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Fag: Dansk 

Skriftlig fremstilling

Kompetencemål for Fremstilling i 7.-9. klasse:

Jeg kan udtrykke mig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og 

billede i en form der passer til genre og situation.

Kriterier 1 2 3

1. Jeg kan skrive 

forståeligt og 

klart med et va-

rieret sprog.

Jeg kan skrive 

forståeligt med 

enkle sætninger.

Jeg kan variere 

mit sprog lidt og 

skrive lidt længe-

re sætninger.

Jeg har en meget 

varieret sprog-

brug og varierede 

sætningskonstruk-

tioner.

2. Jeg kan ud-

trykke mig i en 

sammenhæn-

gende og dispo-

neret form.

Jeg øver mig på 

at få min opgave 

til at hænge 

sammen.

Jeg kan anvende 

en sammenhæn-

gende form.

Jeg kan anvende 

den rigtige opbyg-

ning i en dispone-

ret form.

3. Jeg kan an-

vende de rigtige 

genretræk.

Jeg kan anvende 

få genretræk.

Jeg kan anvende 

nogle genretræk.

Jeg kan bevidst 

anvende de rigtige 

genretræk tilpas-

set indholdet og 

formen.

4.  Jeg kan 

anvende rigtig 

tegnsætning og 

grammatik.

Jeg kan skrive 

fuldstændi-

ge sætninger 

med punktum, 

spørgsmålstegn, 

udråbstegn og 

stort bogstav.

Jeg kan skrive 

fuldstændige 

sætninger og 

sætter også kom-

ma ved oprems-

ning.

Jeg skriver fuld-

stændige sætninger 

med rigtig tegnsæt-

ning gennem hele 

teksten.

5. Jeg kan stave 

rigtigt.

Jeg kan stave til 

almindelige ord.

Jeg kan stave til 

svære ord.

Jeg kan bevidst 

stave rigtigt i hele 

opgaven.

6. Jeg kan lave 

et godt layout.

Jeg kan lave 

overskrift og 

afsnit og bruger 

hensigtsmæssig 

skrifttype og 

størrelse.

 

Jeg er bevidst 

om layout i for-

hold til genre.

Jeg kan lave et 

læsbart layout 

med overskrift, 

afsnit og rigtig 

centrering i for-

hold til genre. 

Jeg kan lave et 

meget pænt layout 

med overensstem-

melse mellem 

indhold, genre og 

form.
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