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Opskrift/vejledning 
 

Du skal lave en opskrift/vejledning til din arbejds-porte-folie. 
 

Husk 

Kommunikationsmodellen: Afsender – Budskab – Modtager 

 Afsender: Den der vil fortælle, forklare eller vise noget 

 Budskab: Det der skal fortælles, forklares eller vises 

 Modtager: Den der skal bruge det der bliver fortalt, forklaret eller vist 

 

Din opskrift/vejledning skal indeholde forskellige dele: 

Du skal tænke på rækkefølgen for din tekst og billeder, som du viser trin for trin. 

Punktopstilling 

Du skal bruge fagord. Samtidig skal du tænke på om modtageren skal have fagordene forklaret. 

Du skal tænke på opbygningen af din tekst 

Indledning/forberedelse - som f.eks. kan indeholde idéudvikling, de materialer eller 

ingredienser der skal bruges. 

Under arbejdsprocessen – hvad skal gøres hvornår og hvordan 

Efter arbejdsprocessen – Forslag til hvad man f.eks. kan bruge produktet til eller hvad kan 

produktet suppleres med for at pifte det yderligere op. 

 

Evaluering 

Hvordan, synes du, din dataindsamling er blevet i din arbejdsproces?  
(På en skala fra 0 – 5, hvor 0 er dårligst og 5 er bedst) 

0----------------- 1 ----------------- 2 ---------------- 3 ---------------- 4 ----------------- 5 

Begrundelse: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 
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Hvordan, synes du, dit budskab kommer ud til modtageren? 
(På en skala fra 0 – 5, hvor 0 er dårligst og 5 er bedst) 

0----------------- 1 ----------------- 2 ---------------- 3 ---------------- 4 ----------------- 5 

Begrundelse: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

Hvordan, synes du, dit layout (opsætning af din opskrift/vejledning) er blevet? 
(På en skala fra 0 – 5, hvor 0 er dårligst og 5 er bedst) 

0----------------- 1 ----------------- 2 ---------------- 3 ---------------- 4 ----------------- 5 

Begrundelse: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

Hvordan, synes du, dit fagsprog er brugt i opskriften/vejledningen? 
(På en skala fra 0 – 5, hvor 0 er dårligst og 5 er bedst) 

0----------------- 1 ----------------- 2 ---------------- 3 ---------------- 4 ----------------- 5 

Begrundelse: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

Hvordan, synes du, dit samlede resultat er blevet? 
(På en skala fra 0 – 5, hvor 0 er dårligst og 5 er bedst) 

0----------------- 1 ----------------- 2 ---------------- 3 ---------------- 4 ----------------- 5 

Begrundelse: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 
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Mål for dansk – G-niveau: 

Tale og lytte 

✓ Kommunikationssituationer 

Læsning og fortolkning 

✓ praksisnære sagtekster  

✓ simple analysebegreber  

✓ billeder 

Skriftlig fremstilling 

✓ sproglig korrekthed og variation  

✓ ordklasser og morfologi  

✓ sætningen og dens væsentligste led 

✓ elektroniske ordbøger og opslagsværker  

✓ kommunikationssituationen 

✓ komposition og sammenhæng  

✓ skriveprocessen  

✓ skriftlig argumentation. 

(Kilde: UVM. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, april 2019. Lærerplan dansk) 

 

 


