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1. Indledning

At tilrettelægge og gennemføre grundforløbsprøver 
på erhvervsuddannelser er ikke en enkel opgave.  

Formålet med denne guide er at tydeliggøre prøvekra-
vene, skærpe opmærksomheden om vigtige aspekter 
af prøven og inspirere til at konkretisere dem i den 
lokale undervisningsplan. 

Målet er, at guiden bruges til afklaring, fælles 
drøftelser og fortsat udvikling af god praksis i arbej-
det med projekter og prøver. 

Guiden bruger eksempler fra udvalgte skoler, men 
sigtet er generelt, at guiden anvendes af lærere og 
ledere inden for alle erhvervsuddannelser.

Grundforløbet på erhvervsudannelserne afsluttes med 
et projekt, der danner grundlag for en prøve med 
bedømmelse af elevens kompetencer ved overgangen 
til hovedforløb. Der er vide rammer for, hvordan 
grundforløbsprojekt og -prøve kan tilrettelægges. 
Form og indhold fastlægges af den enkelte skole, der 
beskriver de nærmere rammer i den lokale undervis-
ningsplan.

Med det store spillerum følger usikkerhed om tilret-
telæggelsen og det faglige fokus. Hvilke kompetence-
mål skal for eksempel indgå i prøven, og hvordan kan 
målene prioriteres og operationaliseres i en konkret 
prøvesammenhæng? Hvordan skelner man mellem 
grundlaget for eksaminationen og for bedømmelsen? 
Og hvordan tydeliggøres det for eleverne, hvilke mål 
de bliver bedømt på, og hvilke kriterier der ligger til 
grund for bedømmelsen? Udfordringerne er mange 

og prøvens tilrettelæggelse fordrer en række faglige 
og pædagogiske overvejelser.

Guiden skal bidrage til større klarhed omkring 
grundforløbsprøvens forskellige aspekter hos lærere, 
elever og censorer og inspirere til god praksis.  Guiden 
henvender sig til lærere og pædagogiske ledere 
på skolerne, der arbejder med grundforløb, projekt 
og prøve. Guiden skal skærpe opmærksomheden om 
vigtige aspekter i grundforløbsprøven og inspirere 
dig som lærer eller leder til selv at konkretisere dem i 
den lokale undervisningsplan.

Guiden har særligt fokus på fire aspekter ved 
grundforløbsprøven:
- Prøvens faglige fokus, det vil sige fortolkning, 

valg og prioritering af de kompetencemål, som 
eleverne bedømmes på.

 
- Prøvens eksaminationsgrundlag, det vil sige det 

stof eller materiale, der eksamineres ud fra.
 
- Prøvens bedømmelsesgrundlag, det vil sige de 

præstationer, der gøres til genstand for bedøm-
melse

 
- Prøvens bedømmelseskriterier, det vil sige, 

hvad der lægges vægt på i bedømmelsen og i 
forhold til den enkelte karakter.

Guiden konkretiserer og eksemplificerer de fire 
aspekter med henblik på skolens overvejelser om, 
hvordan prøven tilrettelægges og beskrives i den 
lokale undervisningsplan. Det kan bidrage til at 
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kvalificere skolens brug af råderummet i forhold 
til prøvens tilrettelæggelse og gennemførelse. 
Hensigten er derfor også, at du kan bruge guiden 
til afklaring, fælles drøftelser og udfordring til god 
praksis i arbejdet med projekt og prøve

Bud på god praksis
Hvad karakteriserer god praksis for prøven? Her 
følger en række bud:

- Prøvens krav og udfordringer er praksisnære 
og ligger i forlængelse af undervisningen på 
grundforløbet og det afsluttende projekt.

- Prøven giver grundlag for at bedømme eleven i 
forhold til væsentlige kompetencemål.

 
- Prøven rummer udfordringer og retfærdige 

prøvevilkår for både den svage og den stærke 
elev.

 
- Eleverne er informeret om væsentlige mål og 

krav i prøven. Eleverne er ligeledes informeret 
om prøvens eksaminationsgrundlag, bedøm-
melsesgrundlag og bedømmelseskriterier.

- Prøvens væsentlige mål og krav, eksaminati-
onsgrundlag, bedømmelsesgrundlag og bedøm-
melseskriterier er beskrevet i skolens lokale 
undervisningsplan, der skal ligge på skolens 
hjemmeside.

 
- Censor er informeret om prøvens faglige fokus 

og om eksaminationsgrundlag, bedømmelses-
grundlag og bedømmelseskriterier.

Listen med bud på god praksis kan du og dine kol-
legaer bruge som udgangspunkt for en drøftelse af, 
hvordan jeres grundforløbsprøver i praksis udfolder 
sig, og hvordan I definerer og prioriterer god praksis.
Listen kan samtidig bruges som åbning og inspi-
ration til brug af guiden, der giver baggrund for 
at arbejde mere systematisk og formaliseret med 
punkterne.
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2. Rammer og regler for 
prøven

Det afsluttende projekt på grundforløbet skal give 
eleverne lejlighed til at arbejde sammenhængende 
med væsentlige elementer og kompetencemål. 
Projektet munder ud i en prøve, der bedømmer 
elevens kompetencer ved overgangen mellem 
grundforløb og hovedforløb. 

Du kan læse nærmere om de formelle rammer for 
prøven i § 21 i Hovedbekendtgørelsen (BEK nr. 834 af 
27/06/2013): https://www.retsinformation.dk/forms/
R0710.aspx?id=152697.

De generelle regler for prøver fremgår af Eksamens-
bekendtgørelsen (Bekendtgørelse om prøver og 
eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddan-
nelser, BEK nr 41 af 16/01/2014):  
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.
aspx?id=161427.
  
De generelle bestemmelser om bedømmelse og 
karakterer finder du i Karakterbekendtgørelsen 
(Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedøm-
melse, BEK nr. 262 af 20/03/2007): 
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.
aspx?id=25308.

2.1 Hvad siger paragrafferne? 

Hovedbekendtgørelsen fastlægger følgende ram-
mer: 
- Grundforløbet afsluttes med et projekt, der 

danner grundlag for en prøve.

- Prøven bedømmer elevens tilegnelse af de 
kompetencemål, som eleven skal opfylde ved 
overgangen fra grundforløb til hovedforløb.

- Prøven følger reglerne i Eksamensbekendt-
gørelsen (BEK nr 41 af 16/01/2014).

- Eksaminationen varer normalt 30 minutter 
inklusiv votering.

- De nærmere rammer for projektet og prøven 
fastsætter skolen i den lokale undervisningsplan

- På det merkantile område kan skolen fastsætte, 
at prøven tilrettelægges som gruppeprøve.

Eksamensbekendtgørelsen fastsætter følgende:
- Prøven skal tilrettelægges, så den dokumenterer 

graden af målopfyldelse i forhold til væsentlige 
mål og krav.

- Skolen skal i den lokale undervisningsplan 
beskrive prøvens væsentlige mål og krav, eksami-
nationsgrundlaget, bedømmelsesgrundlaget og 
bedømmelseskriterierne.

- Skolen skal orientere eleverne om, hvilke mål og 
krav der er væsentlige, eksaminationsgrundla-
get, bedømmelsesgrundlaget og bedømmelses-
kriterierne.

- Den lokale undervisningsplanskal ligge på 
skolens hjemmeside.

Karakterbekendtgørelsen fastsætter, at:
- Eleverne ved prøven skal bedømmes med karak-

ter efter 7-trins-skalaen.

 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=152697
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161427
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=25308
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2.2 Rammer og regler – opmærksomhedspunkter 

De formelle rammer for prøven overlader et stort 
råderum for skolen i forhold til prøvens tilrettelæg-
gelse og gennemførelse. Det gælder i forhold til 
spørgsmål som:
- Hvilke væsentlige kompetencemål fokuseres der 

på i prøven?
- Hvordan beskrive prøvens eksaminationsgrund-

lag, bedømmelsesgrundlag og bedømmelseskri-
terier i den lokale undervisningsplan?

- Hvordan kan prøven foregå i praksis?

Tilrettelæggelse og beskrivelse af prøven
Det er en væsentlig opgave for skolen at konkretisere 
prøven inden for de overordnede rammer og beskrive 
tilrettelæggelsen i den lokale undervisningsplan.

Beskrivelsen skal især have fokus på fire aspekter:
- De væsentlige mål og krav, der udgør prøvens 

faglige fokus (det vil sige, hvilke kompetencemål 
prøven fokuserer på).

- Eksaminationsgrundlaget (det vil sige, hvad der 
danner udgangspunkt for eksaminationen).

- Bedømmelsesgrundlaget (det vil sige, hvilken 
præstation der gøres til genstand for bedømmel-
sen).

- Bedømmelseskriterierne (det vil sige, hvilke 
kriterier der lægges til grund for bedømmelse 
efter 7-trins-skalaen). 

De fire aspekter beskrives særskilt under afsnit 4, 5, 
6 og 7. 
Spørgsmålet om beskrivelsen i den lokale undervis-
ningsplan tages op under afsnit 8.

Orientering af eleverne 
Det er samtidig vigtigt, at du som lærer eller 
pædagogisk leder finder en hensigtsmæssig måde at 
orientere eleverne om: 
- Mål og krav, der er væsentlige i forhold til prøve 

og bedømmelse
- Eksaminationsgrundlag
- Bedømmelsesgrundlag
- Bedømmelseskriterier.

Spørgsmålet om information og vejledning af 
eleverne tages op under afsnit 9.
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3. Projektet og prøven

Projektet er defineret ved at finde sted i en ikke 
nærmere afgrænset periode, der afslutter under-
visningen på grundforløbet, og danner grundlag 
for prøven. Projektet giver eleverne lejlighed til at 
arbejde sammenhængende og praksisnært med 
væsentlige faglige elementer og kompetencemål. 

Stort albuerum for tilrettelæggelsen
Der er ikke fastsat mere præcise retningslinjer for 
projektet, og der er derfor et stort albuerum i forhold 
til den konkrete tilrettelæggelse og udformning. 
Målet er, at projektet skal kunne udformes på 
forskellige måder, der respekterer den faglige 
forskellighed i uddannelserne og samtidig tager 
hensyn til særlige behov, vilkår og muligheder lokalt 
og i den enkelte uddannelse.

Spørgsmål til planlægningen
Til planlægningen af projektet knytter der sig en 
række spørgsmål, som skolen/lærergruppen skal 
afklare:
- Hvilke væsentlige kompetencemål og krav skal 

eleverne arbejde med i projektet?
- Hvilke arbejdsformer skal eleverne anvende?
- Hvordan imødekommes praksisnærheden?
- Hvad er varigheden af projektet?
- Hvilke produktkrav og lignende indgår i elever-

nes arbejde?
- Hvordan imødekommes forskellige elevforudsæt-

ninger?
- Hvordan skabes sammenhæng mellem projektet 

og prøven?

Sammenhæng mellem projekt og prøve
Projektet danner grundlag for prøven, og der må 
derfor skabes størst mulig sammenhæng, konti-
nuitet og progression mellem projekt og prøve. Det 
gælder såvel i forhold til de kompetencemål, eleverne 
arbejder med i projektet, og som de bedømmes på 
ved prøven, som den måde, hvorpå eleverne 
arbejder med teori og praksis. 

At projektet danner grundlag for prøven betyder, at 
det er muligt at lade elevproducerede produkter fra 
projektet indgå som dokumentation i prøven (se også 
eksaminationsgrundlag under afsnit 5). Det er ligeledes 
muligt at lade et elevproduceret produkt fra projektet 
indgå i bedømmelsen (se også bedømmelsesgrundlag 
under afsnit 6).

Ligesom det er vigtigt med sammenhæng mellem 
projekt og prøve, skal der være sammenhæng og 
kontinuitet mellem grundforløbsundervisningen 
og projektet. Det gælder for eksempel i forhold til 
arbejdsformer, praksisnærhed, kompetencemål og 
forholdet mellem teori og praksis.

3.1 Sammenhængen mellem projekt og  
prøve – opmærksomhedspunkter 

Praksisnære kompetencer
I grundforløbet og det afsluttende projekt lægges 
der vægt på, at undervisningen er praksisnær, og 
at eleverne opnår kompetencer, der er relevante 
i forhold til deres valg af erhvervsuddannelse. På 
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samme måde er det vigtigt, at prøven udfordrer 
eleven på praksisnære kompetencer. Det kan for
eksempel ske ved, at prøven arrangeres, så eleverne 
arbejder med en bestemt praktisk opgave i prøvetiden 
eller ved, at eleven under prøven præsenterer og 
kommenterer resultater af arbejdet i det afsluttende 
projekt. 

Prøven afspejler undervisningen
Den afsluttende prøve skal teste eleverne på ud-
valgte og centrale kompetencemål, der har indgået 
i undervisningen og det afsluttende projekt. Derfor 
er det vigtigt, at prøven afspejler de krav, eleverne 
har mødt i undervisningen, og den måde, de har 
arbejdet på. Prøven kan udmærket teste elevernes 
evne til at anvende de kompetencer, de har opnået, 
i nye situationer, men eleverne må være fortrolige 
med arbejdsformerne og kravene til de praktiske og 
teoretiske færdigheder. Det er også vigtigt, at ele-
verne er bekendt med de faglige udtryk og vendinger, 
som eksaminator og censor bruger ved prøven.

Hensyn til forskellige elevforudsætninger
Prøven skal tage højde for forskellige elevforudsæt-
ninger og give udfordringer og fair vilkår for både 
den svage og den stærke elev. Eleverne har typisk 
forskellige forudsætninger, evner og færdigheder, 
men de skal alle have mulighed for at klare prøven 
og demonstrere deres kompetencer. Det betyder, at 
prøven skal give den svage elev en fair mulighed for 
netop at kunne bestå. Men det betyder også, at den 
dygtigste elev skal have mulighed for at demonstrere 
sine evner og opnå en høj karakter. Prøven må derfor 
tilrettelægges, så den rummer krav og giver mulig-
hed for at demonstrere kompetencer på forskellige 
niveauer.

Krav på flere niveauer
Hvis en prøve kun tilgodeser den svageste del af 
eleverne, giver det ikke de dygtigste elever fair 
vilkår. Tilsvarende er det også et problem, hvis en 
prøve rummer større spring i sværhedsgrad. Det 
kan betyde, at en elev måske sagtens kan klare den 
mindst krævende del af prøven, (og dermed opnå 
karakteren 02), men måske ikke næste trin, hvor 
opgavekravene modsvarer en præstation til en høj 
karakter. Det er derfor vigtigt, at prøven rummer 
mulighed for forskellige grader af målopfyldelse. 

Afpasning i forhold til tiden
Det er vigtigt, at prøvens art, omfang og krav harmo-
nerer med den tid, der er til rådighed. Risikoen vil 
ellers være, at prøveforløbet bliver stresset og overfla-
disk, eller at væsentlige dele ikke bliver behandlet. 
Udfordringen består her i at afgrænse og præcisere 
opgaven, så den har fokus på det væsentlige og 
samtidig giver mulighed for at komme i dybden. 
Spørgsmålet om hensigtsmæssig udnyttelse af tiden

vedrører også den måde, eksaminationen ledes på af
eksaminator, samt hvordan prøven er organiseret.

Brug af dokumentation
Der er ikke krav om, at eleven ved prøven skal frem-
lægge dokumentation fra projektet i form af rapport 
eller lignende, men skolen kan fastsætte lokale regler 
om det. Det er også vigtigt at være opmærksom på, at 
brug af dokumentation ikke er bundet til en bestemt 
form, for eksempel en projektrapport. Prøven går ud
på at bedømme elevens kompetencer ved overgangen 
fra grundforløb til hovedforløb, og det er slet ikke 
givet, at en rapport i skriftlig form er bedst egnet til 
at bedømme de faglige kompetencer. Tværtimod kan 
der være risiko for, at elevens kompetencer bliver 
bedømt på et forkert grundlag.

Skematisk kan mulighederne for brug af dokumenta-
tion skitseres således:

a) Lærer og censor får inden prøven 
  - traditionel projektrapport
  - portfolio
  - rapport med fotodokumentation
  - opgavebeskrivelse 
  - notater 
  - praktiske eller digitale produkter.

b) Eleven viser/fremlægger ved prøven 
  - PowerPoint-præsentation 
  - portfolio
  - fotos 
  - videooptagelse
  - praktiske opgaver, modeller eller lignende.
 
c) Eleven udarbejder under prøven 
  - praktisk opgave. 
 
Alle typer dokumentation kan indgå i samtalen ved 
prøven.

Alternativer til skriftlig dokumentation
Det er væsentligt at have øje for andre muligheder 
end traditionel skriftlig dokumentation, når elemen-
ter fra arbejdet med projektet skal dokumenteres og 
inddrages i den mundtlige prøve. Som alternativ til 
den skriftlige rapport kan eleven eksempelvis tage fo-
tos eller optage video, der dokumenterer en bestemt 
arbejdsproces, opgave, case eller problemstilling, og 
som kan tjene som udgangspunkt for en mundtlig 
fremlæggelse og drøftelse. Der er også mulighed for 
at inddrage brug af fotodokumentation i en rapport 
eller i en Power Point-præsentation. Portfolio er også 
en mulighed. Her lægges vægten på dokumentation 
af processen og elevens refleksioner undervejs og til 
slut. Portfolio kan samtidig bygges op med brug 
af fotodokumentation eller videoklip. 
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Praktisk arbejde i prøven
En anden mulighed består i at lade eleven medbringe 
eksempler på arbejdsopgaver i form af praktiske 
genstande, modeller og lignende. Prøven kan også 
tilrettelægges, så elevens praktiske arbejde med en 
opgave danner udgangspunkt for eksaminationen. 
Det er for eksempel tilfældet, hvor prøven er henlagt 
til et værksted, køkken, salon eller lignende, hvor 
flere elever arbejder med en opgave, og hvor lærer og 
censor på skift samtaler med eleverne. 

Prøven og rammerne
Ved planlægningen af prøvens form og indhold er det 
væsentligt, at det påtænkte prøveforløb og ressour-
ceforbrug (lokaler, maskiner, udstyr og materialer) 
afstemmes med de praktiske og økonomiske ram-
mer, således at det planlagte kan gennemføres i 
praksis.

3.2 Eksempler på udformninger af projekt og prøve 

Projekt og prøve kan udformes på mange måder 
inden for de gældende rammer. Det er vigtigt at 
være opmærksom på spændvidden af muligheder, 
så valget af projekt og prøvens form ikke bestemmes 
af dogmer om, hvordan en prøve skal se ud. For 
eksempel at den helst skal indeholde en skriftlig rap-
port eller lignende. Skal prøven indeholde skriftlig 
dokumentation, må det være relevant og begrundet i 
forhold til bedømmelsen af elevens kompetencer.

Den gode prøve har fokus på det væsentlige og det 
rette niveau og er egnet til at bedømme lige præcis de 
kompetencer, der er på dagsordenen ved prøven.

Spændvidden i tilrettelæggelse af projekt og prøve 
kan tydeliggøres i form af fire aspekter:

- Forholdet mellem teori og praktik 
  Henviser til, hvordan arbejdet med teori og  
  praktik vægtes i projekt og ved prøve. 

- Forholdet mellem lærer- og elevstyring
  Henviser til graden af lærer- og elevstyring  
  i projektet og prøven. Den traditionelle opgave  
  repræsenterer her en høj grad af lærerstyring,  
  mens case og i særlig grad projektarbejde repræ- 
  senterer en høj grad af elevstyring.

- Grad af reproduktion kontra selvstændighed
  Henviser til, i hvilket omfang eleverne i projekt og  
  prøve reproducerer læring fra dele af undervisnin- 
  gen i grundforløbet eller benytter deres kompeten- 
  cer i nye sammenhænge.

- Dokumentationsform
  Henviser til den form for dokumentation, der  
  gøres brug af i projekt og prøve (skriftlighed,  
  brug af fotos, video, tegninger eller elevfremstil- 
  lede produkter).

 Hvor vægten placeres kan være begrundet i mange 
forhold. Her er ikke tale om rigtigt eller forkert. Det 
afgørende er, at du er bevidst om spændvidden, og at 
den form, du vælger, er hensigtsmæssig, velbegrun-
det og udformet med bevidsthed om muligheder og 
konsekvenser.

Fire eksempler
De følgende fire eksempler illustrerer forskellige 
måder at udforme projekt og prøve. Eksemplerne er 
hentet fra forskellige uddannelser og skoler og bear-
bejdet til formålet for at tydeliggøre spændvidden. I 
hvert eksempel understreges, hvad der henholdsvis 
er prøvens eksaminationsgrundlag og bedømmelsesgrundlag. 
De to begreber kommenteres under afsnit 5 og 6.
 

Eksempel 1

Projektet
Projektperioden varer to dage. Eleverne udformer her en præ-

sentationsportfolio med dokumentation og redegørelse for 

arbejdet med forskellige emner og processer i grundforløbet. 

I portfolien redegør eleverne for processer og emner, de har 

arbejdet med, og for produkter, de har fremstillet eller medvir-

ket til at fremstille. Eleverne skal dokumentere deres viden om 

faglig teori og metode, materialer og processer samt inddrage 

deres erfaringer fra og refleksioner over praksis. Portfolien 

kan også indeholde fotos, der dokumenterer den enkelte elevs 

arbejdsproces og eksempler på produkter. Portfolien afleveres 

inden prøven, så eksaminator og censor har lejlighed til at 

vurdere den forud for prøven. Præsentationsportfolien lægges 

til grund for prøvens skriftlige og mundtlige del.

Prøven 
Prøven består af tre dele: En skriftlig, en praktisk og en 

mundtlig. De tre dele udgør både grundlaget for eksaminatio-

nen og bedømmelsen.

Den skriftlige del omfatter bedømmelse af elevens præsenta-

tionsportfolio, der er udarbejdet i projektperioden.

Den praktiske del foregår i skolens værksted, hvor eleven 

skal udføre et defineret stykke arbejde, der dokumenterer 

elevens faglige forståelse og færdigheder. Eleverne arbejder 

her på samme tid, mens eksaminator og censor vurderer deres 

arbejdsproces og resultat. Der er afsat to timer til opgaven, 

heraf 10 minutter til, at eleven kan besvare spørgsmål fra 

eksaminator og censor. 

Den mundtlige del foregår efter afslutningen af den praktiske 

del. Eleverne fremlægger her efter tur et selvvalgt emne 

fra præsentationsportfolien. Den mundtlige del varer 20 

minutter, hvoraf de fem minutter er afsat til votering. 

Elevens karakter fastsættes efter en samlet vurdering af den 

skriftlige, den praktiske og den mundtlige præstation. De tre 

dele indgår med en vægt på henholdsvis 25, 50 og 25 procent.
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Eksempel 2
 
Projektet
Projektperioden varer fem dage. 

Eleverne arbejder med temaet ”messe”, og de skal på grup-

pebasis udarbejde idé til og beskrivelse af en messestand for 

en butik samt materiale til markedsføring.

Eleverne skal forberede og skitsere standen, fastlægge 

dresscode samt udarbejde en elektronisk reklame (i en Power 

Point-præsentation). 

Eleverne skal samtidig bearbejde et bedømmelsesskema, der 

skal kunne anvendes til at vurdere, hvilken messestand der er 

bedst.

Endelig udarbejder eleverne en personalehåndbog for 

butikkens personale. Her præsenterer de kort virksomheden 

på engelsk, redegør for virksomhedens idé, målgruppe, krav til 

ansatte mv. 

Det skriftlige materiale om messen inklusive skitser, reklame 

og personalehåndbog afleveres efter projektperioden.

Prøven
Det skriftlige materiale om messen inklusive skitser, reklame 

og personalehåndbog udgør prøvens eksaminationsgrundlag. 

Det danner udgangspunkt for elevens redegørelse for proces 

og produkt og for eksaminators og censors spørgsmål. 

Elevens mundtlige præstation udgør alene prøvens bedøm-

melsesgrundlag.

 

Eksempel 3

Projektet
Projektperioden varer 2 uger. 

Eleverne arbejder med en praksisorienteret case, hvor de skal 

vise, at de kan anvende væsentlige kompetencer i en selvvalgt 

praksisnær situation. I casebeskrivelsen får eleverne til opgave 

at udvælge nogle væsentlige kompetencer, som de skal an-

vende i en sammenhæng, de selv definerer og beskriver. De skal 

herefter beskrive en eller flere relevante situationer fra praksis 

og redegøre for, hvordan de vil gribe opgaven an, og hvordan de 

vil begrunde deres valg med baggrund i faglig teori og praksis. 

Som oplæg til prøven udarbejder den enkelte elev synopsis 

med redegørelse for valg af kompetencer, situationsbeskrivelse 

samt opgavens løsning med brug af faglig praksis og teori. 

Prøven
Elevens synopsis udgør prøvens eksaminationsgrundlag og 

indgår også i dens bedømmelsesgrundlag. Eleven fremlægger 

og kommenterer synopsis. Eksaminator og censor stiller 

uddybende spørgsmål til situationsbeskrivelse, valg af 

kompetencer og opgaveløsning. 

Eksempel 4

Projektet
Projektperioden varer en uge. Eleverne får til opgave at 

udføre en nærmere beskrevet faglig opgave i værkstedet. 

Opgaven udfordrer eleverne i forhold til væsentlige 

kompetencer, der er arbejdet med undervejs i grundforløbet. 

I projektperioden skal eleverne lave en plan for arbejdspro-

cessen med hensyn til tidsforbrug, materialer, værktøj mv. 

Eleverne skal endvidere udføre opgaven med henblik på et 

veldefineret produkt. Undervejs skal eleverne dokumentere 

vigtige trin i arbejdsprocessen med fotos. Projektet skal 

resultere i et produkt samt en serie af fotos, der dokumente-

rer faserne i den enkelte elevs arbejdsproces.

Prøven
Elevens produkt samt billedserie af processen udgør prøvens 

eksaminationsgrundlag. Eksaminationsgrundlaget udgør 

sammen med elevens mundtlige præstation prøvens 

bedømmelsesgrundlag. I den mundtlige del kommenterer 

eleven produktet og processen, og eksaminator og censor 

stiller uddybende spørgsmål hertil. 
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4. Prøvens faglige fokus 
– valg af kompetencemål

Grundforløbene indeholder mange kompetencemål, 
og en afsluttende prøve kan ikke rumme dem alle. 
Ved grundforløbsprøven gælder, som ved alle andre 
prøver, at den skal bedømme elevens præstation i 
forhold til væsentlige mål og krav. 

Grundforløbsprøven skal derfor ikke sigte efter alle 
eller flest mulige mål, men på udvalgte mål, der er 
væsentlige for bedømmelsen af elevens kompetencer 
ved overgangen mellem grundforløb og hovedforløb. 

Hvilke mål, der er væsentlige, afgøres af skolen med 
udgangspunkt i de kompetencemål, der gælder for 
uddannelsen. 

Det faglige fokus er det udsnit af kompetencemål, 
som en prøve sigter mod. Det er skolens opgave at 
foretage valget af kompetencemålene og dermed 
altså det faglige fokus.
 
Projektet danner grundlag for prøven, og det indebæ-
rer, at prøvens faglige fokus er en del af det faglige 
fokus i projektet.

4.1 Valg af kompetencemål – opmærksomhedspunkter 

Det faglige fokus i projekt og prøve
Udgangspunktet for valget af faglige mål i prøven er      
de kompetencemål, der indgår i projektet.
Det er vigtigt, at der er sammenhæng mellem det
faglige fokus i projekt og prøve. Prøvens faglige fokus 
skal indgå i projektet og kan være identisk med det 
faglige fokus her.

Ikke alle kompetencemål
Prøven kan ikke bedømme eleven i forhold til alle
kompetencemålene og ikke i flere, end at der er mu-
lighed for at bedømme eleverne ordentligt i forhold 
til de enkelte mål. Samtidig må prøven udformes, 
så den giver et godt grundlag for at bedømme de 
kompetencer, der sigtes efter. Det fordrer, at prøven 
er gennemtænkt i dette perspektiv. 

Væsentlighed, balance og prioritering
Valget af fagligt fokus er først og fremmest et spørgs-
mål om væsentlighed, balance og prioritering.

De faglige mål, som eleven skal bedømmes på ved 
prøven, skal være væsentlige i betydningen centrale 
for bedømmelsen af elevens kompetencer. 

Det faglige fokus skal sikre, at der er en rimelig 
balance mellem forskellige typer af mål. Hvis de cen-
trale kompetencemål i en uddannelse for eksempel 
både omfatter produktrettede og procesorienterede 
mål, skal det faglige fokus omfatte begge typer i en 
balanceret afvejning.

Valget af fagligt fokus handler endelig om priorite-
ring, om at udvælge nogle mål og fravælge andre. 
Det er en opgave, der fordrer faglige og didaktiske 
overvejelser og drøftelser i lærergruppen. Hvilke 
kriterier anvendes for, hvad der er et væsentligt 
fagligt fokus? Hvordan er balancen mellem forskel-
lige vidensformer (viden, færdigheder og holdninger) 
og mellem krav til teori og praksis?
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Mulighed for at bedømme målene
Valget af fagligt fokus skal også sikre, at det er 
muligt at bedømme målene i prøven, og at der er tid 
til at komme i dybden. Hvis målene ”står i kø” under 
prøven, er der risiko for, at den bliver overfladisk. 
Valget og omfanget af mål skal derfor afstemmes 
med prøvens varighed og praktiske afvikling.

Grader af målopfyldelse
Det er en forudsætning for at kunne bedømme 
målene i prøven, at det er muligt at bedømme graden 
af målopfyldelse. Elevens præstation bedømmes med 
en karakter efter 7-trins-skalaen, og bedømmelsen 
må derfor kunne gradueres i intervallet mellem den 
utilstrækkelige og den udtømmende præstation. 

Forskellige grader af målopfyldelse
Den dygtigste elev skal have mulighed for at demon-
strere den højeste grad af målopfyldelse, ligesom den 
svage elev skal have en fair mulighed for at kunne 
bestå. Det stiller krav til valget og sammensætningen 
af målene i prøven og til prøvens udformning. 

Orientering af censor
Censor skal være orienteret om væsentlige mål og 
krav.

4.2 Eksempler på valg af kompetencemål ved 
prøver i forskellige uddannelser 

Se eksemplerne under afsnit 7.4 (7.4.1 og 7.4.2).
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5. Eksaminationsgrundlaget

Eksaminationsgrundlaget er det materiale, produkt 
eller stof, der danner udgangspunkt for eksaminatio-
nen, og som gør det muligt for eleven at demonstrere 
de opnåede kompetencer. 

Det kan for eksempel være et produkt eller praktisk 
stykke arbejde, som eleven har udført eller udfører, 
en tekst, som eleven har skrevet, en video eller 
lignende. Det kan også være en kombination af 
forskellige ting, for eksempel fotos af en arbejdspro-
ces kombineret med et produkt.

5.1 Hvilke overvejelser indgår i valget af  
eksaminationsgrundlag? 

Det afgørende er, at eksaminationsgrundlaget gør 
det muligt for eleven at demonstrere sine kompeten-
cer og for eksaminator og censor at bedømme dem. 

Grundlaget skal derfor give mulighed for at stille 
spørgsmål, som udfordrer og aktiverer elevens 
kompetencer i forhold til de faglige mål ved prøven.

I valget af eksaminationsgrundlag må der tages 
højde for, at det:
- giver mulighed for at få netop de relevante 

faglige mål og kompetencer i spil, som eleven 
skal bedømmes på

- er velegnet som udgangspunkt og omdrejnings-
punkt for eksaminationen

- giver fair betingelser for alle elever, både den 
stærke og den svage

- er afstemt i forhold til prøvens varighed

- er hensigtsmæssigt og håndterbart i forhold til 
prøvens praktiske rammer og gennemførelse.

5.2 Eksaminationsgrundlaget - opmærksomheds-
punkter

Der er forskel
Eksaminationsgrundlaget kan i princippet være en 
del af bedømmelsesgrundlaget, men behøver ikke at 
være det. 

Udgangspunkt for spørgsmål
Eksaminationsgrundlaget danner sammen med 
de relevante kompetencemål udgangspunkt for de 
spørgsmål, som eksaminator og censor forbereder og 
stiller ved prøven.

Også udgangspunkt for eleven
Eksaminationsgrundlaget og de relevante kompe-
tencemål er også udgangspunkt for elevens overvejel-
ser og forberedelse med henblik på prøve.

 Vigtig skelnen
Det er vigtigt at skelne mellem eksaminations-
grundlaget og bedømmelsesgrundlaget, og 
at eleverne er gjort bekendt med forskellen. 
Eksaminationsgrundlaget gøres ikke til genstand 
for bedømmelse, med mindre det indgår i bedøm-
melsesgrundlaget.

Hensyn til elevernes forskellighed
Hvor eksaminationsgrundlaget er ens for flere eller 
alle elever, skal det kunne danne grundlag for en 



eksamination, der tager hensyn til forskelle i elever-
nes faglige niveau og kompetencer.

Information til censor
Censor skal være informeret om eksaminations-
grundlaget og om forskellen på eksaminationsgrund-
lag og bedømmelsesgrundlag.

5.3 Eksempler på prøver med forskelligt eksami-
nationsgrundlag 

Se eksemplerne på prøver under afsnit 3.2. 
Eksemplerne er  hentet fra forskellige uddannelser 
og skoler og bearbejdet til  formålet for at tydeliggøre 
spændvidden. I hvert eksempel understreges, hvad 
der henholdsvis er prøvens eksaminationsgrundlag og 
bedømmelsesgrundlag.
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6. Bedømmelses- 
grundlaget

Bedømmelsesgrundlaget er den præstation, der gøres 
til genstand for bedømmelse. Præstationen kan bestå 
af et produkt (for eksempel et stykke praktisk udført 
arbejde), en arbejdsproces, en mundtlig fremlæg-
gelse, en skriftlig fremstilling eller en kombination 
af to eller flere af delene. 

Bedømmelsesgrundlaget kan indeholde elementer, 
der afspejler forskellige sider af de faglige mål, og 
som også vægtes forskelligt.

Eksaminationsgrundlaget kan indgå i bedømmel-
sesgrundlaget. Når det er tilfældet, skal det tydeligt 
fremgå.

6.1 Hvilke overvejelser indgår i valget af bedøm-
melsesgrundlaget? 

Det afgørende er, at bedømmelsesgrundlaget giver 
mulighed for at vurdere elevens præstation i forhold 
til de faglige kompetencemål, der indgår i prøven. 

Valget af bedømmelsesgrundlag er derfor bestemt 
af, hvilke faglige mål der indgår i bedømmelsen, og 
hvordan de enkelte dele vægtes.

Bedømmelsesgrundlaget skal tilgodese de forskellige 
faglige aspekter, der indgår i prøvens faglige fokus, 
for eksempel teoretisk forståelse og praktiske fær-
digheder, og samtidig give mulighed for at komme i 
dybden.

Mulighed for graduering af bedømmelsen
Bedømmelsesgrundlaget skal give mulighed for 

graduering af bedømmelsen. Prøvegrundlaget skal 
rumme mulighed for forskellige grader af målop-
fyldelse og gøre det muligt at skelne mellem flere 
niveauer i elevens præstation. Den dygtigste elev
skal have mulighed for at demonstrere den højeste 
grad af målopfyldelse, og den svage elev skal have en 
fair mulighed for at demonstrere en acceptabel grad.

Dokumentation som grundlag for bedømmelse
Hvor der indgår dokumentation fra projektet i 
bedømmelsesgrundlaget, er det vigtigt at være 
opmærksom på, at dokumentationen skal kunne give 
grundlag for at vurdere de relevante kompetencemål.

Det gode bedømmelsesgrundlag
Valget af bedømmelsesgrundlaget skal tænkes 
sammen med valget af prøvens faglige fokus og med 
eksaminationsgrundlaget.

Det gode bedømmelsesgrundlag består ikke i at 
medtage mest muligt, men i at begrænse sig til 
det, der er hensigtsmæssigt for at kunne bedømme 
præstationen i forhold til målene.

6.2 Prøvens bedømmelsesgrundlag  
– opmærksomhedspunkter
 
Fortrolighed med bedømmelsesgrundlaget
Det er vigtigt, at eleverne er fortrolige med bedøm-
melsesgrundlaget og kender det fra både grundforløb 
og det afsluttende projekt. Eleverne skal også være 
bevidste om forskellen på prøvens eksaminations-
grundlag og bedømmelsesgrundlag.
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Det velegnede bedømmelsesgrundlag
Det er helt afgørende, at bedømmelsesgrundlaget 
er egnet til at vurdere de kompetencer, som prøven 
har fokus på. Er det elevens praktiske forståelse og 
færdigheder, det drejer sig om, må grundlaget for 
bedømmelsen tage udgangspunkt i noget praktisk, 
for eksempel i et konkret produkt, eleven har frem-
stillet, en konkret arbejdsproces (eventuelt gengivet 
på fotos eller video) eller lignende. 

Balance 
Det er også vigtigt, at der i bedømmelsesgrundlaget 
er en hensigtsmæssig balance mellem de forskellige 
aspekter, bedømmelsen eventuelt skal omfatte. Det 
kan for eksempel være forholdet mellem arbejds-
proces og færdigt produkt, teoretisk forståelse og 
praktisk udførelse, mundtlig forklaring og skriftlig 
redegørelse og lignende.

Censor
Censor skal være informeret om bedømmelsesgrund-
laget og om forskellen på eksaminationsgrundlag og 
bedømmelsesgrundlag.

6.3 Eksempler på prøver med forskelligt  
bedømmelsesgrundlag
 
Se eksemplerne på prøver under afsnit 3.2. I hvert 
eksempel understreges, hvad der henholdsvis er 
prøvens eksaminationsgrundlag og bedømmelsesgrundlag.
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7. Bedømmelses-
kriterierne

Bedømmelseskriterier er det, der ligger til grund for 
den karakter, der gives for en bestemt præstation. 
Kriterierne siger ikke i sig selv noget om karakte-
ren, men om præstationen. De fortæller, hvilke 
kendetegn præstationen til en bestemt karakter 
har.

Kriterierne er udtryk for forskellige grader af målop-
fyldelse i præstationen og modsvarer på den måde 
karaktererne.
 
7.1 Hvorfor bedømmelseskriterier? 

Behovet for kriterier melder sig, så snart en præsta-
tion skal bedømmes. Hvad afgør, om præstationen 
er til den ene eller den anden karakter? Kriteriet er 
en formulering af kravet til en bestemt karakter og 
et pejlemærke for, hvordan du som lærer eller censor 
skelner mellem præstationer til den ene eller anden
karakter. 

Kriterierne har betydning for bedømmelsen, og 
for hvordan du begrunder en bestemt karakter. 
Bedømmelseskriterier kan for eksempel bruges til at 
begrunde, hvorfor en præstation er til karakteren 7
eller 10 og ikke til 4.

Bedømmelseskriterier spiller en vigtig rolle for, at 
eksaminator og censor bedømmer en præstation efter 
samme målestok. 

Kriterierne er også væsentlige for elevernes forståelse 
af bedømmelse og karaktergivning. 

Ved en prøve på grundforløbet indgår flere kompe-
tencemål, og der vil typisk være tale om forskellige 
grader af målopfyldelse i elevens præstation. Når 
resultatet skal sammenfattes i en karakter, må der 
derfor foretages et samlet skøn med afvejning af 
plusser og minusser. I den situation er bedømmelses-
kriterierne nyttige at støtte sig til for eksaminator 
og censor.

Bedømmelseskriterier er dog kun pejlemærker. 
Kriterierne kan ikke anvendes som et målebånd, når 
karakteren skal udmåles. 

7.2 Den særlige udfordring med 7-trins-skalaen 

Karakterskalaen er opbygget, så den skelner mellem 
grader af målopfyldelse. Skalaen forudsætter på 
den måde bedømmelseskriterier, der svarer til de 
forskellige trin på skalaen. 7-trins-skalaens særlige 
udfordring består i, at den forudsætter kendskab 
til de mål, den bedømmer opfyldelsen af, og at den 
fordrer kriterier for de grader af målopfyldelse, der 
svarer til de syv trin.

7.3 Hvordan udforme bedømmelseskriterier til 
grundforløbsprøven? 

Formuleringen af bedømmelseskriterier tager 
udgangspunkt i de kompetencemål, der indgår i de 
forskellige aspekter af prøven. 
For at kunne håndtere bedømmelseskriterierne 
i praksis kan opdelingen af kompetencemålene i 



22 · Grundforløbsprøven – en guide til god praksis på erhvervsuddannelserne

prøvens aspekter med fordel begrænses til et mindre 
og overskueligt antal. Det kan for eksempel ske ved at 
sammenkoble beslægtede mål under samme aspekt. 

For hvert aspekt af præstationen handler det nu om 
at formulere,hvad der kendetegner graden af målop-
fyldelse på de enkelte trin af karakterskalaen. 

Skalaen er opbygget, så karakteren 12 udtrykker den 
største grad af målopfyldelse. Vælger du at begynde 
med bedømmelseskriteriet for topkarakteren, 
formuleres for hvert aspekt i præstationen, hvad 
du kan definere som en udtømmende opfyldelse 
af målet med ingen eller få uvæsentlige mangler. 
Beskrivelsen af målopfyldelsen sættes samtidig i 
forhold til det forventelige faglige niveau på grund-
forløbet.

Er der for eksempel tale om fem aspekter i præsta-
tionen, vil kriteriet derefter bestå af fem udsagn, 
der til sammen udtrykker bedømmelseskriteriet for 
karakteren 12.
    
Du kan derefter vælge at gå videre til den anden 
ende af skalaen og for hvert aspekt i præstationen 
definere, hvad du kan forstå ved den minimalt acceptable 
grad af opfyldelse af målet. Hermed vil der være givet et 
bud på kriteriet for karakteren 02. 

Herefter på samme måde videre til for eksempel 
karakteren 7 og de øvrige trin på skalaen. Pointen 
er, at bedømmelseskriterierne er gradueret i forhold 

til trinene på karakterskalaen, samtidig med at de 
rummer en karakteristik af præstationen på det 
enkelte trin. 

Bedømmelseskriteriet udtrykker en fortolkning af 
målopfyldelsen set i relation til karakteren.
På denne måde omfatter bedømmelseskriteriet de 
kompetencemål, der indgår i prøven. Kriteriet for 
den enkelte karakter vil bestå af flere udsagn, sva-
rende til de målaspekter præstationen rummer. Når 
bedømmelseskriteriet skal anvendes i praksis, vil du 
derfor kunne sammenholde en konkret præstation 
med kriterierne og have et kvalificeret udgangspunkt 
for en samlet vurdering og karaktergivning.

Vanskelighederne ved udformningen består i: 
- At finde de rette ord, der dækker kriteriet på det 

enkelte trin.
- At ramme det rette faglige niveau.
- At give udformningen en overskuelig og brugbar 

form.
    
At udforme bedømmelseskriterier er derfor noget, I i 
lærergruppen må samarbejde og opnå konsensus 
om, og som I vanskeligt kan færdiggøre i én arbejds-
gang. Arbejdet med at ramme det rette niveau og 
sætte de rette ord på de enkelte kriterier fordrer tid, 
eftertanke og tålmodighed.

Censor skal være informeret om bedømmelseskrite-
rierne.
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Trin

12 - Eleven arbejder ansvarligt og målrettet 
og reflekterer selvstændigt over sin egen 
arbejdsproces.

- Eleven samarbejder konstruktivt med 
gruppen og drøfter og løser i den forbindelse 
forskellige faglige, sociale og personlige 
problemstillinger hensigtsmæssigt.

- Eleven demonstrerer en omfattende indsigt 
og forståelse for den valgte virksomheds drift.

- Eleven demonstrerer vidtgående kendskab 
til sin egen indflydelse og muligheder på 
arbejdsmarkedet.

- Eleven kan gennem velvalgte og 
velbegrundede salgsaktiviteter, markeds-
føringsmateriale og medier formulere 
sig hensigtsmæssigt og overbevisende til 
forskellige målgrupper. 

- Elevens fremlæggelse er veldisponeret og 
brugen af teori og begreber er velvalgt og 
sikker.

7 - Eleven tager medansvar for de i projektet 
opstillede mål og kan reflektere over sin egen 
arbejdsproces.

- Eleven samarbejder med gruppen og er i 
den forbindelse med til at drøfte og løse 
forskellige faglige, sociale og personlige 
problemstillinger.

- Eleven demonstrerer en indsigt og forståelse 
for den valgte virksomheds drift.

- Eleven demonstrerer godt kendskab til sin 
egen indflydelse og muligheder på arbejds-
markedet.

- Eleven kan gennem formålstjenlige salgs-
aktiviteter og markedsføringsmaterialer 
formulere sig hensigtsmæssigt til forskellige 
medier og viser en forståelse for valget af 
medier.

- Elevens fremlæggelse er klar, har en 
sammenhæng og brugen af teori og begreber 
er hensigtsmæssig og relevant.

02 - Eleven viser en begrænset forståelse af sit 
ansvar for de i projektet opstillede mål.

- Eleven samarbejder til en vis grad med 
gruppen om løsning af forskellige problem-
stillinger.

- Eleven demonstrerer en enkel og begrænset 
viden om den valgte virksomheds drift.

- Eleven demonstrerer et meget begrænset 
kendskab til sin egen indflydelse og mulighe-
der på arbejdsmarkedet.

- Eleven kan i begrænset omfang udvikle 
salgsaktiviteter og salgsmaterialer og kan til 
en vis grad formulere sig gennem forskellige 
medier.

- Eleven viser basal forståelse for teori og 
begreber, og formidlingen af tanker er enkel.

7.4 Eksempler på bedømmelseskriterier ved 
prøver i forskellige uddannelser 

De følgende eksempler illustrerer, hvordan udform-
ningen af bedømmelseskriterier kan tage sig ud i 
meget forskellige uddannelser. 

Eksemplerne siger ikke, at sådan skal det gøres, men 
illustrerer, hvordan det kan gøres.

7.4.1 Eksempel fra grundforløbet på HG, Aalborg 
Handelsskole
Prøven vedrører her detailelever (uddannelse til 
butiksmedhjælper), der afslutter grundforløbet efter 
trin 1 (38 uger). 

Eksaminationsgrundlaget består af to dele, som 
eleverne har arbejdet med i den forudgående projekt-
periode: 
1) En ”messe”, hvor eleverne markedsfører en for-
retning, de har arbejdet med, og 
2) En personalehåndbog, som de har udarbejdet og 
fremlægger. 

Grundlaget for bedømmelseskriterierne er seks af de 
12 kompetencemål, der er valgt som fagligt fokus i 
prøven:
1. Eleven arbejder ansvarligt og vurderer egen 

indsats og resultater i forhold til opstillede mål.
2. Eleven samarbejder med andre og bidrager til 

drøftelse og løsning af problemstillinger og 
dermed til at tage medansvar for den faglige, 
personlige og sociale del af en arbejdsproces.

3. Eleven medvirker ved planlægning, administra-
tion og opfølgning af salgs- og markedsførings-
aktiviteter.

4. Eleven forholder sig til forretningsforståelse ved 
at medvirke i løsning af konkrete opgaver.

5. Eleven forholder sig til egen rolle og indfly-
delsesmuligheder på arbejdsmarkedet og som 
medarbejder i en given virksomhed.

6. Eleven tilpasser kommunikation sprogligt, 
kulturelt og teknologisk i forhold til forskellige 
kommunikationssituationer.

Bedømmelseskriterierne, set i forhold til 7-trins-
skalaen, er herefter formuleret i seks punkter og 
gradbøjet, så de udtrykker forventningen til målop-
fyldelsen for karakteren 12, 7 og 02:
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7.4.2 Eksempel fra grundforløbet på Mad til  
mennesker, Uddannelsescenter Holstebro
Prøven vedrører slagterelever, der afslutter grundfor-
løbet med en prøve, hvori der indgår en skriftlig del 
(portfolio), en praktisk del (opskæring) og en mundt-
lig del (overhøring med udgangspunkt i opskæringen 
og et selvvalgt emne fra portfolien). 

Eksemplet angår kun ét aspekt af prøven, den 
praktiske del. Når den endelig karakter for prøven 
fastsættes, skal bedømmelsen for udskæringen 
sammenholdes med bedømmelsen for den skriftlige 
og mundtlige del. 

Grundlaget for bedømmelseskriterierne er følgende 
særlige kompetencemål:
Eleven kan opskære og udbene grise og kalvekød til 
salg i butik under vejledning.

Bedømmelseskriterierne set i forhold til 7-trins-
skalaen er herefter gradbøjet, så de først udtrykker 
en samlet forventning til målopfyldelsen for karakte-
rerne 12, 10, 7, 4, 02 og 00:
- Karakteren 12 gives for en præstation, der opfylder 

kravene til den stillede opgave, hvor elevens 
faglighed og sans for detaljer kommer til udtryk.

- Karakteren 10 gives for en flot præstation, hvor 
elevens faglighed og sans for detaljen kommer til 
udtryk med små fejl.

- Karakteren 7 gives for en præstation, hvor eleven 

viser fin forståelse for håndværket, og hvor fejlene 
har en ringe betydning.

- Karakteren 4 gives for en præstation, hvor 
opskæringen er salgsbar, og eleven har forståelse 
for faget med en del mangler.

- Karakteren 02 gives for en præstation, hvor 
opskæringen er salgsbar, men med mange fejl og 
en del mangler i det samlede indtryk.

- Karakteren 00 gives for en præstation, hvor 
eleven ikke har leveret en salgsbar opskæring, og

 hvor alle fejlene er væsentlige og ikke er i over-
ensstemmelse med den stillede opgave.

Bedømmelseskriterierne er herefter specificeret 
i forhold til udskæringens forskellige dele under 
emnet ”midterstykke” med henblik på karaktererne 
12, 7, 4 og 02:

Forklaring til systematikken i skemaet:
- Karakteren 12: Udskæringen opfylder opgavens 

krav, som de er stillet. 
- Karakteren 02: Der er en række fejl i den enkelte 

udskæring, men ikke nødvendigvis alle fejl i hver 
udskæring.

- Karaktererne 4 og 7: Her er de samme fejl i spil 
blot i mindre grad og omfang.

Bedømmelseskriterierne set i forhold til 7-trins-
skalaen er herefter formuleret i seks punkter og 
gradbøjet, så de udtrykker forventningen til målop-
fyldelsen for karakteren 12, 7, 4 og 02:
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Karakteren 12 Karakteren 7 Karakteren 4 Karakteren 02
Tredeling Filet blottet i hinden i 

skinkeende. Kam savet i 
nakkeende 1 cm. fra rygben 
mod skinkeende i lige linje 
uden at beskadige filet.

Små snit i filet. Ujævnt savet 
gennem ribben.

Grove snit i filet. Kam savet 
for bred af.

Filet beskadiget. Kam savet 
skævt og for bredt af.

 Kam Tangenter, ben og brusk fjer-
net. Kam delt i tre lige store 
dele. Kamsteg uden ben, 
ridset med 1 cm. Bredde uden 
at skære i filet. Filet uden 
ben og svær med hel hinde. 
Koteletter cirka 1½ cm tykke. 
Kam savet skævt og for bredt 
af. Hoftestykke udbenet, 
afsværet og afpudses til kød 
1. Svær afsværet.

Tilskæring af kam 
mangel-fuld, for eksempel: 
Tangenter fjernet for dybt. 
Ridser i hinden. Enkelte 
meget dybe ridser i sværen. 
Uens koteletter.

Tilskæring af kam 
mangelfuld, for eksempel: 
Tangenter ikke fjernet. 
Grove ridser i hinden. For 
dybe og uens ridser i sværen. 
Uens koteletter. Hoftestykke 
ikke sorteret op. Generelt 
manglende afpudsning.

Tilskæring af kam mangel-
fuld f.eks: Tangenter, ben 
og brusk ikke fjernet. Kam 
delt i uens stykker. Svær 
ridset for dybt. Filet ikke hel i 
hinde. Koteletter ikke skåret 
eller i forskellige tykkelser. 
Hoftestykke ikke udbenet 
eller ikke afsværet og lagt 
med svær på i kød 2 bunke.

Bryst-flæsk 
m. ben

Udbenet med hele  hinder. 
Bensplinter fjernes. 
Brystben og bugstrimmel 
afskåret. Brystvorter fjernet. 
Koge/stegeflæsk delt 50/50.

Enkelte brudte hinder. 
Bugstrimmel og brystben 
ikke skåret lige af. Delt 
60/40.

En del brudte hinder. 
Mange rester af bensplinter. 
Brystben og bugstrimmel 
skåret skævt af. Koge/stege-
flæsk ikke delt korrekt.

Tilskæring forkert, for 
eksempel : Hinder ødelagt, 
brystben og/eller bugstrim-
mel ikke fjernet. Koge/
stegeflæsk ikke delt korrekt, 
men stadig salgbart

Slag – til 
rullepølse 
Længde: 28 
cm

Ribben og brusk skåret af 
tæt på benene. Sværet af 
med start i benside, hvor de 
5 første cm. er tæt på kødet 
– efterfølgende afsværet så 
tæt på sværen som muligt.
Fedt afpudset og rullepølsen 
tilskåret. 
Kødstykket modsat ben flæk-
ket og fedthinden fjernet. 
Kirtel fjernet. 
Slut længde 28 cm.– ikke 
bredere end tommel og 
langefinger kan nå bordet 
på hver side eller med en 
diameter på ca. 10 cm.

Tilskæring mangelfuld, 
for eksempel: Mangelfuld 
afsværing og afpudsning. 
Brusk fra ribben ikke fjernet. 
Kødstykket ikke flækket. 
Kirtel og fedthinde ikke 
fjernet. 

Småkød 1 Tern ca. 1,5 x 1,5 cm. uden 
fedt, svær, brusk, kirtler og 
blod.

Mangler i sortering.
Uens størrelse på tern.

Ringe sortering af kød. 
Uens størrelse på tern.

Meget ringe sortering af 
kød. Uens størrelse tern.

Småkød 2 Sorteret fri for store sener, 
kirtler, svær og hele fedtstyk-
ker. Fedtprocent ca. 10-12 
procent.

Mangler i sortering. Ringe sortering. Ringe sortering af kød.

Fedt Sorteret i fast og løst. Ingen 
svær, kød og brusk.

Mangler i sortering. Manglende opdeling. Ringe 
afsværing.

Affald Afleveres uden kød og fedt. Ringe sortering

7.5 Bedømmelseskriterier – opmærksomheds-
punkter 

Pejlemærker for bedømmelsen
Bedømmelseskriterier er ikke et redskab til eksakt 
bedømmelse, men pejlemærker for bedømmelsen. 
Kriterier overflødiggør ikke skønnet, men kan 
kvalificere det.

Den faglige og didaktiske kompetence udfordres
Arbejdet med at beskrive kriterier udfordrer den 
faglige og didaktiske kompetence i lærergruppen. 
Det bidrager samtidig til at skærpe bevidstheden 
om faglige niveauer og bedømmelse og til at styrke 
konsensus om bedømmelseskriterier. 
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Gruppearbejde 
Udformning af bedømmelseskriterier er gruppear-
bejde, der må involvere hele lærerteamet og støttes af 
den pædagogiske ledelse. 

7-trins-skalaens udfordringer
Karaktergivning efter 7-trins-skalaen kræver 
bevidsthed om og kriterier for de forskellige grader 
af målopfyldelse. Bedømmelseskriterier er derfor et 
nødvendigt redskab.

Introduktion tidligst muligt
Bedømmelseskriterierne bør ikke kun spille en rolle 
i forhold til prøven, men om muligt introduceres 
og inddrages allerede undervejs i grundforløbet 
og i særlig grad i projektet som led i den formative 
evaluering af elevernes præstationer. 

Bedømmelseskriterier fra elevens synsvinkel
Bedømmelseskriterierne kan øge elevernes forståelse 
for bedømmelsen af grundforløbsprøven og anvendes 
til at forklare om baggrunden for en bestemt karakter. 

Bedømmelseskriterier i elevvenlig version
I mange tilfælde vil det være en god idé at ”over-
sætte” bedømmelseskriterierne til en forenklet 
version, som eleverne forstår og kan fastholde, og 
som så enkelt og klart som muligt beskriver, hvad der 
lægges vægt på i bedømmelsen af præstationen, og 
hvordan kriteriet lyder for den enkelte karakter.

Bedømmelseskriterier som redskab for censorer
For censorer udgør bedømmelseskriterier en 
væsentlig mulighed for at kunne orientere sig i 
kompetencemålene og det faglige niveau og for at 
forberede sig på prøven. 

Gelænder for votering
Under voteringen om bedømmelsen udgør krite-
rierne et”gelænder” for eksaminators og censors 
drøftelser og vurdering. Bedømmelseskriterierne 
leverer ikke i sig selv den rigtige karakter, men er 
nyttige at støtte sig til, når præstationens plusser og 
minusser gøres op.
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8. Den lokale  
undervisningsplan

Den lokale undervisningsplan (inklusive bedøm-
melsesplan) skal fastsætte de nærmere rammer for 
projektet og prøven, herunder prøvens væsentlige 
mål og krav, eksaminationsgrundlag, bedøm-
melsesgrundlag og bedømmelseskriterier (jf.under 
afsnit 2.1).

Beskrivelsen af de nærmere rammer kan omfatte: 

•	 Projektets målsætning, indhold og opbygning
  - Hvad er projektets formål?
  - Hvad handler projektet om?
  - Hvordan er projektet bygget op?
  - Hvordan er sammenhængen mellem projek- 

    tet og den foregående del af grundforløbet?

•	 Kompetencemål og faglige krav   
  - Hvilke kompetencemål (generelle og særlige)  

  indgår i projektet?
  - Hvilke faglige krav indgår i øvrigt?
     
•	 Arbejdsformer og praksis
  - Hvilke krav stilles til arbejdsformer?
  - Hvordan imødekommes praksisnærhed i    

  projektet?

•	 Produkter og dokumentation
  - Hvilke krav stilles til produktfremstilling?
  - Hvilke krav stilles til dokumentation?

•	 Projektets rammer og varighed

  - Hvad er de fysiske rammer for projektet?
  - Hvilken varighed har projektet? 

•	 Den afsluttende prøve
  - Hvad går prøven ud på?
  - Hvordan er prøven opbygget?
  - Hvad er prøvens faglige fokus (kompetence- 

  mål)?
  - Hvad er prøvens eksaminationsgrundlag?
  - Hvad er prøvens bedømmelsesgrundlag?
  - Hvilke bedømmelseskriterier anvendes?

•	 Information til elever
  - Hvilken information modtager eleverne om  

  projektet og prøven?
  - Hvordan informeres eleverne?

•	 Didaktiske overvejelser
  - Hvilke faglige og pædagogiske overvejelser og  

  begrundelser ligger bag projektets og prøvens  
  udformning?

8.1 Eksempel på beskrivelse af projekt og prøve i 
en lokal undervisningsplan 

Det følgende er et uddrag af den lokale undervis-
ningsplan for grundforløbet ved HG på Aalborg 
Handelsskole (uddannelsen til butiksmedhjælper, se 
også afsnit 7.4.1). Uddraget beskriver rammerne for 
projekt og prøve:
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”Grundforløbet afsluttes med et projekt, der danner 
grundlag for en mundtlig prøve med ekstern censor, 
hvor elevens tilegnelse af de kompetencemål, som 
eleven skal opfylde ved overgang fra grundforløb til 
hovedforløb, bedømmes. Prøven  varer 30 minutter 
pr. elev og resulterer i en karakter. 

Grundforløbsprojektet kan dokumenteres via et 
eller flere produkter, der indgår som eksaminati-
onsgrundlag i forbindelse med grundforløbsprøven. 
Elevens dokumentation indgår således som eksami-
nationsgrundlag, hvilket betyder, at eksaminator og 
censor ikke skal foretage en bedømmelse af elevens 
dokumentation, idet det alene er elevens mundtlige 
præstation under eksaminationen, som udgør 
bedømmelsesgrundlaget.

Projektperioden har en varighed af fem dage. 
Udgangspunktet for grundforløbsprojektet er beskre-
vet i en projektbeskrivelse. Projektbeskrivelsen bør 
som udgangspunkt have en problemløsende karakter 

og være praksisrelateret. Projektbeskrivelsen skal 
meget præcist beskrive rapporteringsform, evalu-
eringsform og bedømmelsesgrundlag, herunder 
hvilke kompetencemål, der indgår. Almindeligvis 
skal der indgå 4-6 af det af eleven valgte uddannel-
sesområdes særlige kompetencemål (detail, handel, 
kontor etc.) i projektet. Minimum et af de 4-6 
kompetencemål vælges blandt det aktuelle uddan-
nelsesområdes unikke kompetencemål. Alle kompe-
tencemål, som indgår i projektbeskrivelsen, tones i 
relation til det pågældende uddannelsesområde.

Grundforløbsprojektet udarbejdes som hovedregel 
som et gruppeprojekt, hvilket skal fremgå af projekt-
beskrivelsen til eleverne. En gruppe består af to og 
højst tre elever.

Gruppeprojekter skal udarbejdes sådan, at det er 
muligt individuelt at bedømme hver elevs 
præstation.” 
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9. Information og vejled-
ning til eleven om prøven

Eleverne har ifølge eksamensbekendtgørelsen krav på 
at få information om grundlaget for prøve og bedøm-
melse. Under alle omstændigheder er det en god idé 
at give eleverne forståelse for prøven og kriterierne 
for bedømmelsen, inden prøven afholdes. 

Inden prøven skal eleverne være informeret om fire 
væsentlige ting:
- Hvilke mål, deres præstation bliver bedømt på, 
- Hvad der danner grundlag for eksaminationen,
- Hvad bedømmelsen retter sig mod, 
- Hvad der bliver lagt vægt på ved bedømmelsen. 
 
Beskrivelsen af de fire dele skal indgå i skolens lokale
undervisningsplan, men den vil typisk være formu-
leret på en måde, der skal oversættes til elevbrug. 
Det vil derfor være hensigtsmæssigt at udforme en 
særskilt beskrivelse, der henvender sig til eleverne. 

Udover de ovennævnte fire spørgsmål vil eleverne 
typisk have behov for klare og præcise svar på andre 
spørgsmål, der vedrører prøven:
- Hvad går prøven ud på? 
- Hvilke krav bliver der stillet? 
- Hvordan kan eleven forberede sig til prøven? 
- Hvilken rolle har eksaminator og censor? 
- Hvilke regler gælder med hensyn til mulighed for 

omprøve, klage mv.? 

Vil man sikre sig, at eleverne er tilstrækkeligt 
informeret, må informationen på skrift suppleres 
med mundtlig orientering og samtale.
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10. Information og  
vejledning til censorer

Det er vigtigt at give censorerne fornøden informa-
tion om de nærmere rammer og vilkår for projekt og 
prøve:

Projektet:
- Hvilke rammer og mål har der været for projek-

tet?
- Hvilke kompetencemål har der været fokus på i 

projektet?
- Hvilke arbejdsformer er anvendt?
- Hvordan er praksisnærhed imødekommet?
- Hvilke krav har der været til dokumentation?

Prøven:
- Hvordan er prøven opbygget?
- Hvad er prøvens faglige fokus (valget af væsent-

lige kompetencemål)?
- Hvordan er det faglige niveau?
- Hvad er prøvens eksaminationsgrundlag?
- Hvad er prøvens bedømmelsesgrundlag?
- Hvilke bedømmelseskriterier anvendes?

Informationen til censorerne kan tage udgangspunkt 
i den lokale undervisningsplan med bedømmelses-
plan forudsat, at denne er tilstrækkelig specifik. 
Beskrivelsen i den lokale undervisningsplan kan 
med fordel suppleres med særskilt skriftlig og/eller 
mundtlig information forud for prøven.
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11. Links til bekendt- 
gørelser og supplerende 
information
Hovedbekendtgørelsen
(Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser)
(BEK nr. 834 af 27/06/2013): https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=152697

Eksamensbekendtgørelsen 
(Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende  erhvervsrettede uddannelser) BEK nr 41 af 
16/01/2014: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161427
       
Karakterbekendtgørelsen 
(Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse BEK nr. 262 af 20/03/2007:  
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=25308
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