
Opsamling på spørgsmål fra webinar for 
faglærere - Humanistiske fag 
 

Spørgsmål og svar 
Hvordan undgår man at stille for svære 
spørgsmål til eleven, når der ikke må bruges 
net under forberedelsen? 
 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at prøven ændrer 
karakter, når eleverne ikke søger ny viden undervejs i 
prøven. Spørgsmålene har til formål at belyse opgivelser 
og perspektivere dette.  

Må man lægge en portal ud på skrivebordet i 
forberedelsen, fx Gyldendal? 
 
 

Ja, de dele af portalen som har været anvendt i 
undervisning, og som er opgivet 

Der skal være lige store chancer for at trække 
de samme emner. Vil det sige, at emnet ikke 
udgår, selvom det er trukket? Så man skal 
ikke have flere af samme slags, fx lige som i 
dansk? 
 

På side 13 i prøvevejledningen fremgår følgende: 

”Alle de opgivne emner/temaer skal være repræsenteret 
ligeligt ved lodtrækningen. Enkelte emner/temaer må 
således ikke være overrepræsenteret. Antallet af 
emner/temaer skal være konstant ved hver lodtrækning. 
Det betyder, at hvis den pågældende klasse fx har opgivet 
fire emner/temaer, så skal alle fire emner/temaer være 
tilgængelige og ligeligt fordelt ved hver gruppes træk af 
emne/tema. Dette kan fx gøres ved at lægge sedlen tilbage 
efter hver gruppes træk. Emner og temaer må gerne gå 
igen flere gange ved lodtrækningen. Dette kan gøres ved at 
udarbejde 8 sedler ved 4 emner/temaer, hvor hvert 
emne/tema fremgår to gange ved hver lodtrækning.  

Der skal ikke være et bestemt antal, svarende til et bestemt 
antal elever/grupper.” 

Kulturteknikker? Vil du uddybe? Evt. komme 
med et par eksempler? 

Opgivelserne skal omfatte angivelse af minimum fire 
kulturteknikker (redskaber til erkendelse og formidling) 
– heraf mindst én it-baseret. Det kan fx være interview, 
udstilling, rollespil eller et præsentationsprogrammer (fx 
presi eller power point) 

Hvor meget skal eleven referere til det 
gennemgåede stof? 

Eleverne skal referere til det opgivne stof i det omfang, at 
stoffet hjælper til at belyse deres problemstilling. Som 
lærer skal man via de lærerstillede spørgsmål og den 
efterfølgende samtale sikre den faglig bredde inden for det 
lodtrukne emne, men hvor der giver mening, skal man 
bevæge sig i rundt i hele faget. 

Har I et godt bud på, hvordan man sikrer, at 
eleverne kun har adgang til en del af en 

Det er skolelederen, der har ansvaret for prøveafviklingen, 
og for at eleverne ikke har mulighed for at tilgå andet end 



læringsportal?  
Det er nemlig ikke en indstilling, man kan lave 
på forskellige læringsportaler. 
 

det opgivne stof. Dette kan fx gøres ved tilsyn i lokalet, en 
log over dataaktivitet i forberedelsen eller på anden vis. 

Må de medbringe noter fra undervisningen til 
forberedelsen? 

Eleverne må medbringe egne noter til forberedelsen, men 
ikke til prøven. Til selve prøven må eleverne kun 
medbringe noter fra forberedelsen. 

Hvis en elev skal have ekstra tid, kan de ikke 
indgå i en gruppe (fx ordblindhed). Er det 
korrekt forstået? 

På side 20 i vejledningen for Prøver på særlige vilkår og 
fritagelse fremgår følgende: 

”Ved gruppeprøver gælder, at elever der indgår i en gruppe 
med en elev, der aflægger prøve på særlige vilkår, ikke kan 
få forlænget prøvetid.” 

Link til vejledningen: 
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-
proever/tilrettelaeggelse/proeve-paa-saerlige-vilkaar-og-
fritagelser 

Bare for at være helt sikker, så er det kun 
inden for deres problemstilling og de 
lærerstillede spørgsmål de prøves i. Altså ikke 
andre områder? 
 

Eleverne prøves i deres problemstilling og deres evne til at 
belyse denne ud fra valgte kilder og det øvrige faglige stof.  
Endvidere skal eleverne kunne perspektivere til faglige 
relevante problemstillinger fra undervisning og 
opgivelserne.  

Se de samlede vurderingskriterier i prøvevejledningen side 
27ff  

Skal eleven vurderes på, hvor godt han/hun 
følger sin disposition? 
 

Det er en helhedsvurdering af elevens samlede 
præsentation, hvor der tages hensyn til sammenhængen 
mellem valg af problemstilling, kilder og produkt og 
elevernes evne til at inddrager relevante færdigheder 
sammen med evnen til at disponere prøven. 

Se de samlede vurderingskriterier i prøvevejledningen side 
27ff 
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