
Opsamling pa  spørgsma l om 7 skarpe om 

skriftlig danskprøven med adgang til 

internet som fagligt hjælpemiddel 

Spørgsmålene er kategoriserede. 

Kildeangivelser og citater 

Kan de bruge fodnoter i 

teksten? 

Ja, det kan de godt. Man skal dog være opmærksom på, at brug af 
fodnoter som regel optræder i særlige genrer, og ingen af de specifikke 
genrer vil normalt forekomme i denne prøve. 

 

Er det et krav, at eleven skal 
angive kildeliste, hvis det i 
opgaven IKKE er et krav, at de 
søger på internettet? 
 

Nej, eleven skal ikke angive en kildeliste, hvis eleven ikke har anvendt 
internettet under prøven. Eleven vil ikke blive bedømt på sine 
informations- og kildekritiske kompetencer, hvis internettet ikke er 
anvendt og det vel og mærke drejer sig om en opgave, hvor der ikke er 
krav om anvendelse af internet. 

Skal de angive en kildeliste, hvis 
de fx har været på 
www.iskriv.dk og brugt info om 
genren? 
 

Eleverne skal angive relevante kilder, som er anvendt i opgaven. Det er 
op til eleven at vurdere om den information og inspiration, der er 
hentet på internettet er af en sådan relevans for opgaven, at der skal 
være en kildeliste. 
 

Hvis der citeres, skal eleverne 
så angive hvilken kilde på 
kildelisten citatet knytter sig til? 
 

Det er der ikke specifikke krav om, men det er omvendt heller ikke en 
fejl, hvis det gøres. 
 

Alle billeder, der er anvendt, 
skal vel på kildelisten? 
 

Ja, der skal være kildeliste for anvendte billeder. 
 

Må eleverne selv opdigte kilder 
i for eksempel en 
baggrundsartikel? Eller skal 
kilderne være fundet på nettet? 
f.eks. en erfaringskilde 

Det afhænger helt af konteksten og opgavekravene. Hvis det i 
besvarelsen vil fremme kommunikationen, at have en erfaringskilde, der 
f.eks. lige skal give sit besyv med om, hvad han/hun hurtigt mener om 
sort humor, så kan det være en kilde af mere fiktionel karakter. Er det 
derimod en ekspert, eller en i forvejen kendt person, der f.eks. skal 
udtale sig om, hvad sort humor er, og hvad det gør ved andre, så skal 
det være en reel person, som er fundet på internettet. 
 

Snyd 
Hvad menes der med bortvist? 
Censor kan bortvise på 
"bagkant"? 
 

Opstår der før, under eller efter en prøve formodning om, at en elev 
uretmæssigt har skaffet sig selv eller ydet andre hjælp, har benyttet 
ikke-tilladte hjælpemidler, har udgivet en andens arbejde for sit eget 
eller har anvendt eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, 



indberettes dette til skolens leder. Opdages det efter prøven, vil det 
typisk være censor, der gør skolens leder opmærksom på det. Bliver 
formodningen bekræftet, og har handlingen fået eller ville kunne få 
betydning for bedømmelsen af prøvebesvarelsen, kan skolens leder 
 
1) bortvise eleven fra prøven, 
 
2) beslutte, at prøvebesvarelsen bortfalder, og 
 
3) beslutte, at eventuelle karakterer bortfalder. 
Censor kan ikke selv bortvise eleven, men skal informere skolens leder 
om det formodede snyd. 

Bortvises fra resten af samtlige 
prøver eller? 
 

Eleven bliver kun bortvist fra denne prøve. Hvis eleven bortvises fra den 
skriftlige prøve, skal eleven aflægge ny prøve i december måned. 
 

Bliver elevernes tekster 
screenet for plagiat? 
 

Nej, besvarelserne bliver ikke screenet for plagiat. Det er i det første 
tilsyn - som er pålagt skolens leder at sørge for - under prøveafholdelsen 
- og efter prøven, når censor bedømmer, at det kan konstateres, om 
eleven har plagieret eller ikke anført kildeliste, hvis internettet er 
anvendt i besvarelsen. 
 

Hvordan noterer jeg "bortvist" 
på et prøvebevis? 

Der er ikke formuleret en bestemt måde at gøre det på i 
bekendtgørelsen. Man kan vælge at skrive bortvist i rubrikken, hvor 
karakteren skulle have stået, eller man kan vælge at strege feltet ud. 

Prøvens indhold 
Er det kun sagprosa, der er 

repræsenteret i år, ligesom 

sidste år? 

Det var ikke kun sagprosa, der var repræsenteret maj 17. Opgaverne 
skal udformes, så eleverne viser, at de kan skrive tekster med forskellige 
hensigter ud fra forskellige skriveroller til forskellige målgrupper og 
medier, så prøven, i så høj grad, afspejler kompetencemålene i dansk. 
Opgavekravene skal så udfoldes i forskellige sagprosagenrer eller 
fiktionsgenrer. 
Læs mere om det i prøvevejledningen FP9 side 12ff  

 

Link: https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-

proever/forberedelse/proevevejledninger  

Må man bruge Publisher i 
stedet for Word? 
 

Der må efter skolelederens nærmere anvisninger anvendes programmer 
kendt fra undervisningen til behandling af tekst og billeder. 
Programmerne kan være med stave- og grammatikkontrol. 
 

Findes der retningslinjer i 
forhold til layout? 
 

Layout skal fremme kommunikationen 
Retningslinjerne er beskrevet i prøvevejledningen side 27, hvor det 
påpeges at: 

 Eleverne kan anvende de gængse funktioner, som et almindeligt 
tekstbehandlingsprogram indeholder. 

 Overskriften er harmonisk i forhold til teksten, og der er balance 
mellem højde og bredde i teksten. 

 Afsnit er markeret konsekvent. 

 Eventuel anvendelse af multimodale elementer er med til at 
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styrke kommunikationen. 

 Skrifttypen er velvalgt i forhold til målgruppe og medie, tegn 
anvendes korrekt, og mellemrum anvendes korrekt. 

 

Må man fx. bruge BTs logo til 
en artikel? fx screenshot af BT 
eller en reklame ti en netavis? 
 

Man skal selvfølgelig have gjort eleverne bevidste om ophavsret inden 
prøven, men eleverne bliver ikke bedømt på deres anvendelse af 
korrekt brug af ophavsretten til denne prøve. 
Eleverne kan anvende allerede eksisterende logo fra kendte aviser, men 
de skal være opmærksomme på, at de så også lægger et ekstra 
benspænd ind for dem selv, da den valgte avis har en særlig målgruppe, 
vinkel, sprogbrug og layout, som de så må binde deres besvarelse op på. 

Rammerne for prøven 

Undersøgelsen peger på, at der 

bliver efterspurgt flere 

relevante prøvesæt til at træne 

eleverne. Er det noget som vi 

fremadrettet kan se frem til? 

Opgavekommissionen for skriftlig fremstilling udarbejder prøvesæt til 
prøverne i december og maj, så der vil efterhånden komme flere og 
flere prøvesæt, som tiden går.  

Det kan anbefales at anvende nogle af opgavetyperne i de gamle 

papirsæt, som ligger på Materialeplatformen, og tilføje et ekstra krav, at 

eleverne skal vise de kan anvende internettet som fagligt hjælpemiddel, 

når de besvarer opgaven. 

 
Kan vi udbede os censors 
vurderinger af opgaverne? 
 

Nej, det kan man ikke. Faglæreren har efter bedømmelsen er afsluttet 

adgang til at se elevernes opgavebesvarelser og censorernes karakterer 

med henblik på evaluering af egen undervisning. 

Det tekniske 

Har man opgraderet på det 

tekniske, så vi ikke ryger i 

problemer med at "portalen" 

med den elektroniske skriftlig 

fremstillings opgave er 

tilgængelig for eleverne ikke går 

ned igen? 

I tilfælde af at adgangen til testogprøver.dk skulle svigte, skal skolen 
iværksætte plan B. Plan B-materialet findes på en administrator-CD, 
som er sendt til skolen sammen med de øvrige opgavesæt. Skolen 
distribuerer filen til eleverne.  
 
I tilfælde af at adgangen til testogprøver.dk skulle svigte, skal skolen 
iværksætte plan B. Plan B-materialet til del a er papirhæfter. Disse er 
udleveret til eleverne fra prøvens start. Plan B-materialet til del b og c 
findes på en administrator-CD, som er sendt til skolen sammen med de 
øvrige opgavesæt. Skolen distribuerer filen til eleverne. 
Skolen kan ikke iværksætte plan B uden godkendelse fra Styrelsen for 
Undervisning og Kvalitet.  
 

Styrelsen kan kontaktes på telefon 33 92 61 00 eller på mail 

fp@stukuvm.dk. 

Hvem skal man ringe til, hvis 

det går galt? 

Styrelsen for It og Læring varetager den tekniske support på test- og 
prøvesystemet. Supporten kan kontaktes på telefon 70 21 21 55. 
Supporten har åben fra kl. 8.00. 
Alle medarbejdere, der er involveret i prøveafholdelse, kan tilmelde sig 
sms-beskeder om eventuelle uregelmæssigheder med videre 
vedrørende drift og indhold på driftinfo.uni-c.dk. Tjenesten ”Nationale 
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test og digitale prøver” informerer om eventuelle uregelmæssigheder i 
forhold til testogprøver.dk. Tjenesten ”Folkeskolens prøver” informerer 
om eventuelle akut opståede særlige forholdsregler i forhold til 
prøverne i øvrigt. 

Hjælpemidler 
Må Appwriter benyttes af 

elever som ikke er testet for 

ordblindhed? 

Alle hjælpemidler er tilladt. Det skal dog understreges, at de 
hjælpemidler, der anvendes under prøven, skal eleverne være fortrolige 
med og haft anvendt i den daglige undervisning. 
 

Fagspecifikke webinarer 

Hvor kan man se de 

fagspecifikke webinarer? 

Man kan se datoerne for de fagspecifikke webinarer her, hvor man også 

tilmelder sig webinarerne: 

https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-

proever/aktuelt/arrangementer 
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