
Opsamling pa  spørgsma l fra webinaret i prøverne i 

fremmedsprog 

Spørgsmålene er forkortede og kategoriserede. 

Hjælpemidler 

Er Let's do it en grammatisk oversigt? Let’s do it er et grammatisk øvehæfte, men hvis man klippe-klistrer og kun bruger 

oversigtsskemaerne, vil det godt kunne fungere. 

Må Duden bruges? 
 

Ja, eleverne må gerne bruge tysk/tysk, engelsk/engelsk og fransk/fransk ordbøger. Hvis de er online, 
skal skolens leder have givet lov til dette. 

Må Verbix.com bruges? 
 

Ja, Verbix-grammatikdel må bruges, hvis skolens leder har givet lov. 

Må eleverne anvende en hjemmeside som 
linguee.com? 
 

Denne type hjemmeside må ikke anvendes, da der er alt for mange og alt for lange eksempler. 

Må der bruges stavekontrol? 
 

Ja, den stave- og grammatikkontrol, der er i skolens tekstbehandlingsprogram må anvendes i den 
frie skriftlige opgave. 

Må eleverne tilgå de hjemmesider, som man 
har anvendt i undervisningen, som indeholder 
genretræk? 
 

Nej. De må heller ikke medbringe en liste med genretræk. 

Må eleverne medbringe en liste over chunks 
og gambits/faste udtryk? 
 

Nej. 

Må eleverne bruge skemaer over gode faste 
vendinger, som vi har arbejdet med i 
undervisningen? 
 

Nej. 

Er der nogle krav til, hvilke trykte ordbøger, 
der må benyttes? 

Nej, men eleverne skal have mulighed for at finde de samme ord og andre oplysninger, som de kan i 
online ordbøgerne/de ordbøger, de er vant til at bruge i undervisningen. 



 

Må eleverne bruge online ordbøger? 
 

Ja, hvis ordbogen ikke kan downloades eller medbringes, kan skolens leder give tilladelse til at 
eleven benytter en online ordbog. 

Må eleverne tilgå skemaer på papir eller net 
indeholdende faste vendinger på dansk og 
tysk? 
 

Nej. 

Hører en oversigt over tegnsætning til 
grammatiske oversigter? 
 

Nej en oversigt over tegnsætning kan ikke ligestilles med en grammatisk oversigt 

Er man opmærksom på at alt efter hvilken 
browser eleverne bruger, kan den som regel 
oversætte spørgsmålene i lytte-/læsedelen?  
 

Ved prøven i lytte- og læsedelen må der ikke anvendes hjælpemidler. Det er den tilsynsførende, der 
skal sikre, at eleverne ikke benytter ikke-tilladte hjælpemidler 

Ordblinde elever 
Hvordan er de ordblinde elever stillet i 
forhold til de digitale, selvrettende prøver? 
 

I Vejledning om prøve på særlige vilkår og fritagelse kan du læse om muligheder og vilkår for at 
tilrettelægge på særlige vilkår: https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-
proever/tilrettelaeggelse/proeve-paa-saerlige-vilkaar-og-fritagelser 

VI anbefaler at eleven får afprøvet sit it-udstyr i god til inden prøvens afholdelse. Læs mere: 
www.uvm.dk/test-it 

Hvordan får ordblinde elever læst teksten fra 
læseopgaverne op, hvis den kun er i 
papirudgave? 
 

Opgaverne til lytteteksterne er fra i 2018 blevet digitale, selvrettende. Skolen kan bestille en PDF-fil, 
der er gjort tilgængelig for elever der skal aflægge prøve på særlige vilkår 

Pdf filer til oplæsning som hidtil? 
 

Ja. 

Hvad med forlænget tid? 
 

I Vejledning om prøve på særlige vilkår og fritagelse kan du læse om muligheder og vilkår for at 
tilrettelægge på særlige vilkår: https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-
proever/tilrettelaeggelse/proeve-paa-saerlige-vilkaar-og-fritagelser 

 

Hvor mange cd’er bliver der sendt ud til hver 
skole? Hvis der er elever med forlænget tid, 

Der bliver sendt to cd’er til hver skole.  

https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/tilrettelaeggelse/proeve-paa-saerlige-vilkaar-og-fritagelser
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/tilrettelaeggelse/proeve-paa-saerlige-vilkaar-og-fritagelser
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/tilrettelaeggelse/proeve-paa-saerlige-vilkaar-og-fritagelser
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og de skal sidde i et andet rum, må der 
minimum være to eksemplarer 
 

Hvad gør man hvis man har flere ordblinde, 
der får ekstra tid i forhold til lytteprøven? Kan 
de selv få selve lyddelen, og selv bestemme 
hvornår der skal pauses, eller skal de kunne 
sidde hver for sig med en vagt hver? 
 

De ordblinde elever kan sidde sammen eller hver for sig. Der skal være en vagt i alle lokaler. De 
ordblinde elever må stoppe lyden undervejs, men de må ikke høre teksterne flere gange end 
klassens øvrige elever. 

Feedback til lærerne og eleverne 
Får eleverne delkaraktererne for lytte, 
læsning og sprog og sprogbrug at se, når de 
har afsluttet prøven? 
 

Nej, det gør de ikke. Der bliver ikke givet karakter med det samme, da der først skal laves en 
omsætningstabel, som de øvrige år. 

Når vi har valgt papirprøve FP9 Engelsk, og 
når vi selv har rettet lytte- og læseprøve, skal 
vi så sende karaktererne til censor, der retter 
den fri skr. opgave? 
 

Resultaterne af lytte- og læsedelen samt opgaven i sprog og sprogbrug skal sendes til censor. 

Får skolerne besvarelserne at se 
efterfølgende?  
 

Ja, som øvrige år må faglæreren gerne se elevernes besvarelser af den fri skriftlige fremstilling, efter 
censor har rettet og givet karakterer. 

Har eleverne lavet delopgaverne som elektroniske selvrettende prøver, kan skolens leder 
efterfølgende hente en forløbsrapport i test- og prøvesystemet 

Er det meningsfyldt, at vi lærere ikke kan få 
indsigt i prøvebesvarelserne?   
 

Når bedømmelsen er afsluttet kan faglæreren få adgang til elevens besvarelsen og forløbsrapporten 
i test- og prøvesystemet.   

Så det er kun censor der retter den frie 
skriftlige fremstilling? 
 

Ja. 

Kommer der feedback fra de beskikkede 
censorer?  
 

Nej, der kommer ikke anden feedback fra censorerne end karaktererne. Den eneste mulighed 
faglærer har, er at læse elevernes besvarelser efterfølgende. 

Den mundtlige prøve 



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

Det er en helhedsvurdering. 

Er reglerne ens for fransk og tysk? 
 

Ja. 

Må eleverne arbejde sammen i grupper ved 
udarbejdelsen af deres disposition? 
 

Ja, det må de gerne. Derfor kan der forekomme ens dispositioner, men det er jo heller ikke disse, de 
bliver bedømt på. 

Skal man indsende elevernes resultater fra de 

digitale prøver til den beskikkede censor?  

Ja, skolen skal sende resultaterne til censor. Censor har ikke adgang til resultaterne i test- og 

prøvesystemet.  

Kan den beskikkede censor selv trække 

resultaterne fra de digitale selvrettende 

prøver i testogprøver.dk? 

Nej. Censor har ikke adgang til resultaterne i test- og prøvesystemet. 

Den skriftlige prøve 

Hvor finder jeg eksempler på den nye todelte 
prøve i tysk? 

Du kan finde prøven fra december 2017 på www.materialeplatformen.dk. 

 

Kan den beskikkede censor selv trække 
resultaterne fra de digitale selvrettende 
prøver i testogprøver.dk? 

Nej. Censor har ikke adgang til resultaterne i test- og prøvesystemet. 

Er det forstået korrekt, at teksterne stadig 
skal læses i papirform og svarene skal sættes 
elektronisk? 
 

Ja, læseteksterne er i hæfte 1, og svarene angives elektronisk. 

Hvordan kan man være sikker på, at eleverne 
ikke tager deres opgave med ud fra lokalet? 
 

Det er den tilsynsførendes opgave at sikre, at eleven ikke tager deres besvarelse med ud af 
prøvelokalet 

Var de todelte FP10 prøver kun i tysk eller 
også i engelsk og fransk? 
 

De todelte FP10 prøver er kun i tysk. 

Som tysk mindretalsskole har vores elever 
faktisk problemer med at skrive "så lidt" i tysk 
(da det er deres modersmål). Hvad sker der, 

Selvom eleverne er dygtige til tysk, skal de overholde kravene, og et af kravene er antal ord. 

http://www.materialeplatformen.dk/


når man skriver mere i stildelen?? 
 

Hvor mange gange er de enkelte lyttetekster 
indspillet? I nogle online programmer er de 
der én gang og i nogle andre to gange.  
 

Til prøven vil nogle tekster være indspillet en gang, andre to gange. Det bliver sagt inden, så eleven 
er informeret om dette. 

Er reglerne ens for fransk og tysk? 
 

Ja. 

Hvordan vægter man karakteren i skriftlig 
tysk. Er det en helhedsvurdering af Aufgabe A 
og Aufgabe B, eller gives der to karakterer, 
som så beregnes i gennemsnittet? 
 

Det er en helhedsvurdering. 

Ærgerligt at den skriftlige del er delt i to. 
Svært for eleverne at variere deres sprog og 
gå i dybden med opgaven med så få ord til 
rådighed... 
 

Kravene til prøven er tilpasset vurderingskriterierne i prøvebekendtgørelsen 

Må læseprøve og lytteprøven blive liggende, 
mens de laver sprogbrug? 
 

Nej. Den digitale, selvrettende prøve skal afsluttes og hæfte 1 indsamles. 

Skal der printes to stile ud og må eleven tage 
stil med ud af lokalet eller have den på egen 
PC, og så sendes et eksemplar til censor 

Der må gerne printes to stile ud, som så begge underskrives. Den ene gemmes på skolen og den 
anden kan sendes til censor. Eleverne må ikke få et eksemplar. 

 

 


