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Tre gange gruppearbejde 

 

 

1 
Undervisningen forud for prøven 

Beskriv et konkret  
undervisningsforløb 

 

 

2 
Krav til prøven 

Beskriv hvad prøven tager udgangspunkt i, 
hvad der tæller med, 

og hvad censor kigger på 

 

 

3 
Gennemførsel af prøven 

Beskriv hvordan  
en prøve afholdes 

 

 

 

  

60 min. 

60 min. 

45 min. 
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1 
Første runde gruppearbejde 

 

Første opgave 
Før prøven – undervisningen 

 

Allerførst: Vælg tidsstyrer og referent 

Tidsstyreren skal være den i gruppen, der har fødselsdag tættest på den 1. marts.  

Tidsstyren har ansvar for, at I overholder tiden og når opgaverne.  
I andre skal selvfølgelig hjælpe tidsstyren, så godt I kan! 
 

Referenten får ansvar for at få skrevet jeres fælles svar (i stikord!) på opgaverne i dette hæfte. Referenten 
kan enten skrive på computer eller i papirhæftet.  

 

Og så lidt snak: præsentationsrunde (MAX 15 min!)  

Brug max 15 minutter på en runde, hvor I præsenterer jer for hinanden. 
 
 
Udfyld skema 1: Beskriv et undervisningsforløb 
Undervisningsforløbet skal være et eksempel, som er med til at danne grundlag for en portfolioprøve.  
Eleverne vil i undervisningsforløbet udarbejde produkter til deres arbejdsportfolio. Inden de skal til prøve, 
udvælger eleverne – med vejledning fra jer – hvilke produkter fra deres arbejdsportfolio, der skal i deres 
præsentationsportfolio. 
 
• Alment fag: Vælg hvilket niveau (G-, E- eller D-) undervisningen og prøven skal være på. 
• Fagligt tema: Husk at niveauet skal svare til FGU-niveau 3.  
 
Tag gerne udgangspunkt i et allerede gennemført eller planlagt forløb.  
Skriv kun stikord eller korte sætninger.  
 
NB. I skal kun fokusere på ét forløb, selvom der oftest indgår materiale fra flere forløb i en 

præsentationsportfolio. 
 
 
 

15 min. 
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Skema 1. Undervisningsforløb 
1. Aktiviteter 

Hvad foregår helt konkret i forløbet?   
Forløbet må gerne være tværfagligt.  
I skal blot fokusere på jeres fag 

 
Tværfagligt projekt i dansk og engelsk D-niveau 
 
“Sikkerhedsprocedure på værkstedet”/‘Safety procedures at the 
workshops of the school’  
 
Eleverne undersøger i grupper (3-4 elever) sikkerhedsprocedurer for ét 
af institutionens værksteder. Gruppen vælger selv hvilket.  
 
I dansk skal eleverne: 
-Interviewe værkstedets lærer og elever om sikkerhedsregler 
-Læse eventuelle sikkerhedsregler for værkstedet 
-Udarbejde en vejledning om sikkerheden i værkstedet målrettet nye 
elever 
-Udarbejde en kort video om sikkerheden i værkstedet (inkl. 
manuskript, storyboard mm.) 
 
Vejledning og video er målrettet nye elever.  
 
I engelsk skal eleverne: 
-Interviewe en person på engelsk, som arbejder inden for fagområdet  
om faget og  sikkerheden. Interviewet kan foregå enten via Skype med 
en person i et engelsktalende land, eller være af en person med 
udenlandsk baggrund, som arbejder i en dansk virksomhed 
 
-Finde information om sikkerhedsprocedurer på et værksted / inden for 
fagområdet i et engelsktalende land’– og udarbejde et notat 
indeholdende et referat af kravene fra det engelsktalende land og en 
sammenligning med kravene på skolens værksted 
 
-Udarbejde plancher med de særlige fagbegreber på engelsk og 
forklaringer på dem  
 
-Udarbejde en vejledning på engelsk om sikkerhedsreglerne i 
værkstedet 
 
-Udarbejde en film om sikkerheden i værkstedet på engelsk max 5 min., 
hvor alle gruppens elever skal indgå (inkl. manuskript, storyboard mm.) 
 
Vejledning og film er målrettet besøgende fra engelsktalende lande og 
institutionens engelske hjemmeside.  
 

2. Faglige mål  
Hvilke faglige mål  
understøtter dette forløb  
(skriv i stikord)? [find de faglige 
mål i jeres læreplan/fagbilag 
afsnit 2.1. 
 
Viden: 
• hensigtsmæssige tale-, samtale- 
, lytte-, læse- og skrivestrategier  
• regler for sproglig præcision 
 
Færdigheder: 
• udtrykke sig skriftligt med 
præcision i et sammenhængende 
sprog tilpasset alsidige emner, 
genrer og kontekster 
• udtrykke sig med tydelig og 
præcis udtale 
• anvende et alsidigt ordforråd 
Kompetencer: 
• anvende hensigtsmæssige 
kommunikationsstrategier i 
alsidige kontekster 
• redegøre for, forklare og 
uddybe et forberedt stofområde 
 
 

3. Arbejdsportfolioen 
Hvilke materialer (produkter, tekst, dokumentation af processer mm.)  
lægger eleven i sin arbejdsportfolio?  
Giv helt konkrete eksempler! 

 

30 min. 5 min. 
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Interview på engelsk (optaget), kort referat af interview på engelsk, billede af planche med de særlige 
engelske fagbegreber, notat indeholdende et referat af kravene fra det engelsktalende land og en 
sammenligning med kravene på skolens værksted, manuskriptet, storyboardet, vejledning, og den 
færdige film.  
 
4. Præsentationsportfolio  

Hvilke materialer overfører eleven fra sin arbejdsportfolio til præsentationsportfolio?  
Hvordan forfiner eleven eventuelt sine materialer, fx indsætter flere fagbegreber?  
Beskriv helt konkret. 

 
Den overordnede opgavebeskrivelse (som information til censor) 
Den endelig film og vejledningen (med angivelse af hvilke dele eleven særligt har udarbejdet).  
 
I processen med udarbejdelsen af præsentationsportfolioen laver eleven også talekort, som eleven kan 

medbringe ved prøven og støtte sig til. Kortene indgår ikke i præsentationsportfolioen.    
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2 
Anden runde gruppearbejde 

 

Anden opgave 
Krav til prøven 

 

 

I denne opgave skal I arbejde videre med det niveau, som I har arbejdet med under første opgave.  
 
A. Find læreplanen/fagbilaget 
Find kravene til jeres prøve i læreplanen/fagbilaget. 
• www.uvm.dk/forberedende-grunduddannelse/uddannelsens-faglige-indhold/laereplaner-og-fagbilag 
 

B. Udfyld skema 2.1 
Slå op i læreplanen/fagbilaget og svar på spørgsmålene. 

 

C. Udfyld skema 2.2. 
Udfyld kort skema 2.2. 

 

D. Udfyld skema 2.3 
I skal afgøre, hvordan I vil bedømme elevens præstation. 
Udfyld skemaet med bedømmelseskriterier (ikke nødvendigvis alle). 
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Skema 2.1 Krav til prøven –  slå op i læreplan/fagbilag for at svare på spørgsmålene 
Spørgsmål Svar i stikord 
1. Eksaminationsgrundlag 

(afsnit 4.3.1) 
 
Hvad tager jeres prøve 
udgangspunkt i? 

Eksaminandens præsentationsportfolio  

2. Præsentationsportfolio 
(afsnit 4.3)  
 
Hvad er kravene til 
portfolioens omfang, 
udformning og indhold?  
 

Portfolioen skal indeholde mindst fire produkter, herunder mindst to 
længere, skriftlige produkter i forskellige genrer. Indholdet i portfolioen 
skal være varieret. 
 
Portfolioen udarbejdes individuelt. Hvis et eller flere produkter er 
udarbejdet i en gruppe, skal det så vidt muligt fremgå, hvilke dele 
eksaminanden har udarbejdet. 
 
Læreren kan fastsætte nærmere rammer for portfolioens udformning, 

indhold og omfang. 

3. Bedømmelsesgrundlag 
(afsnit 4.3.2)  
 
Hvad tæller med ved 
bedømmelse af elevens 
præstation? 
 
(Det er ikke altid det samme 
som eksaminationsgrundlaget. 
Fx er det ikke sikkert, at 
materialet i portfolioen tæller 
med i bedømmelsen) 

Bedømmelsesgrundlaget er eksaminandens mundtlige præstation og  
eksaminandens præsentationsportfolio.  
 
Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af eksaminandens 
mundtlige præstation og eksaminandens præsentationsportfolio. De 
skriftlige produkter og den mundtlige præstation vægtes lige.  

 

  

2 min. 

15 min. 

3 min. 



8 
 

  

Bedømmelseskriterier 
Bedømmelseskriterier er det, som lærer og 
censor lægger vægt på ved bedømmelsen. 

Bedømmelseskriterierne fra læreplan/ fagbilag 
er ofte brede og lidt abstrakte. Det er 
nødvendigt at konkretisere dem i forhold til 
bedømmelsesgrundlaget, så det er tydeligt for 
elev, lærer og censor, hvad eleven bliver 
bedømt på. 

 

Eksaminationsgrundlag 
Eksaminationsgrundlaget er det, som 
prøven tager udgangspunkt i. 

Det er det konkrete grundlag, som selve 
prøvesituationen bygger på.  

I portfolioprøven er 
eksaminationsgrundlaget 
præsentationsportfolioen. 

Bedømmelsesgrundlag 
Bedømmelsesgrundlaget er det, 
som tæller med ved prøven. 

Det kan godt være, men er ikke 
nødvendigvis det samme som 
eksaminationsgrundlaget. Det er 
fx ikke altid, at materialet i 
portfolioen tæller med i 
bedømmelsen.  

Eksaminationsgrundlag 

Bedømmelsesgrundlag 

Bedømmelseskriterier 

Det prøven tager udgangspunkt i.  
(portfolio) 

Det der tæller med  
i bedømmelsen 
(det er fx ikke altid 

præsentationsportfolioen tæller med i 
bedømmelsen) 

Det der lægges vægt på  
i bedømmelsen. 
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I har i ”Første opgave” udarbejdet et eksempel på et undervisningsforløb og eksempel på materiale til 
præsentationsportfolioen.  
 

Den endelige præsentationsportfolio vil oftest indeholde materialer fra flere undervisningsforløb.  

 

 

Beskriv meget kort (i stikord, uden at gå i dybden) de andre undervisningsforløb/temaer, der kan være 
materialer fra i præsentationsportfolioen: 

Skema 2.2 Andre undervisningsforløb/temaer og eksempel på materialer i  
Præsentationsportfolioen (stikord) 
Undervisningsforløb/temaer: Ex på materialer i præsentationsportfolio: 
Ungdomskulturer og skolegang i Sydafrika 
 

Artikel om hverdagen på en ungdomsuddannelse 
og hverdagslivet for unge i Sydafrika 
 
Sammenklip på max 5 minutter af Skypeinterview 
med én ung fra Sydafrika (Interviewet varer 
oprindeligt min. 30 min.) 

 
 

 

 
 

 

 

  

10 min. 
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Skema 2.3 Bedømmelseskriterier – Nå, så mange kriterier I kan, I behøver ikke at nå alle. 
Bedømmelseskriterium  
Indsæt fra læreplan/ 
fagbilag  
(afsnit 4.3.3) 
 
Engelsk D-niveau:  

Konkretisering  
Konkretiser hvert  
kriterium i forhold til det 
materiale, der er i 
præsentationsportfolioen fra 
det ene undervisningsforløb I 
har udarbejdet (skema 1) 

Mål  
Indsæt hvilke faglige  
mål (fra læreplan/fagbilag),  
der ses opnået ved dette 
bedømmelseskriterium. 

●præsentere sit 
tema/problemstilling  
 
 

Eleven præsenterer ét af sine 
fire produkt til præsentationen 
(fx sikkerhedsvejledningen) 
 
Eleven skal på engelsk: 
- beskrive sit produkt 
overordnet (fx hvorfor har man 
det, og hvad anvender men det 
til?) 
- Referere kort, hvad produktet 
indeholder  
- Fortælle om kulturelle 
forskelle i forhold til produktet 
(fx sikkerhed på værksted i et 
engelsktalende land) 
 - Beskrive genren for produktet 
og hvad der kendetegner 
produktet (fx hvad er vigtigt, 
når man laver en vejledning) 
- Sammenligne genren for dette 
produkt med genren fra ét af de 
andre i portfolioen (fx artiklen 
om skoleliv i Sydafrika) 
 
 
Eleven skal bruge fagudtrykkene 
fra sit tema (fx de særlige 
fagudtryk anvendt i værkstedet) 
 
Anvende et alsidigt ordforråd 
 

Viden om:  
• kulturer og samfundsforhold i 
engelsktalende lande inden for 
varierede emner. 
• hensigtsmæssige tale-, samtale- 
 lytte-, læse- og skrivestrategier 
 • regler for sproglig præcision 
 
Færdigheder i:  
• udtrykke sig mundtligt i et 

sammenhængende og 
præcist sprog 

●udtrykke sig med tydelig og 
præcis udtale  

• anvende et alsidigt ordforråd 
• anvende synonymer eller om-

skrivninger, når ordforrådet 
ikke er tilstrækkeligt 

 
Kompetencer til:  
• redegøre for, forklare og 

uddybe et forberedt 
stofområde 

• opnå, anvende, redegøre for og 
perspektivere viden om 
adfærd, normer og værdier i 
udvalgte engelsksprogede 
kulturer. 

• samtale på engelsk 
 

-Svare relevant på de stillede 
spørgsmål i et 
sammenhængende og præcist 
sprog. 
 
-Kunne argumentere for sine 
svar 
 
-Anvende de engelske 
fagtermer fra sit tema (fx 
engelske fagtermer fra 
værkstedet…)  

Viden om:  
• hensigtsmæssige tale-, samtale- 

, lytte-, læse- og 
skrivestrategier  

• regler for sproglig præcision 
• kulturer og samfundsforhold i 

engelsktalende lande inden 
for varierede emner. 

 
Færdigheder i:  

40 min. 
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-Anvende et alsidigt ordforråd 
 
- Anvende synonymer eller om-

skrivninger, når ordforrådet 
ikke er tilstrækkeligt 

• udtrykke sig mundtligt i et 
sammenhængende og 
præcist sprog 

• deltage i samtaler og forstå 
indholdet af talt engelsk om 
alsidige emner 

• udtrykke sig med tydelig og 
præcis udtale  

• anvende et alsidigt ordforråd 
• anvende synonymer eller om-

skrivninger, når ordforrådet 
ikke er tilstrækkeligt 

 
Kompetencer til: 
• anvende hensigtsmæssige 

kommunikationsstrategier i 
alsidige kontekster 

• diskutere og argumentere 
mundtligt og skriftligt 

• opnå, anvende, redegøre for og 
perspektivere viden om 
adfærd, normer og værdier i 
udvalgte engelsksprogede 
kulturer.  

 
• kommunikere hensigtsmæssigt  
 

Som i ovenstående 
 
  

Viden om:  
• hensigtsmæssige tale-, samtale- 

, lytte-, læse- og 
skrivestrategier  

 
Færdigheder i:  
• udtrykke sig mundtligt i et 

sammenhængende og 
præcist sprog 

• udtrykke sig med tydelig og 
præcis udtale  

• anvende et alsidigt ordforråd 
• anvende synonymer eller om-

skrivninger, når ordforrådet 
ikke er tilstrækkeligt 

 
Kompetencer til: 
• anvende hensigtsmæssige 

kommunikationsstrategier i 
alsidige kontekster 
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• udtrykke sig sammenhængende 
mundtligt og skriftligt med 
præcision 
 

Mundtligt: 
Se ovenstående 
 
Skriftligt: 
De to skriftlige produkter skal: 
-Være på forståeligt og 
sammenhængende engelsk 
- Være skrevet så de passer til 
den anvendte genre (fx 
vejledning og artikel) 
 
Produkterne skal vise:  
- et alsidigt ordforråd 
- brug af de relevante fagudtryk 
(fx fra værkstedet) 
 
Produkterne skal overordnet 
have korrekt: 
-sætningsopbygning, herunder 
punktummer 
- bøjning af ord og ordenes 
endelser skal være korrekte 
 
 
 
 
 

Viden om:  
• hensigtsmæssige tale-, samtale- 

, lytte-, læse- og 
skrivestrategier 

 • regler for sproglig præcision 
 
Færdigheder i:  
• udtrykke sig mundtligt i et 

sammenhængende og 
præcist sprog 

• udtrykke sig skriftligt med 
præcision i et 
sammenhængende sprog 
tilpasset alsidige emner, 
genrer og kontekster  

●udtrykke sig med tydelig og 
præcis udtale  

• anvende et alsidigt ordforråd 
• anvende synonymer eller om-

skrivninger, når ordforrådet 
ikke er tilstrækkeligt 

• anvende grammatiske regler i 
skrift og tale med præcision 

 
Kompetencer til:  
• diskutere og argumentere 
mundtligt og skriftligt  
• anvende hensigtsmæssige 
kommunikationsstrategier i 
alsidige kontekster 

• anvende væsentlige regler for 
skriftlig fremstilling, herunder 
genretræk og regler for struktur 
og opbygning 

De to skriftlige produkter skal 
være opbygget som 
sammenhængende tekster, som 
passer til de to valgte genrer 
(jf. ovenstående) 
 

Viden om:  
• regler for sproglig præcision 
• forskellige teksters opbygning 
 
Færdigheder i:  
• udtrykke sig skriftligt med 

præcision i et 
sammenhængende sprog 
tilpasset alsidige emner, 
genrer og kontekster  

• anvende grammatiske regler i 
skrift og tale med præcision 
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• anvende viden om kulturelle 
forhold samt kommentere og 
perspektivere disse. 

Eleven skal kunne: 
- Fortælle om kulturelle forskel 
(fx om forskel på/lighed med 
sikkerhedsregler på værksted 
inden for fagområdet i et 
engelsktalende land)   
  

Viden om:  
• kulturer og samfundsforhold i 

engelsktalende lande inden 
for varierede emner. 

 
Færdigheder i: 
• læse og redegøre for indholdet 
af tekster inden for alsidige 
emner 
• anvende et alsidigt ordforråd  
 
Kompetencer til:  
• opnå, anvende, redegøre for og 
perspektivere viden om adfærd, 
normer og værdier i udvalgte 
engelsksprogede kulturer. 

 

  



14 
 

 

3 
Tredje runde gruppearbejde 

Gennemførsel af prøven 

 

Med udgangspunkt i jeres konkrete undervisningsforløb fra tidligere skal I beskrive, hvordan prøven 
gennemføres. 

  

Udfyld skema 3 
Slå op i læreplanen/fagbilaget og svar på spørgsmålene. 
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Skema 3. Gennemførsel af prøven 
1. Hvem 

Hvem deltager i prøven?  
(individuelt/gruppe) 
 
Individuel prøve  
 

2. Hvor 
Hvor afholdes prøven? 
 
I det pågældende værksted opgaven om sikkerhed omhandler  

 
 
 
3. Hvad  

Hvad sker der konkret? 
 

A): Eleven præsenterer kort sig selv og sit ”produkt”:  
- Beskriver hvad produktet er, og evt. hvem der skal anvende det 
 - Referere kort hvad produktet indeholder (fx referer de enkelte afsnit i vejledningen) 
-  Beskriver genren for produktet og hvad der kendetegner den (fx hvad er vigtigt, når man laver en vejledning) 

         - Sammenligne genren for dette produkt med genren fra ét af de andre i portfolioen (fx artiklen om skoleliv i 
Sydafrika) 

       - Fortælle om kulturelle forskelle (fx om forskel på/lighed med sikkerhedsregler på værksted inden for   
fagområdet i et engelsktalende land)   
 
 
Eleven må meget gerne gå rundt i værkstedet og vise elementer, som indgår i sikkerhedsprocedurer eller lign.  

Eleven anvender i sin præsentation de mest almindelige fagudtryk indenfor ’sikkerhed’ og det specifikke faglige 
tema eks. mad og ernæring. 

 
B): Lærer og evt. censor samtaler med eleven og stiller evt. opklarende / uddybende 
spørgsmål til elevens præsentation, produkter og emnet sikkerhed. 
 
C): Efterfølgende forlader eleven eksaminationslokalet, hvorefter censor og lærer voterer, derefter kommer eleven 
ind i lokalet igen og får sin karakter (der er en helhedsvurdering hvor den skriftlige og mundtlige dimension vægtes 
lige højt)  
 
 
 
 
 
 
 
 

2 min. 

. 

20 min. 
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4. Hvordan 
Hvilke spørgsmål kan læreren stille for, at eleven kan vise, at vedkommende  
lever op til bedømmelseskriterier og faglige mål? 

 
Lærer og censor kan spørge mere specifikt ind til emnet, og få eleven til at uddybe sin holdning til og erfaring med 
emnet  
  
Eksempelvis 

- ’Why do you think it is necessary to have safety procedures’?  
- ‘Have you ever experienced a dangerous situation during your school day at the workshop’?  

 
Der kan også spørges ind til de skriftlige elementer 
 
Eksempelvis 

- What kind of a genre is this document?  
- Describe some of the characteristics of this genre 
- Why did you title your document, the way you did?  
- Why did you write the text in the past tense? 
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