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De 4 grundelementer ved prøver og eksamen i eud 
 
Mål og krav: Mål og krav er primært de fag- og kompetencemål, som udgør slutmålet 

ved eksamen. Hertil kan komme specifikke krav, der er fastsat i uddannel-
sesbekendtgørelserne. De kan variere fra uddannelse til uddannelse. 

 
Eksaminationsgrundlag: Eksaminationsgrundlaget er det faglige stof eller materiale, som der eksa-

mineres ud fra, og som skal gøre det muligt for eksaminanden at demon-
strere de opnåede kompetencer. 
 

 Det kan eksempelvis bestå af prøvespørgsmål, opgaver, tekster læst i un-
dervisningen, en test eller produkter, som eleven har udarbejdet, og kan 
f.eks. være en præsentationsportfolio eller et stykke praktisk udført arbejde. 
 

 Samlet set skal eksaminationsgrundlaget tage udgangspunkt i væsentlige mål 
og krav. Det vil sige, at skolen inden for fag- og kompetencemål kan ud-
vælge de mål, der af skolen vurderes som de væsentlige. Alle mål og krav 
behøver således ikke indgå i eksaminationsgrundlaget. 
 

 Eleven skal kende de mål, som skolen vurderer som væsentlige fra under-
visningens begyndelse. 

 
Bedømmelsesgrundlag: Bedømmelsesgrundlaget vedrører de produkter, processer eller præstatio-

ner, der gøres til genstand for bedømmelsen. 
 
 Det er skolens opgave at afklare, hvilke elementer der skal indgå i bedøm-

melsen, og hvilken vægt disse elementer hver især skal tillægges. 
 

 Bedømmelsesgrundlaget kan godt være det samme som eksaminations-
grundlaget. Hvis ikke bedømmelsesgrundlaget svarer til eksaminations-
grundlaget, skal det fremgå tydeligt, hvilke dele der indgår heri.  
 
Eleven skal kende bedømmelsesgrundlaget fra undervisningens begyndelse. 

 En elev kan for eksempel godt have fremstillet et produkt, der indgår i ek-
saminationsgrundlaget, uden at selve produktet bliver bedømt ved prøven. 
I stedet bedømmes elevens mundtlige fremlæggelse. 

 
Bedømmelseskriterier: Bedømmelseskriterierne skal med udgangspunkt i bedømmelsesgrundlaget 

beskrive, i hvilken grad eleven lever op til de væsentlige mål.  
 

 Bedømmelseskriterierne skal således beskrive, hvad skolen forventer af 
henholdsvis en ”fortrinlig” eller ”jævn” præstation i forhold til en bestemt 
opgaveløsning. Det skal desuden fremgå, hvordan skolen skelner mellem 
”uvæsentlige” og ”væsentlige” mangler. 
 

 Det er vigtigt, at der blandt uddannelsens ledere og lærere på skolen er en 
dialog om, hvordan de konkrete bedømmelseskriterier skal udmøntes. Her-
ved opnås en italesættelse af fælles faglighed. 

 
 Formålet med dette er at tydeliggøre for elev, lærer og censor, hvad der skal 

til for at opnå en bestemt karakter. 
 


