
Opsamling pa  spørgsma l fra webinaret i 

Dansk skriftlig fremstilling 

Spørgsmålene er forkortede og kategoriserede. 

 

Hjælpemidler 

Må eleverne benytte CD-ord 

m.m. som hjælpemiddel? 

Alle hjælpemidler er tilladt til denne prøve. De må ikke kommunikere 

med hinanden eller dele dokumenter med hinanden. 

Beskikkede censorer 
Hvad meldte de beskikkede 

censorer tilbage med fra sidste 

år, som er generelle 

forbedringspunkter? 

Censorerne meldte tilbage, at det især kniber med elevernes 

kildekritiske kompetence, og de er lidt udfordrede på, at gøre 

informationer og inspiration hentet fra internettet til deres eget. Man 

kan læse mere om erfaringsopsamlingen her. 

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

proever/aktuelt/nyheder-og-orienteringer 

FP10 
FP10, skal hver elev afsluttes 

via nettet på del A før de får 

adgang til Del B og C 

Ja, eleverne bestemmer selv, hvornår de individuelt afslutter del a. De 

må først tilgå del b- og c når de har afsluttet del a 

 

Adgang til internet 

Må eleverne gerne bruge 

Google Docs til prøven? De må 

jo ikke kommunikere eller dele 

dokumenter, men Docs var en 

del af de fire 

tekstbehandlingsprogrammer, 

som blev vist. 

Der må efter skolelederens nærmere anvisninger anvendes programmer 

anvendt i undervisningen til behandling af tekst og billeder. Det kan 

være Google Docs. Programmerne kan være med stave- og 

grammatikkontrol. Det er skolelederens ansvar at se til at eleverne ikke 

kommunikere med andre eller deler dokumenter med andre. 

Må elever gerne bruge nettet til 

fx information til et essay, 

selvom der ikke står i opgaven, 

at de skal søge informationer? 

Ja, det er en prøve med adgang til internettet. 

Elevopgaver 

Må eleverne tage stilen med 

hjem fra prøven?(USB-stik/egen 

PC) eller print 

Nej 

https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/aktuelt/nyheder-og-orienteringer
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/aktuelt/nyheder-og-orienteringer


Må elevene dele elevopgaver 

inden prøven? Hvis man fx har 

arbejdet med en elevtekst som 

eksempeltekst? 

Alt, der foregår inden prøven går i gang, er en del af den daglige 

undervisning, og har som sådan intet med selve prøveafviklingen. 

Vi har fået at vide, at elever 

ikke må gå på fx 

MinUddannelse, altså 

læringsportaler, til prøven for 

at hente gamle afleveringer. Er 

det rigtigt? 

Alle hjælpemidler er tilladt til denne prøve. De må ikke kommunikere 

med hinanden eller dele dokumenter med hinanden. 

Hvis prøverne kun må ligge 

fremme til brug under 

terminsprøver og prøver, 

hvordan skal eleverne så kunne 

have en stil for i fx 3 uger? 

Det er heller ikke tilfældet. 

Opgavesæt fra maj 2017 bliver først lagt på Materialeplatformen 

medio/ultimo januar 2018. Fremover vil denne forsinkelse være 

permanent. Derfor bliver opgavesættene fra prøverne i december 

fremover først lagt på Materialeplatformen medio august. Derved 

kommer der nye opgavesæt på Materialeplatformen i både januar og 

august. 

Må læreren printe en udgave af 

elevernes besvarelser til eget 

brug? 

Nej. Faglærerne har efter bedømmelsen adgang til at se 

opgavebesvarelser og censorernes bedømmelser med henblik på 

evaluering af egen undervisning. 

Må elever hente gamle opgaver 

på MinUddannelse under 

prøven? 

Ja. De må ikke kommunikere med andre eller dele dokumenter med 

andre. 

Snyd 
Hvis eleven bliver taget i snyd 

under prøven, så bliver de 

bortvist - hvis censor opdager 

snyd så får de karakteren -3 - 

gælder det stadig? 

Hvis censor opdager eleven har plagieret, skal skolens leder kontaktes, 

og elevens prøvebesvarelse bortfalder med den konsekvens, at eleven 

ikke har aflagt prøven. Eleven skal tilbydes en ny prøve i den 

førstkommende prøvetermin. 

Hvis censor opdager, der ikke er angivet en kildeliste, selvom internettet 

er anvendt skal skolens leder kontaktes. Ved manglende 

kildehenvisning(er) må skolens leder vurdere, hvorvidt der er tale om 

plagiat, at der er tale manglende faglighed fra eleven elevens side eller 

om eleven ikke er blevet informeret, så der er de nødvendige 

forudsætninger for at indsætte kilder. Hvis der er tale om manglende 

faglighed skal prøvebesvarelsen tilbage til censor, der vurderer prøven 

ud fra de retningslinjer, der er i prøvebekendtgørelsen og 

prøvevejledningen. Hvis der er tale om manglende information 

kontaktes: fp@stukuvm.dk  

Opgavens opbygning og Layout 

Når eleverne skal være 

anonyme, er det så ok, at de 

I censorvejledningen står der, at navne og billeder, der forekommer 

inde i selve besvarelsen, skal betragtes som fiktive 

mailto:fp@stukuvm.dk


sætter et billede ind af dem 

selv på f.eks. en ansøgning 

De billeder og grafer, eleverne 

må bruge i deres tekster, skal 

det være fra bestemte 

hjemmesider, eller må de selv 

finde på fx google? 

Eleverne skal inden prøven være gjort bekendte med reglerne for 

ophavsret. Det kan være hensigtsmæssigt at lære dem at anvende de 

filtre der angiver hvilke brugsrettigheder de har til forskellige billeder, 

grafer osv. 

Eleverne spørger meget til hvor 

lang deres skriftelige arbejde 

minimum skal være? 

Der findes ingen standardiserede anvisninger, hvad antal af sider angår. 

Det hele kommer an på opgavekravene og den genre, der skal skrives i. 

Må de bruge private billeder, 

hvis de skriver i en genre, hvor 

dette kan give god mening? 

Ja. De skal huske kildeangivelse 

Skal eleverne underskrive alle 

afleverede sider eller må vi lave 

en forside, som eleverne skriver 

under på med deres uni-login 

 

Ja, det må I godt. Eleverne skal attestere på forsiden af deres 

besvarelse, at besvarelsen er endeligt afleveret til bedømmelse. 

Eleverne skal attestere med deres Uni•login. 

Hvis man har et billede på 

facebook, Instagram eller lign., 

må man så hente det og bruge 

det i besvarelsen? 

Ja. Husk kildeangivelse. Eleverne må ikke kommunikere med andre eller 

dele dokumenter med andre under prøven. 

Er novellen som genre på vej 

ud? Er det UVM's holdning, at 

den skal fases ud af prøverne? 

Opgavetyperne til prøven, skal afprøve, om eleverne har opnået de 

kompetencer som Fælles Mål udsiger. Eleverne skal vise, de kan 

fremstille tekster, der har en tydelig hensigt og er rettet mod en 

bestemt målgruppe og situation.  

De skal vise, de kan skrive om faktiske forhold, om oplevelser, følelser 

og stemninger og om meninger og refleksioner.  

 Det udmøntes i forskellige skrivekrav ofte formuleret i en genre. 

 Der har aldrig været nogen fast regel eller bestemt holdning fra UVM 

om hvilke typer af genre, der skal være til prøven – men de skal dække 

ovenstående. 

Hvordan skal kildelisten laves til 

f.eks. en blog? i slutningen? 

Ja. Kildelisten skal altid være til sidst i besvarelsen 

Tekniske udfordringer 
Hvis nu teknikken driller og 

internettet ikke virker - hvad er 

løsningen på det? 

Alle prøveafholdende skoler får tilsendt en plan B i form af en CD-ROM, 

og man kontakter Styrelsen for Undervisning og Kvalitet for at få 

nærmere dessiner, inden man igangsætter plan B. 

Klager 
Er det overhovedet muligt at 

klage for eleverne så? 

Klageproceduren er som den altid har været. Se prøvebekendtgørelsens 

§ 63.  Det er eleven eller elevens forældre, der kan klage over en 

bedømmelse. Denne klage skal gives til skolens leder. 



Deadline og frister 
Hvad er deadlinen til sommer 

for censorerne for at give 

karakter? 

Den 8. juni  

Fagspecifikke webinarer 

Har I allerede datoer for 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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