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Redskab til konkretisering af faglige mål fra læreplan/fagbilag – 

udfyldt for engelsk  
 

Konkretiseringsark: Læringsmål, tegn på læring og bedømmelseskriterier 
 



 

Læringsmål og centrale elementer i det 
faglige tema/faget 
 

Kriterier –G niveau – har 
grundlæggende viden, 
færdigheder og kunnen 
(Formuleres af læreren) 
 

Kriterier E niveau – har grundlæggende 
viden, færdigheder og kunnen  
(Formuleres af læreren)  
 

Kriterier D niveau – har 
grundlæggende viden, 
færdigheder og kunnen  
(Formuleres af læreren)  
 

G-niveau 

Viden om: 
Kulturer og samfundsforhold i 
engelsktalende lande på 
grundlæggende niveau. 
- Du har viden om madkulturen og 
sundhed i USA og England. 
 
Færdighed i: 
Deltage i og forstå hovedindholdet i 
samtaler om kendte almene og 
praksisrettede emner på et 
grundlæggende niveau. 
- Du kan stille og svare på spørgsmål 
omkring mad og sundhed. 
  
Kompetence: 
Referere og præsentere et forberedt 
stofområde i et enkelt sprog. 
-Du kan fortælle om din food diary og 
madkultur fra dit hjemland. 
 
 

E-niveau 
Viden om: 
Kulturer og samfundsforhold i 
engelsktalende lande inden for almene 

Viden om: 

Du har viden om madkulturen og 
sundhed i USA og England. 
  
Kriterier: 

- Du har et relevant 

ordforråd omkring mad 

og sundhed i USA og 

England. 

- Du kender nationalretter 

fra USA og England. 

- Du har kendskab til 

filmen ”Supersize Me.” 

  
Færdighed: 
Du kan stille og svare på 
spørgsmål omkring mad og 
sundhed. 
  
Kriterier: 

- Du kan svarer på 

spørgsmål, der starter 

med who, where, when, 

what og how. 

Viden om: 

Du kender til madkulturen i USA og i 
England og kender til sundhed i de to 
lande. 
  
Kriterier: 

- Du har et relevant ordforråd 

omkring mad og sundhed i USA 

og England. 

- Du kender madkulturen i USA 

og England. 

- Du ved, hvilke 

sundhedsmæssige problemer, 

der er i USA og England. 

 
Færdighed: 
Du kan lytte til det, andre fortælle samt 
stille dem spørgsmål for at vide mere og 
kan selv fortælle, hvad du mener om 
sundhedsrelateret emner. 
 
Kriterier: 

- Du kan stille opfølgende 

spørgsmål. 

Viden om: 

Du kender madkulturen i USA og 
England og kender til sundhed og 
overvægt i de to lande. 
  
Kriterier: 

- Du har et relevant 
ordforråd omkring mad og 
sundhed i USA og England. 

- Du kender madkulturen i 
USA og England. 

- Du ved, hvilke 
sundhedsmæssige 
problemer, der er i USA og 
England. 

 
 
Færdighed: 
Du kan lytte til det, andre fortæller 
samt stille dem spørgsmål for at 
vide mere og du kan selv fortælle, 
hvad du mener om 
sundhedsrelateret emner. 
  
Kriterier: 

- Du kan stille opfølgende 
spørgsmål. 



 
emner. 
- Du kender til madkulturen i USA og i 
England og kender til sundhed i de to 
lande. 
  
Færdighed: 
Deltage i og forstå indholdet i samtaler 
om kendte almene og praksisrettede 
emner. 
- Du kan lytte til det, andre fortælle samt 
stille dem spørgsmål for at vide mere og 
kan selv fortælle, hvad du mener om 
sundhedsrelateret emner. 
  
Kompetence: 
Redegøre for et forberedt stofområde. 
 - Du kan fortælle om et 
sundhedsrelateret emne. 
  
 

D-niveau 

Viden om: 
Kulturer og samfundsforhold i 
engelsktalende lande inden for 
varierede emner 
- Du kender madkulturen i USA og 
England og kender til sund og overvægt i 
de to lande. 
  
Færdighed: 
Deltage i samtaler og forstå indholdet 
af talt engelsk om alsidige emner 
- Du kan deltage aktivt i samtaler på 
engelsk og kan stille spørgsmål samt du 
kan spørge for at få en bedre forståelse. 

- Du kan stille spørgsmål 

med who, where, when, 

what, how og why. 

  
  
Kompetence: 
Du kan fortælle om din food diary 
og madkultur fra dit hjemland 

- Du kan sige din egen mening 

om sundhed og 

sundhedsproblemer. 

  

Kompetence: 

Du kan fortælle om et sundhedsrelateret 
emne. 
 

- Du kan sige din egen 
mening om sundhed og 
sundhedsproblemer og 
argumentere for din 
mening. 

  
Kompetence: 
Du kan fortælle sundhedsrelateret 
emne i England/USA og 
sammenligne sundhed mellem 
kulturer. 

 
 
 



 
 Kompetence: 

Redegøre for, forklare og uddybe et 
forberedt stofområde: 
-Du kan fortælle sundhedsrelateret 
emne i England/USA og sammenligne 
sundhed mellem kulturer. 
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