
Folkeskolens prøver ved sommerterminen 2017 

9. klasse 

Bundne prøver 

Prøvefag Mundtlig Skriftlig 
Dansk  Prøveform A eller B Læsning og retskrivning: Digital selvrettende prøve eller trykt opgavesæt (frivilligt) 

 
(forsøget med brug af ordforslagsprogrammer for elever med særlige behov 
fortsætter i skoleåret 2016/17) 
 
Skriftlig fremstilling: Prøve med adgang til internettet  
 

Matematik  Matematik uden hjælpemidler: Obligatorisk digital selvrettende prøve 
 
Matematik med hjælpemidler: Trykt opgavesæt 
 

Engelsk Prøve med disposition  

Fælles prøve i fysik/kemi, biologi 
og geografi 

Prøven aflægges individuelt eller 
som gruppeprøve(prøven er 
praktisk/mundtlig med selvvalgt 
naturfaglig problemstilling) 

 

 

  



Prøver til udtræk 
 

Prøvefag Mundtlig  Skriftlig 

Engelsk  Lytteforståelse, læseforståelse og sprog og sprogbrug:  
Trykt opgavesæt 
 
Skriftlig fremstilling: Trykt opgavesæt  

Tysk/fransk Prøve med disposition Lytteforståelse, læseforståelse og sprog og sprogbrug:  
Trykt opgavesæt 
 
Skriftlig fremstilling: Trykt opgavesæt 

Historie Prøve med selvvalgt 
problemstilling – 
gruppeprøve/individuel (valgfrit 
for elev) 

 

Samfundsfag Prøve med selvvalgt 
problemstilling – 
gruppeprøve/individuel (valgfrit 
for elev) 

 

Kristendomskundskab Prøve med selvvalgt 
problemstilling – 
gruppeprøve/individuel (valgfrit 
for elev) 

 

Biologi  Obligatorisk digital selvrettende prøve (hvis udtrukket) 

Geografi  Obligatorisk digital selvrettende prøve (hvis udtrukket) 

Fysik/kemi  Obligatorisk digital selvrettende prøve (hvis udtrukket) 

Matematik Gruppeprøve  

Idræt Gruppeprøve (prøven er 
praktisk/mundtlig med 
praksisprogram) 

 



Frivillige prøvefag 

Prøvefag Mundtlig Skriftlig 
Tysk/fransk Prøve med disposition Lytteforståelse, læseforståelse og sprog og sprogbrug:  

Trykt opgavesæt  
 
Skriftlig fremstilling: Trykt opgavesæt  

Madkundskab Praktisk/mundtlig prøve  

Håndværk og design Praktisk/mundtlig prøve  

 

Forsøg (læs mere her)  

Prøvefag Mundtlig Skriftlig 
Fælles prøve i historie, 
samfundsfag og eventuelt 
kristendomskundskab 

Prøve med selvvalgt 
problemstilling – 
gruppeprøve/individuel (valgfrit 
for elev) 

 

Spansk – valgfag Prøve med disposition  

Medier - valgfag Praktisk/mundtlig prøve  

Billedkunst - valgfag Praktisk/mundtlig prøve  

Musik - valgfag Praktisk/mundtlig prøve  

Partnerskab med lokale 
virksomheder, institutioner og 
foreninger 

Prøveformen følger i øvrigt de 
enkelte fags prøveformer. 
 

 

 

10. klasse 

Prøvefag Mundtlig Skriftlig 
Dansk  Prøve med synopsis Læsning og sprogbrug: Trykt opgavesæt eller digital selvrettende (frivilligt) 

 

http://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Folkeskolens-proever/Tilrettelaeggelse/Forsoeg-og-dispensation/Forsoeg-nye-initiativer


Modtagerrettet kommunikation og skriftlig fremstilling: Prøve med adgang til 
internettet  

Matematik Prøveform A eller B Trykt opgavesæt 

Engelsk Prøve med disposition Trykt opgavesæt 

Tysk Prøve med disposition Trykt opgavesæt 

Fransk Prøve med disposition Trykt opgavesæt 

Fysik/kemi Praktisk/mundtlig prøve  

 

Forsøg (læs mere her)  

Prøvefag Mundtlig Skriftlig 
Metal og motorværksted - valgfag Praktisk/mundtlig prøve  

Iværksætter – valgfag Mundtlig prøve  

Sundhed og sociale forhold - 
valgfag 

Mundtlig prøve  

Fælles prøve i fysik/kemi og 
tilbudsfaget naturfag  

Praktisk/mundtlig prøve   

Partnerskab med lokale 
virksomheder, institutioner og 
foreninger 

Prøveformen følger i øvrigt de 
enkelte fags prøveformer. 
 

 

 

http://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Folkeskolens-proever/Tilrettelaeggelse/Forsoeg-og-dispensation/Forsoeg-nye-initiativer

