
Målskema
DANSK
Færdigheds- og vidensmål (efter 9. klassetrin)

Kompetenceområde: Kommunikation

Kompetencemål: Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i 
komplekse og sociale situationer

Fase 3 (It og kommunikation)

• Eleven kan diskutere betydningen af digitale kommunikations-
teknologier for eget liv og fællesskab

• Eleven har viden om sammenhængen mellem digitale teknologier 
og kommunikation

SAMFUNDSFAG
Færdigheds- og vidensmål

Kompetenceområde: Økonomi

Kompetencemål: Eleven kan tage stilling til økonomiske problem-
stillinger og handle i forhold til egen økonomi og samfundsøkonomien

Fase 1 (Privatøkonomi og forbrugeradfærd)

• Eleven kan diskutere rollen som forbruger

• Eleven har viden om forbrugeradfærd, forbrugerroller og 
forbrugerrettigheder

Fase 1 (Økonomisk vækst og bæredygtighed) 

• Eleven kan redegøre for problemstillinger og muligheder vedr. 
bæredygtighed og økonomisk vækst

• Eleven har viden om bæredygtig udvikling og økonomisk vækst 

1 / 1

Læringsmål

Jeg kan forstå, at ulovlig streaming har personlige- og 
samfundsmæssige konsekvenser. 

Læringsmål

Jeg ved, hvad forbruger- adfærd, roller og rettigheder er ift. 
lovlig og ulovlig streaming. Og jeg ved, at forbrugeres ad-
færd kan have konsekvenser for mit eget liv og samfundet.  

Jeg ved, at ulovlig streaming påvirker dels den bæredygtige 
digitale adfærd, dels den fremtidige økonomiske vækst 
inden for kunst og kultur. 

Tegn på læring

1. Jeg har viden om, hvad ulovlig streaming er. 

2. Jeg har viden om og kan reflektere over, at ulovlig streaming 
har konsekvenser. 

3. Jeg forstår sammenhængen og kan formidle om problem-
stillingen til andre.

Tegn på læring

1. Jeg har viden om, hvordan en hensigtsmæssig forbruger-
adfærd er, og at der er forskel på bruger og bagmand. 

2. Jeg har viden om og kan diskutere forskellen på en for-
brugers og en bagmands adfærd. 

3. Jeg forstår sammenhængen og kan formidle om adfærd, 
roller og rettigheder ift. ulovlig streaming.

1. Jeg har viden om, at ulovlig streaming har en række 
konsekvenser.

2. Jeg har viden om og kan reflektere over, at ulovlig streaming 
ikke er med til at skabe en bæredygtig digital adfærd. 

3. Jeg forstår sammenhængen i, at ulovlig streaming har en 
indvirkning på den økonomiske vækst inden for kunst og 
kultur.


