Hvad lægges der vægt på i bedømmelsen?
Når din dansklærer eller censorerne skal bedømme din stil, ser de på fire forskellige områder:
1) Skriftlig fremstilling, 2) Formidling, 3) Emnebehandling, 4) Anvendelse af danskfaglig viden og metode.
I skemaet kan du se en uddybning af, hvad der hører under de fire områder. Derudover er der i kolonnen til
højre listet nogle spørgsmål, du kan stille til din egen tekst, inden du afleverer, og når du skal bedømme
andre tekster:
Hvad bedømmes du på?
Skriftlig
fremstilling

Der lægges vægt på, om du kan
formulere dig på et klart velformuleret
dansk, og om din tekst er sprogligt
korrekt, herunder at du kan sætte
punktum og komma korrekt.
Derudover lægges der vægt på, om du
skriver sammenhængende og med
fokus, og om du argumenterer
tilstrækkeligt grundigt.

Tjekliste









Formidling

Der lægges vægt på, om din tekst
overholder opgavens genremæssige
krav, og om du kommunikerer
hensigtsmæssigt og er opmærksom på
din modtager. Der lægges vægt på om
fokus er fastholdt, og om din tekst har
en hensigtsmæssig struktur.











Har du tjekket din stil for stavefejl?
Bruger du korrekt tegnsætning?
Er dit sprog klart og præcist?
Har du sprogligt korrekte sætninger?
Vær opmærksom på om dine
sætninger bryder sammen undervejs
eller er ufuldstændige (dvs. ikke
indeholder grundled og udsagnsled).
Er der sammenhæng i din tekst? Og
argumenterer du grundigt nok?
Holder du dig til emnet igennem hele
teksten eller er der steder, hvor du
kommer til at gå ud af et sidespor?
Har du idéer til, hvordan du kan
variere og nuancere dit sprog?

Kan man som udenforstående læser
umiddelbart forstå teksten? Herunder
skal du være opmærksom på, om
faglige begreber skal forklares.
Præsenterer du det materiale, du
inddrager?
Bruger du fornuftige citater? Og på en
sådan måde, at læseren forstår,
hvorfor, du citerer?
Holdes fokus igennem teksten? Husk
at du får at vide hvad fokus skal være i
selve opgaveformuleringen.
Er der en god sammenhæng i teksten?
Er der forklarende overgange mellem
afsnittene?
Er rubrik og mellemrubrikker
fængende og informative?
Lever teksten op til genrekravene?

Emnebehandling

Der lægges vægt på, om du svarer på
hele opgaven i overensstemmelse
med opgaveformuleringen. Der
lægges vægt på, om du besvarer
opgaven udtømmende, og om du i
passende grad dokumenterer og
inddrager det udleverede
tekstmateriale og materiale fra nettet.



Du skal være særligt opmærksom på,
at tekstmaterialet skal behandles
grundigt, og at du ofte skal inddrage
supplerende materiale fra nettet.










Anvendelse af
danskfaglig
viden og
metode

Der lægges vægt på, om du har styr på
og kan inddrage din danskfaglige viden
om emnet, og om du på en kvalificeret
måde anvender fagets grundlæggende
metoder, herunder redegørelse for
tekster, diskussion samt analyse,
fortolkning og perspektivering af
tekster. Det gælder både trykte og
medietekster. Derudover skal du
kunne henvise korrekt.
I forbindelse med metateksten i den
introducerende artikel skal du særligt
være opmærksom på at anvende
danskfaglige begreber.







Svarer du på hele opgaven? Husk, at
du i den introducerende artikel også
skal skrive en metatekst om din
artikel.
Bliver hovedteksten behandlet
grundigt?
Har du inddraget andet materiale
tilstrækkeligt og på en relevant måde?
Har du dokumenteret tilstrækkeligt
ved hjælp af citater fra teksterne?
Er der et passende forhold mellem
behandling af hovedteksten og andet
materiale?
Er besvarelsen grundig? Kommer du
godt omkring emnet?
Hvor mange sider fylder opgaven? En
fyldestgørende besvarelse vil altid
være mindst 2,5-3 sider.
Bruger du relevant faglig viden og
faglige begreber? Du kan hente
danskfaglig viden både fra det
udleverede materiale, fra
undervisningen og fra nettet.
Bruger du fagets metoder korrekt?
(redegørelse, karakteristik, diskussion,
analyse, fortolkning og
perspektivering)
Husker du at henvise korrekt både
hvad angår teksterne fra det
udleverede materiale (henvisninger i
parentes) og materiale fra nettet
(henvisninger i fodnote)?

