus på eget ansvar for læring øges, og giver læreren 
grundlag for konstruktiv feedback. Ved anvendelse af formativ evaluering som læringsredskab, vil 
undervisningen løbende kunne tilpasses elevernes individuelle niveau. Samtidig sikrer det at alle når 
kompetencemålene og derved motiveres for læring. Den summative (afsluttende) evaluering vil også 
foregå ud fra læringsmål, således at det er tydeligt for eleverne, hvad de bliver bedømt på til 
eksamen.   
 
Klasseledelse: Struktur og tydelighed er udgangspunktet i undervisningen. Det skal være tydeligt for 
såvel lærer som elev, hvilke læringsmål, der skal nås, hvordan og hvornår de skal nås. Læreren sætter 
dagsordenen og styrer undervisningen, og derved sikrer vi at målene nås. Læreren skal justere og 
tilpasse undervisningen, så alle elever bliver udfordret på deres individuelle niveau. Der er fokus på 
progressiv udvikling, så eleverne bliver så dygtige som muligt. 
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Undervisningsmaterialer tilpasses niveauet og skal sikre at alle kompetencemål nås.   
 
I undervisningen tages der udgangspunkt i “den gode time”, med en tydelig struktur, synlige 
læringsmål og feedback. Der lægges vægt på 6 nøglestrategier: 

1. Tydelighed og struktur 
2. Tydelige mål, fælles og individuelle 
3. Evaluering 
4. Involvere eleven i egen læreproces 
5. God feedback 
6. Fokus på progression 

 
 

Skabelon: Timeplan Tid 

Opstart: 
• tydelighed  
• struktur 

Repetition - hvad lavede vi sidst - hvad lærte vi? 
Lærer/underviser eller Elev/elevgruppe 

 

Mål: 
• fælles 
• individuelle 

Læringsmål  - der skal opfyldes i projektet/opgaven  

Progression: 
involvere eleven i 
egen læreproces 

●    Fælles gennemgang 
●    Opgaver individuelt, og i grupper  
●    Praktisk/teoretisk 
●    Mundtligt/skriftligt. 

  

Bevægelse Fx. Begrebskort, Q&B…….   

  PAUSE   

Progression: 
involvere eleven i 
egen læreproces 
  

●    Fælles gennemgang 
●    Opgaver individuelt, og i grupper  
●    Praktisk/teoretisk 
●    Mundtligt/skriftligt. 

  

Afslutning: 
konstruktiv feedback 

Selvevaluering - er målet nået? 
Formativ evaluering/feedback - hvad kan jeg gøre 
anderledes/bedre næste gang?  

  

 
Faglærer og grundfagslærer tilrettelægger forløbet i tæt samarbejde. Fokus er på helhedsorienteret 
undervisning og helhedsorienterede projekter. Eleverne skal gennem den helhedsorienterede 
undervisning lære at bruge deres teoretiske og praktiske færdigheder i sammenhænge. 
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2.3 Kriterier for vurdering af elevernes kompetencer og forudsætninger 
Skolen laver i starten af skoleforløbet en uddannelsesplan. Den laves sammen med den enkelte elev.  
 
Som grundlag laves en kompetencevurdering af eleven i løbet af de 2 første uger. Afklaring skal 
afdække elevens forudsætninger i forhold til fagretning eller uddannelse. 
Vurderingen skal give eleven et klart billede af sine egne forudsætninger og behov. 
Elevens boglige forudsætning og sprogkundskaber vurderes ligeledes. Desuden vurderes elevens brug 
for støtte, der skal sikre mulighed for at klare uddannelsen. Det kan være specialpædagogisk støtte, 
længere tid ved prøver, tilvalg af faglig/almen karakter eller brug af andre støttemuligheder. 
 
 
Skolen vejleder om valg af fagretning / uddannelse. Eleven skal være bedst muligt oplyst om valg af 
uddannelse. 
 
Realkompetencevurdering til elever over 25 år: 

• Realkompetencevurdering (RKV) 
• Formelle kompetencer (som eleven har papir på).  
• Ikke-formelle kompetencer (som kan dokumenteres eksempelvis i forbindelse med job eller 

beskæftigelse i foreningsliv). 
• Uformelle kompetencer (noget eleven har tilegnet sig andre steder). 

 
Vurderingen er grundlaget for godskrivning og evt. afkortning af uddannelsen. 
 
 
Uddannelsesplanen beskriver hvilken uddannelse, som eleven påtænker at gennemføre. Skolen 
hjælper eleven med at opstille personlige læringsmål for uddannelsesforløbet, herunder hvilken 
undervisning og praktikuddannelse, der skal gennemføres. 
 
Valg af specialefag fremgår af elevens uddannelsesplan. 
 
Skolen oplyser eleven om: 
Mulighed for på-bygning. 
Elevhåndbogen, som indeholder: 

• Elevens uddannelsesplan 
• Uddannelsesaftale 
• Egnethed i forhold til skolepraktik 
• Skolevejledninger 
• Praktikerklæringer fra virksomhederne 

 
Specialpædagogisk støtte:  
Elever har ret til at modtage specialpædagogisk støtte, hvis de har et særligt handicap eller andre 
vanskeligheder, der kan sidestilles hermed. Da netop dette er meget vigtigt i forhold til at give 
eleverne optimale betingelser for at gennemføre deres uddannelse, har skolen udarbejdet en 
procedure omkring specialpædagogisk støtte.  
 
Alle elever bliver testet på grundforløbet. Evt. IT-rygsæk følger eleven gennem hele uddannelsen.  
Elever, der ikke har gennemført grundforløbet på skolen testes, hvis elev og lærer skønner at der er et 
muligt behov for IT-rygsæk, læsehjælp eller anden specialpædagogisk støtte, tilbydes eleven dette. 
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2.4 Undervisningen i grundforløbets anden del 
Grundforløbet er tilrettelagt til at vare 20 uger, med 10 ugers indtag, hvor der er planlagt fælles forløb 
ind, som alle elever uanset om de har gået 0 eller 10 uger, kan deltage i.  
20 uger: 2 uger Dansk E - 2 uger Naturfag - 16 uger projekter 
 
Vi tilbyder alle vores elever, uanset elevtype, individuelt vejledning om fag og valgfag på 
grundforløbet. Vejledningen foretages ved opstart på grundforløbet af vores kontaktlærer, som følges 
op under grundforløbet ved ugentlig kontakt. 
 
Talentspot og fag på højere niveau  
Vi er meget opmærksomme på vores dygtige elever bliver så dygtige de kan, og bl.a. derfor stille vi 
altid op til Skills, hvor vores elever konkurrer om hvad der er dygtigst. Det giver et rigtigt godt overblik 
over hvem der kan og vil lidt mere end ”bare igennem erhvervsuddannelsen”.  
På EUC NVS tilbyder vi højere præstationsniveauer i både praktisk eller teoretisk undervisning, der har 
til formål at give en specifik erhvervskompetence.  
 
Uddannelsesspecifikke fag i hovedforløbet kan være bundne eller valgfri afhængig af hvad eleven har 
med fra tidligere uddannelser og forløb.  
De bundne uddannelsesspecifikke fag er knyttet til et eller flere specialer i en uddannelse og er 
fastlagt i forbindelse med valg af speciale i en uddannelse.  
 
Deltagelse i konkurrencer – Skills  
Skolen tilbyder uden for den almindelige undervisningstid eleverne intensiv træning i relevante faglige 
kompetencer som forberedelse til deltagelse i konkurrencer.  
Skolen tilbyder mulighed for – ud over ordinær undervisning – at elever kan træne faglige 
kompetencer på skolen med henblik på forberedelse til deltagelse i forskellige konkurrencer bl.a. DM- 
og evt. VM i Skills. Vi har elever der deltager på træningsforløb op til DM. 

2.5 Ny mesterlære 
Ved indgåelse af en praktikaftale mellem en elev og virksomhed i ordningen ny mesterlærer, er 
procedureren følgende: 

• Praktikpladskonsulenten kontakter virksomheden og aftaler tid til en kompetencevurdering. 
Den fører til udarbejdelse af elevens uddannelsesplan – uddannelsesplanen udarbejdes i 
virksomheden. 

• Uddannelsesplanen skal indeholde aftaler om evt. skoleundervisning. 
• Eleven tildeles en kontaktlærer, som følger eleven gennem hele forløbet, og har ansvaret for 

elevens uddannelsesplan. 
• Det aftales, hvornår kontaktlæreren besøger eleven i virksomheden. 
• Kontaktlæreren sikrer, at der sker en løbende evaluering af elevens oplæring. (Aftaler i 

Elevplan) 
• Praktisk prøve: Virksomheden og kontaktlæreren udarbejder i samarbejde en praktisk opgave, 

som eleven skal afslutte forløbet med at udføre. Det aftales om opgaven udføres på skolen 
eller i virksomheden. 

• Bedømmelsen af den praktiske opgave gennemføres af virksomhed og kontaktlærer i 
samarbejde. 

• Bedømmelsen indgår i den samlede helhedsvurdering af eleven. 
• Der foretages en afsluttende kompetencevurdering af eleven. 
• Eleven får bevis for gennemført praktisk oplæring. 
• Beviset påføres eventuel supplerende undervisning, der skal gennemføres i hovedforløbet. 
• Uddannelsesplanen justeres herefter. 
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2.6 Bedømmelsesplan 
 
Bedømmelsesplanen skal sikre, at eleverne bedømmes på samme grundlag, og ud fra de samme 
kriterier. 
Bedømmelsen skal medvirke til at: 

• klarlægge elevens viden om eget niveau. 
• udpege områder, som kræver forstærket indsats. 
• informere praktiksted og skolesystem. 
• inspirere eleven til yderligere læring. 

 
Endvidere indgår bedømmelsesplanen som et element i skolens kvalitetskoncept.  
 
I forlængelse af skolen pædagogiske indsatser er der særlig fokus på elevens selvevaluering. 
Selvevaluering er en uformel og formativ evalueringsform. Evalueringen sker gennem løbende dialog 
mellem lærer og elev. Formålet med selvevalueringen, er at eleven bliver i stand til selv at vurdere sit 
faglige niveau, og kan vurdere hvordan han/hun når de mål, der er opstillet i uddannelsesplanen. 
Eleven får hermed mere indsigt i og ansvar for sit eget uddannelsesforløb. 
 
På skolen opfatter vi evaluering og bedømmelse som et godt redskab til at vurdere den enkelte elevs 
udvikling. Al evaluering skal dog udføres med omtanke og i respekt for de involverede personer.  
Fagets bedømmelsesplan, som er beskrevet under den enkelte uddannelse, består af tre dele: 

• Eksaminationsgrundlag (dokumentationer, rapporter, praktisk/teoretisk opgave) 
• Bedømmelsesgrundlag (læringsmål formuleret ud fra kompetencemål) 
• Bedømmelseskriterier (kriterier som er gældende for den afgivet karakter) 

Ved den afsluttende bedømmelse og eksamen skal gives karakter. Der bedømmes enten efter 7 trins-
skalaen eller med godkendt - ikke godkendt. 
 
Læs mere om 7-trins skalaen. 

 

2.7 Eksamensregler 
 
Se Niveau 1, pkt. 1.5.  Evt. specielle regler gældende for den aktuelle uddannelse 
 

2.8 Fremgangsmåde ved vurdering af elevens egnethed ved optagelse til skolepraktik 
 
Inden opstart på grundforløbet sker der en vurdering af elevens egnethed når uddannelsesplanen 
laves. 
Hvis eleven ikke finder en praktikplads inden/under grundforløbet, kan han/hun komme i 
skolepraktik.  
For at komme i skolepraktik skal eleven vurderes egnet. Ydermere skal eleven opfylde de såkaldte 
EMMA-kriterier.  
Kontaktlæreren udfører sammen med eleven en EMMA vurdering (Egnet, Mobil (fagligt), Mobil 
(geografisk), Aktivt praktikpladssøgende) af eleven. Her følges der op på elevens praktikpladssøgning, 
og om eleven har et opdateret CV på www.praktikpladsen.dk. 
Eleven er forpligtet til løbende at søge praktikpladser i indgangen og til at gøre rede for, hvilke 
praktikpladser der er søgt, og med hvilket resultat. 
Eleverne vil blive introduceret til procedurer og undervejs på grundforløbet af kontaktlærer og 
praktikpladscenteret. 
Kontaktlæreren følger op på elevens praktikpladssøgning ved de ugentlige elevsamtaler. 
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Niveau 3: Læringsaktiviteter 

Fag på uddannelsen: Uddannelsesspecifikke fag, naturfag E, Dansk E 
 
Undervisningsmateriale: Sikkerhed Håndbog, Materiale lærebogen, Farvelærebogen 
 
Undervisningen udøves under tre hovedformer:  

1. Projektorienterede forløb, hvor den helhedsorienterede undervisning anvendes således, at 
eleven selv formulerer en opgave, der tilgodeser grundforløbets læringsmål. 

2. Integrerede forløb, hvor flere kompetencer inddrages i et undervisningsforløb. Denne form 
udøves i de forløb hvori der undervises i uddannelsesspecifikke fag.  

3. Tematiserede forløb, hvor eleven arbejder omkring en case.  
 
 
Den konkrete tilrettelæggelse af undervisningen:  
Der arbejdes ud fra følgende begreber:  
 
Kollaborativ: Eleverne arbejder i grupper, i praktiklokalet to og to og i læringslokalet, ofte i grupper af 
fire elever. Grupperingerne er de samme under hvert enkelt tema, men ”posen rystes” mellem 
temaerne for at styrke de faglige læringsfællesskaber.  
 
Helhedsorientering: Der inddrages eksempler fra branchen, problemstillinger fra elevens og/eller 
pressens hverdag tages op løbende. Grundfag og uddannelsesspecifikke fag, ”smelter” sammen i de 
problemstillinger og arbejdsopgaver eleven udfordres på.  
 
Tværfaglighed: Vil overvejende udfolde sig i forhold til uddannelsesspecifikke- og grundfag, der 
fokuseres på både den fagretlige, men også den almen dannende læring. Læringsmiljøet vil tage 
udgangspunkt i branchens samarbejdsflader, her tænkes på leverandører, miljøorganisationer. 
 
Problemorienteret undervisning: Til hvert tema laver eleven en disposition over løsning af opgaven, i 
dispositionen skal eleven kort beskrive hvori består problemet/problemerne, hvordan opgaven 
forventes løst og hvad målene med opgaven er.  
 
Praksisbaseret undervisning: Undervisningen er case baseret, med udgangspunkt i en 
kundeproblematik.  
 
Anvendelsesorienteret undervisning: Der arbejdes videre fra GF1 med at skabe fagfællesskaber og 
give eleven en håndværker identitet, med udgangspunkt i faget, erfaringer og eksempler. Der arbejdes 
med at styrke fagligheden og fokusere på elementer i håndværkerkulturen som faglig stolthed, 
kvalitet, pålidelighed og arbejdsglæde 
 
 
Kort beskrivelse af projekt(er): 
Vi arbejder med 6 projekter på hele GF2. Vi har navn givet projekterne den grønne aspirant som er et 
intro modul. Du vil også møde den tekniske og dekorative, teoretiske og den farverige aspirant og til 
sidst vil du bringe alle dine kompetence i spil i en afsluttende grundforløbsprøve.  
Du vil møde helhedsorienteret undervisning i fag dansk og naturfag, hvor dele af danske og naturfag 
ligge i den praktiske undervisning på malerforløbet og opgaverne f.eks. kalk og firmahåndbogen. 
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Tilrettelæggelse af undervisningen:  

Aktivitetsplan 
Antal uger Uddannelsesspecifikke fag 
2 Den grønne aspirant (intro) 

• Velkommen til malerfaget 
• Realkompetenceopgave 
• Farveblindtest 
• Stigetest 
• Farvecirkel 
• Primær, sekundær, tertiære 
• Gråskala 
• Portofolie 
• Opbygning af træværk 
• Læringsstil 
• MP: Pas på dig selv 
• Den sorte bog (hjemmeopgave) 
• Elevplan 
• Weekend spørgsmål: fredag uge 1 
• Modulsamtaler 
• Scorekort 
• Motion 

 
7  Den tekniske maler 

• 1 dags komplementær 
• APV intro 
• KRAV: stiger, stillads 
• MP: Forståelse af materialer til bås + APV 
• CASE: prøvebås + valørdiagram 
• MP: Glansvifte 
• Værktøjslære 
• Sketchup: 1 væg + tegningslære 
• Danske model 
• Firma håndbog 
• Ittens/NCS 
• Kalkplade 
• Lasur + ordsprog 
• Materialelære: jern + MBA 
• MP: Hvad spartler vi med + Hulpa 
• Afprøvning af værktøj 
• Skyggeopgave  
• MP: Hvad indeholder maling 
• Pop-art + Tegningslære 
• Dokumentation 
• Opfølgning fra praktikcenter 
• Nuance & trafiklys 
• Innovation 
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2  Den dekorative maler 
• Tag på bytur 
• maleteknikker 
• Firma Håndbog forside 
• Opsamling af opgaver 

Bonus 
• Øl lasur 
• Skills opgave 
• Dekorative 

 
3 Den teoretiske maler 

• Vedligeholdelse af træværk Gl.80 
• MP: Hvad indeholder maling 
• Dør + karm 
• MBA 
• Sketchup: Hele båsen + tegningslære 

 
4  Den farverige aspirant 

Bås – eksamen 
Klargøring 
Afslutning 
AFSLUTTENDE PROJEKT 
 

1 Opsamling 
• Sommerfugl + tegningslære 

 
1  Grundforløbsprøven 
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Aktivitetsplan Grundfag 
Naturfag 
 

Dansk 

Kroppen 
• Muskler og anvendelse 
• Puls og forbrænding 
• Blodtryk og puls 

 
 

Tema 1: Ansøgning og CV 
• Praktikpladssøgning 

 

Cellen 
• Cellens opbygning 
• Fotosyntese & respiration 

Tema 2: (Instruerende tekst) 
• Værkstedet sættes i danskfagligt 

perspektiv 
 
 
 

Matematik 
• Regningsarter & regnehierarki 
• Lommeregner 
• Måleenheder og omregning 
• Areal, rumfang og massefylde 
• Procent, brøk, decimaltal 

 

Tema 3: Reklameanalyser 
• Intern og ekstern kommunikation 
• Vurdering af hjemmesider 
• Reklameanalyser 

Massekommunikation 
 

Det periodiske system 
• Grundstoffer 
• Kalk 
• Jern og rust 

 

Tema 4: Novelle analyse 
• Fiktionsgenren 
• Udvalg af tilpassede noveller 

 
 
 

yre, base og pH 
kemikalier og sikkerhed 

Tema 5: Artikler 
• Fakta tekster 

Analyse og kendskab til fagudtryk 
 
 
 

Syre, base og pH 
• kemikalier og sikkerhed 

Tema 8: Eksamen 
Udarbejde eksamensopgaver 
Generel information om eksamen 

 

Eksamen 
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Bedømmelsesplan  

Grundlæggende viden om 
1) Regneregler, herunder parenteser, regning med procent, potenser og rødder, simpel algebraisk 

manipulation samt anvendelse af regnetekniske hjælpemidler.  

2) Farvelære, herunder fysikfaglige begreber og modeller samt farvernes blandingsmæssige 

egenskaber og forhold.  

3) Malematerialers sammensætning og deres fysiske og kemiske egenskaber.  

4) Metoder og deres anvendelsesområder.  

5) Maleteknikker.  

6) Relevante produktbeskrivelser og -data m.m., malefaglige behandlingskataloger og anden teknisk 

litteratur til kvalitetssikring af eget arbejde.  

7) Ergonomi, herunder begreberne kraft og moment, og de i faget gældende arbejdsmiljø- og 

sikkerhedsmæssige forhold.  

8) Relevante underlags art, tilstand, termiske forhold og betydningen i forhold til valg af metoder, 

teknikker og materialer.  

9) Anvendelse og vedligeholdelse af fagets almindeligste værktøjer og hjælpemidler.  

10) Relevante regningsarter.  

11) Malerfagets aflønningsformer.  

12) Fagrelevant it inden for tegningsforståelse og farvesætning.  

13) Anvendelse af fagets æstetiske elementer.  

14) Den kreative anvendelse af stil, form og farve i malerfaget.  

15) Forskellige virksomheds- og arbejdspladskulturer og samarbejdsrelationer i en virksomhed, 

herunder relationer mellem arbejdsgiver, arbejdsleder samt arbejdstager og mellem forskellige 

grupper af arbejdstagere og mellem virksomhed og kunder.  

16) Betydningen af tid, samarbejdsevne, personlig adfærd og ressourcers betydning for planlægning 

og udførelse af en arbejdsopgave.  

17) Organisationernes og virksomhedernes struktur, organisationernes funktionsområder, 

indflydelse og kommunikationsveje.  

18) Aftaler og love på arbejdsmarkedet, det fagretlige system, faglige konflikter og konfliktløsning.  

19) Den enkeltes levevilkår og sundhed, herunder personlig hygiejne, kost og fysisk form. 

 

 

 



 
EUVNVS LUP SEP 2019 

13 

 
Færdigheder 
1) Indgåelse i almindeligt forekommende maleopgaver i en virksomhed under faglig vejledning, 

herunder afdækning, afrensning, klargøring, bundbehandling og slutbehandling (herunder 

rentrækning og beskæring) samt afsluttende rengøring til aflevering.  

2) Farveblanding og farveefterligning under faglig vejledning.  

3) Hensigtsmæssigt materialevalg i forhold til den funktion, der knytter sig til de konkrete 

arbejdsopgaver under faglig vejledning.  

4) Anvendelse af materialeteknologiens relevante begreber og terminologier i faglige sammenhænge.  

5) Anvendelse af bygningsmalerfagets almindeligste værktøjer, hjælpemidler og materialer 

sikkerhedsmæssigt korrekt.  

6) Anvendelse af de for bygningsmalerfaget relevante regningsarter i forbindelse med arealberegning 

og materialeberegning (mængde og rækkeevne) i forhold til eksempelvis materialebestilling.  

7) Udvælgelse af det korrekte it-værktøj afhængigt af den faglige opgave.  

8) Anvendelse af fagets æstetiske elementer.  

9) Anvendelse af dialog og argumentation i samarbejdet.  

10) Forebyggelse af arbejdsbetingede lidelser og ulykker gennem valg af hensigtsmæssige 

arbejdsstillinger og bevægelser, hjælpemidler og valg af personlige værnemidler.  

11) Overholdelse af de gældende love, overenskomster og aftaler og kommunikationsveje på 

arbejdsmarkedet.  

12) Varetagelse af fagets arbejdsopgaver ud fra sundhedsmæssige forhold. 

 
 

Kompetencer 
1) søge efter, forklare og anvende eksisterende faglig dokumentation i forhold til en praktisk 

bygningsmaleropgave,  

2) udarbejde almindelig anvendt faglig dokumentation (fx arbejdssedler),  

3) anvende de for bygningsmalerfaget relevante regningsarter i forbindelse med areal- og 

materialeberegning,  

4) udføre farveblanding og farveefterligning under faglig vejledning,  

5) anvende sin viden om malematerialers sammensætning og deres fysiske og kemiske egenskaber til 

under faglig vejledning at foretage hensigtsmæssige materialevalg i forhold til den funktion, der 

knytter sig til de konkrete arbejdsopgaver,  
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6) anvende bygningsmalerfagets almindeligste værktøjer, hjælpemidler og materialer 

sikkerhedsmæssigt korrekt og træffe de fornødne foranstaltninger til sikring af arbejdsmiljøet i 

henhold til gældende miljø- og sikkerhedsbestemmelser samt planlægge arbejdet på en sikkerheds- 

og sundhedsmæssig korrekt måde,  

7) benytte fagrelevant it inden for tegningsforståelse og farvesætning,  

8) planlægge, koordinere og udføre en arbejdsopgave i forhold til fx arbejdsbeskrivelser, planlægge 

forskellige arbejdsprocesser samt identificere forskellige samarbejdsrelationer, drøfte forskellige 

arbejdsmetoders anvendelighed i forskellige arbejdsmæssige sammenhænge (herunder stille forslag 

til innovative ændringer eller til brug af andre metoder),  

9) indgå i forskellige samarbejdsrelationer/situationer og i et samarbejde kunne planlægge og udføre 

en arbejdsopgave,  

10) vælge og praktisk anvende de faglige arbejdsmetoder, der er mest hensigtsmæssige ud fra den 

givne situation og i forhold til miljø, sikkerhed og kvalitet,  

11) forebygge arbejdsbetingede lidelser og ulykker,  

12) agere i bygningsmalerfaget ud fra en viden om forskellige virksomheds- og arbejdspladskulturer 

og samarbejdsrelationer i en virksomhed, herunder relationer mellem arbejdsgiver, arbejdsleder samt 

arbejdstager og mellem forskellige grupper af arbejdstagere og mellem virksomhed og kunder, 

13) agere hensigtsmæssigt i bygningsmalerfaget ud fra en viden om aftaler og love på 

arbejdsmarkedet, fagets aflønningsformer og organisationernes og virksomhedernes struktur og virke,  

14) anvende sin viden om maleteknikker og om underlags art, tilstand, termiske forhold og 

betydningen i forhold til valg af metoder, teknikker og materialer,  

15) anvende og vedligeholde fagets almindeligste værktøjer og hjælpemidler,  

16) under faglig vejledning indgå i almindeligt forekommende maleopgaver i en virksomhed, herunder 

foretage afdækning, afrensning, klargøring, bundbehandling og slutbehandling (herunder rentrækning 

og beskæring),  

17) kvalitetssikre og reflektere over sit udførte arbejde for herigennem at kunne forbedre 

arbejdsprocesserne samt identificere sit behov for nye læringsmål, og  

18) analysere, beskrive og kommunikere faglige forhold, der er relevante i forhold til uddannelsen. 
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Bedømmelseskriterier:     
Karakter  Beskrivelse  Afvejning af sociale og personlige kompetencer for 

den aktuelle karakter  

12  Den fremragende 
præstation, der 
demonstrerer udtømmende 
opfyldelse af fagets mål, 
med ingen eller uvæsentlige 
mangler.  

· Udviser udpræget grad selvstændighed og 
ansvarsfølelse  
· Er god til samarbejde og udvise empati  
· Kan kommunikere på højt plan (fx giver konstruktiv 
feedback)  
· Udviser høj grad af fleksibilitet  
· Er omstillingsparat  

10  Den fortrinlige præstation, 
der demonstrerer 
omfattende opfyldelse af 
fagets mål, med nogle 
mindre væsentlige mangler.  

· Udviser selvstændighed og ansvarsfølelse  
· Er god til samarbejde og kommunikere samt kan 
udvise empati  
· Er omstillingsparat og fleksibel  
 
 
 

7  Den gode præstation, der 
demonstrerer opfyldelse af 
fagets mål, med en del 
mangler.  

· Kan efter igangsætning arbejde selvstændigt og 
udvise ansvarsfølelse  
· Kan samarbejde og kommunikere  
· Er begrænset omstillingsparat og fleksibel  
 
 
 

4  Den jævne præstation, der 
demonstrerer en mindre 
grad af opfyldelse af fagets 
mål, med adskillige 
væsentlige mangler.  

· Udviser efter igangsætning begrænset evne til 
arbejde selvstændigt og udvise ansvarsfølelse  
· Kan samarbejde og kommunikere  
· Er begrænset omstillingsparat og fleksibel  
 
 
 

02  Der demonstrerer den 
minimalt acceptable grad af 
opfyldelse af fagets mål.  

· Udviser efter igangsætning ringe evne til at arbejde 
selvstændigt og udviser ringe ansvarsfølelse  
· Har svært ved samarbejde og kommunikere  
· Er begrænset omstillingsparat og fleksibel  
 
 

00  Den utilstrækkelige 
præstation, der ikke 
demonstrerer en  

· Udviser ringe evne til at arbejde selvstændigt og 
udviser ingen ansvarsfølelse  
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Bedømmelsesplan Naturfag E 
Kompetencer 
 

1. Fysik-, kemi- og 
matematikfaglige 
beregninger 

2. Energi og 
energiomsætning 
 

3. Stoffers opbygning 
og egenskaber 

1. Naturfaglig
e begreber 
og enkle 
modeller. 
Erhvervsfag
lige 
problemstil
linger  

 
2. Matematis

ke udtryk i 
sammenhæ
ng med det 
naturfaglig
e arbejde, 

 
3. Eksperimen

telt arbejde 
 

4. Den 
teknologisk
e udvikling, 
samt 
påvirkning 
af 
mennesket, 
erhverv og 
samfund, 

 
5. Sikkerheds

mæssigt 
korrekt  

 
6. Anvender 

relevante 
naturfaglig
e 
information
er samt 
relevante 
it-
værktøjer 

 
7. Dokumenta

tion og 
formidling 
af 
resultater  

● Eleven kender til 
metersystemet, samt 
SI-systemet. 

● Eleven har en god 
forholdsfornemmelse 
af forskellige 
størrelser. 

● Eleven kan omsætte 
mellem forskellige 
enheder, fx. meter til 
centimeter. 

● Eleven kan beregne 
rumfanget af simple 
rumlige figurer. (fx 
kasse eller cylinder) 

● Eleven viser god 
forståelse for 
omregning mellem de 
forskellige mængde 
beregninger. (Fx. liter, 
mL, dm3 osv.) 

● Eleven ved hvad 
massefylde er. 

● Eleven kan afrunde 
decimaltal korrekt. 

● Eleven kan foretage 
simple matematiske 
beregninger. 

● Eleven kan lave 
udregninger med 
procent, brøk og 
decimaltal. 

● Eleven kan anvende og 
omforme nogle 
formler. 

● Eleven kan forklare de 
tre måder, en muskel 
kan arbejde på. 

● Eleven kender til de 
forskellige typer 
knogler. 

● Eleven kan forklare 
forskellen på aerob og 
anaerob forbrænding 

● Eleven kan forklare 
lungekredsløbet, og 
kropskredsløbet. 

● Eleven kan forklare 
hvad blodtryk er. 

● Eleven ved at vores 
kost består af 
henholdsvis protein, 
kulhydrat og fedt. 

● Eleven ved at energi 
måles i Joule eller 
kalorier. 

● Eleven ved at protein 
er opbygget af 20 
forskellige aminosyrer, 
hvoraf de 9 er 
essentielle. 

● Eleven ved at hvad et 
enzym er.  

● Eleven kender til nogle 
af proteinernes 
funktioner. Som fx 
hormoner. 

● Eleven ved at 
kulhydrater har stor 
indflydelse på 
kroppens 
energistofskifte. 

● Eleven kender 
forskellen på simple 
(hurtige) og 
komplekse 
(langsomme) 
kulhydrater. 

● Eleven ved hvad 
transfedtsyrer er. 

● Eleven kan anvende  
metoden til at beregne 
mængden af fedt i et 
måltid. 

● Eleven kan beregne 
hvor meget energi der 
er i de enkelte 
fødevarer. 

● Eleven kan forklare 
opbygningen af det 
periodiske system. 

● Eleven ved at der er 
18 grupper 
(kolonner) hvor 
grundstofferne har 
samme 
valenselektroner. 

● Eleven ved at der 7 
perioder (rækker) 
hvor 
grundstofferne har 
samme antal 
elektronskaller. 

● Eleven ved at et 
grundstof består af 
atomer, som ikke 
kan deles i mindre 
dele. 

● Eleven ved at et 
atom er opbygget 
af en kerne, som 
indeholder 
protoner, 
neutroner og uden 
om den svæver der 
elektroner. 

● Eleven ved, at 
atomerne bliver 
større og større, jo 
længere ned i 
systemet man 
kommer. 
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 4. Kemikalier og 
sikkerhed 

5. Cellebiologi, 
fotosyntese og 
respiration 

6. Eksperimentelt 
arbejde. 

1. Naturfaglig
e begreber 
og enkle 
modeller. 
Erhvervsfagl
ige 
problemstill
inger  

 
2. Matematisk

e udtryk i 
sammenhæ
ng med det 
naturfaglige 
arbejde, 

 
3. Eksperimen

telt arbejde 
 

4. Den 
teknologisk
e udvikling, 
samt 
påvirkning 
af 
mennesket, 
erhverv og 
samfund, 

 
5. Sikkerheds

mæssigt 
korrekt  

 
6. Anvender 

relevante 
naturfaglige 
information
er samt 
relevante it-
værktøjer 

 
7. Dokumenta

tion og 
formidling 
af resultater  

● Eleven kender 
forskellen på syre 
og base. 

● Eleven ved at en 
syre afgiver 
hydroner. 

● Eleven ved at en 
base  

● optager hydroner. 
● Eleven kender 

forskellen på en 
stærk syre og en 
svag syre. 

● Eleven ved at en 
reaktion mellem 
syre og base vil 
udvikle varme 
(energi) 

● Eleven ved hvad en 
neutralisation er. 

● Eleven ved at en 
neutral opløsning 
har pH=7 

● Eleven ved at en 
sur opløsning har 
pH under 7 og en 
basisk har pH over 
7 

● Eleven kender til de 
to typer celler, 
prokaryot og 
eukaryot. 

● Eleven kan forklare 
forskellen på dyre- 
og plantecellen. 

● Eleven kender til 
cellens funktion.  

● Eleven kan forklare 
fotosyntesen og 
respiration, og 
udviser stor 
forståelse for 
processerne. 

● Eleven kan forklare 
hvordan NaKa 
balancen fungerer. 

● Eleven kan 
arbejde 
eksperimentelt. 

● Eleven kan 
forklare 
eksperimentelt 
arbejde. 

● Eleven kan 
overføre teorien 
til det 
eksperimentelle 
arbejde.  
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Bedømmelseskriterier Naturfag 

Bedømmelses 
kriterier 

12 
Den 
fremragende 
præstation 

10 
Den fortrinlige 
præstation 

7 
Den gode 
præstation 

4 
Den jævne 
præstation 

02 
Den 
tilstrækkeli
ge  

00 
Den 
utilstrækkel
ige  

-03 
Den ringe 
præstation 

Naturfaglige 
begreber og 
enkle 
modeller. 
Erhvervsfaglig
e 
problemstillin
ger 

Eleven 
anvender med 
sikkerhed 
begreber og 
forholder sig til 
erhvervfaglige 
problemstilling
er 

Eleven 
anvender med 
nogen 
sikkerhed 
begreber og 
forholder sig til 
erhvervfaglige 
problemstillinge
r 

Eleven anvender 
nogen begreber 
og forholder sig  
delvist til 
erhvervfaglige 
problemstillinger 

Eleven 
anvender få 
begreber og 
forholder 
sig til 
delvist til 
erhvervfagli
ge 
problemstill
inger 

Eleven 
anvender 
med hjælp 
begreber  

Eleven 
anvender 
ikke 
naturfaglige 
begreber, 
og kan ikke 
relatere til 
erhvervsfag
lige 
problemstill
inger 

Eleven viser 
ingen 
forståelse 
for 
naturfaglige 
begreber. 

Matematiske 
udtryk i 
sammenhæng 
med det 
naturfaglige 
arbejde, 

Eleven 
anvender med 
sikkerhed 
matematiske 
udtryk, og 
overfører det 
til naturfag 

Eleven 
anvender med 
nogen 
sikkerhed 
matematiske 
udtryk, og 
overfører det til 
naturfag 

Eleven anvender 
med nogen 
sikkerhed 
matematiske 
udtryk, og 
overfører det 
delvist til 
naturfag 

Eleven 
anvender  
matematisk
e udtryk, og 
overføre 
det delvist 
til naturfag 

Eleven 
anvender få 
matematisk
e udtryk 

Eleven kan 
ikke 
forklare 
matematisk
e udtryk 

Eleven ved 
ikke hvad et 
matematisk 
udtryk er 

Eksperimentel
t arbejde 
 

Eleven udfører 
med stor 
sikkerhed 
eksperimentelt 
arbejde. 

Eleven udfører 
med nogen 
sikkerhed 
eksperimentelt 
arbejde. 

Eleven udfører  
eksperimentelt 
arbejde. 

Eleven 
udfører 
delvist 
eksperimen
telt 
arbejde. 

Eleven 
udfører i 
ringe grad 
eksperimen
telt 
arbejde. 

Eleven 
udfører ikke 
eksperimen
telt 
arbejde. 

Eleven ved 
ikke hvad 
eksperiment
elt arbejde 
er 

Den 
teknologiske 
udvikling  

Eleven viser 
stor forståelse 
for den 
teknologiske 
udvikling, samt 
påvirkning af 
denne. 

Eleven viser god 
forståelse for 
den 
teknologiske 
udvikling, samt 
påvirkning af 
denne. 

Eleven viser 
nogen forståelse 
for den 
teknologiske 
udvikling, samt 
påvirkning af 
denne. 

Eleven 
udviser 
delvist 
forståelse 
for den 
teknologisk
e udvikling 

Eleven viser 
i ringe grad  
forståelse 
for den 
teknologisk
e udvikling 

Eleven viser 
ingen 
forståelse 
for den 
teknologisk
e udvikling 

Eleven ved 
ikke hvad 
teknologisk 
udvikling er. 

Sikkerheds- 
mæssigt 
korrekt  

Eleven arbejder 
sikkerhedsmæs
sigt korrekt. 

Eleven arbejder 
sikkerhedsmæs
sigt korrekt. 

Eleven arbejder 
delvist  
sikkerhedsmæssi
gt korrekt. 

Eleven 
arbejder i 
nogen grad 
sikkerheds
mæssigt 
korrekt. 

Eleven 
arbejder i 
ringe grad 
sikkerheds
mæssigt 
korrekt. 

Eleven 
arbejder 
ikke 
sikkerheds
mæssigt 
korrekt. 

Eleven ved 
ikke hvad 
det vil sige 
at arbejde 
sikkerhedsm
æssigt 
korrekt. 

Anvender 
relevante 
naturfaglige 
informationer 
og it-
værktøjer 

Eleven 
anvender med 
stor sikkerhed 
naturfaglige 
informationer, 
og benytter it 
med sikkerhed. 

Eleven 
anvender med 
sikkerhed 
naturfaglige 
informationer, 
og benytter it 
med sikkerhed. 

Eleven anvender 
med nogen 
sikkerhed 
naturfaglige 
informationer, og 
benytter it.  

Eleven 
anvender få 
naturfaglige 
information
er, og 
benytter it 

Eleven 
anvender i 
ringe grad 
naturfaglige 
information
er,  

Eleven 
anvender 
ikke 
naturfaglige 
information
er,  

Eleven har 
ingen 
forståelse 
for 
naturfaglig 
information. 

Dokumentatio
n og 
formidling af 
resultater  

Eleven kan med 
stor sikkerhed 
dokumentere, 
og formidle 
resultater. 

Eleven kan med  
sikkerhed 
dokumentere, 
og formidle 
resultater. 

Eleven kan med 
nogen sikkerhed 
dokumentere, og 
formidle 
resultater. 

Eleven kan 
delvist 
dokumente
re, og 
formidle 
resultater. 

Eleven kan i 
ringe grad 
dokumente
re, og 
formidle  

Eleven kan 
ikke 
dokumente
re, og 
formidle 
resultater. 

Eleven ved 
ikke hvad en 
dokumentati
on er. 
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Bedømmelsesskema Dansk E 
Kompetencer Kernestof og  Supplerende stof 

Kommunikati
on 
 
 

1. Eleven kan kommunikere reflekteret i almene og erhvervsfaglige situationer 
med brug af relevante tale-, lytte- og samtalestrategier i forhold til formål og 
situation 

2. Eleven kan kommunikere hensigtsmæssig i samarbejde og samvær med andre 
3. Eleven kan vælge og anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt til 

kommunikation, informationssøgning og formidling 
4. Eleven kan skelne mellem og reflektere over virksomheders interne og 

eksterne kommunikation 
5. Eleven kan demonstrere viden og bevidsthed om sproglige normer i diverse 

kontekster, herunder det konkrete erhverv og elevens konkrete 
uddannelsesvalg 

Læsning 
 

1. Eleven kan læse og forstå teksters betydning i almene og erhvervsmæssige 
sammenhænge og anvende relevante læsestrategier i forhold til læseformål, 
teksttype og kontekst 

2. Eleven kan gennemføre målrettet og kritisk informationssøgning med 
relevans for erhverv, uddannelse og dagligdag 

3. Eleven kan ud fra læseformål og kendskab til teksttyper forberede, 
gennemføre og redegøre for læsning med relevans for det konkrete erhverv, 
den konkrete uddannelse og dagligdagen 

Fortolkning 
 

1. Eleven kan forholde sig til kultur, sprog, erhverv og uddannelse gennem 
analyse og diskussion af tekster 

2. Eleven kan iagttage og analysere diverse tekster med relevans for det 
konkrete erhverv, den konkrete uddannelse og dagligdagen 

Fremstilling 
 

1. Eleven kan anvende relevante skrivestrategier og udtrykke sig forståeligt og 
varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation 

2. Eleven kan planlægge, forberede og fremstille forholdsvis korrekte skriftlige 
og mundtlige tekster ved brug af teksttyper med direkte relevans for det 
konkrete erhverv, den konkrete uddannelse og dagligdagen 

3. Eleven kan gå i dialog om egne og andres skriftlige produkter fra erhverv og 
uddannelse, herunder om skriveformål, målgruppe, genre og sprog 

4. Eleven kan vælge og anvende hensigtsmæssige repræsentationsformer med 
direkte relevans for det konkrete erhverv og den konkrete uddannelse 
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Bedømmelseskriterier ift. kompetencemål i bedømmelsesskema 
 12 

Den 
fremragende 
præstation 

10 
Den 
fortrinlige 
præstation 

7 
Den gode 
præstation 

4 
Den 
jævne 
præstati
on 

02 
Den 
tilstrækk
elige  

00 
Den 
utilstrækk
elige  

-03 
Den 
ringe 
præstat
ion 

Kommunika
tion 
 
 

Eleven er 
sikker og 
nuanceret i 
kommunikatio
n.  
Eleven 
reflekterer,  
diskuterer og 
argumenterer.  

Eleven er 
nuanceret i 
kommunikatio
n.  
Eleven 
reflekterer,  
diskuterer og 
argumenterer.  

Eleven er 
nuanceret i 
kommunikati
on. Eleven 
reflekterer,  
diskuterer.  

Eleven kan 
kommunik
ere 
reflekteret 
og 
anvende 
relevante 
tale-, lytte- 
og 
samtale- 
strategier. 

Eleven 
kommunik
ere og 
reflektere 
begrænset. 

Eleven er 
utilstrækkeli
g i  
kommunikat
ion og  
refleksion.  

Eleven 
kommun
ikerer 
uforståel
igt. 

Læsning 
 

Eleven læser 
sikkert, og har 
stor forståelse 
for teksters 
betydning 

Eleven læser 
sikkert, og har 
god forståelse 
for teksters 
betydning 

Eleven læser 
med nogen 
sikkerhed, og 
har 
forståelse for 
teksters 
betydning 

Eleven kan 
læse, 
forstå og 
diskutere 
teksters 
betydning 

Eleven kan 
delvist 
læse, 
forstå og 
diskutere 
teksters 
betydning 

Eleven 
forstår ikke 
teksten. 

Eleven 
kan ikke 
læse og 
forstå 
teksten. 

Fortolkning 
 

Eleven udviser 
høj grad af 
analytisk 
forståelse, 
samt 
diskussion af 
tekster. 
Eleven kan 
tolke relevant 
betydning af 
tekster, og 
arbejde 
metodisk. samt 
perspektivere  

Eleven udviser  
analytisk 
forståelse, 
samt 
diskussion af 
tekster. 
Eleven kan 
tolke relevant 
betydning af 
tekster, og 
arbejde 
metodisk. samt 
delvist 
perspektivere  

Eleven 
udviser 
nogen  
analytisk 
forståelse, 
samt 
diskussion af 
tekster. 
Eleven kan 
tolke 
relevant 
betydning af 
tekster, og 
arbejde 
metodisk.  

Eleven kan 
analysere 
diverse 
tekster, og 
anvende 
relevante 
analysemo
deller. 
 

Eleven kan 
delvist 
anvende 
relevante 
analysemo
deller. 
 

Eleven kan 
ikke 
anvende 
analysemod
eller. 

Eleven 
ved ikke 
hvad 
analyse
modeller 
er. 

Fremstilling 
 

Eleven udviser 
sikkerhed i 
skrivestrategier 
og udtrykker 
sig varieret, 
samt anvender 
og begrunder 
hensigtsmæssi
ge 
repræsentatio
nsformer. 

Eleven 
anvender 
korrekte  
skrivestrategie
r og udtrykker 
sig varieret, 
samt anvender 
og begrunder 
hensigtsmæssi
ge 
repræsentatio
nsformer. 

Eleven 
anvender 
skrivestrategi
er og 
udtrykker sig 
varieret. 

Eleven 
anvender 
skrivestrat
egier og 
udtrykker 
sig delvist 
varieret. 

Eleven 
anvender 
skrivestrat
egier  

Eleven 
anvender 
ingen 
skrivestrateg
ier. 

Eleven 
skriver 
uforstå
eligt. 
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Skabelon til planlægning af undervisningsforløb  

Uddannelse:  
 

Forløb:    

Fag:  
 

Antal lektioner i forløb:  

Uddannelsesordninger: 
 
1. Niveau  

 
Begynder/Rutineret 

2. Titel  
 

 

3. Tema 
 

 

4. faglige bekendtgørelsesmål i forløbet 

6. Kort om forløbet  

7. konkrete Læringsmål 
for undervisningsforløb 

 
 

8. Tegn på læring 
(2-3 niveauer) 

 

9. Undervisnings-
aktiviteter  

 

10. Materialer  
 

11. Undervisnings-
strukturer 

 
 

12. Motion/brainbreaks  
 

13. Evaluering af læring 
for eleverne 

 
 

14. Dokumentation  
 

 
 
 


