
Opsamling	på	spørgsmål	fra	webinar	om	
skriftlig	fremstilling	fp9	og	fp10	
Spørgsmålene er forkortede, samskrevet og kategoriserede 

 
Hjælpemidler Alle hjælpemidler må anvendes til prøven med adgang til 

internettet. Det er skolens leder der beslutter, hvilke 
programmer og hjælpemidler der anvendes. Programmerne og 
hjælpemidlerne skal være anvendt i den daglige undervisning. 
Til a-delen i 10. klasse må der kun anvendes ordbøger -analoge 
eller digitale der er i overensstemmelse med Dansk Sprognævn 
bestemmelser. I b-og c-delen må alle hjælpemidler anvendes. 
 

Samtalerunde Der er kun mulighed for samtalerunde i fp9. I fp10 er der ikke 
mulighed for samtalerunde. Samtalerunden må maks. vare 30 
minutter, men kan også være kortere end 30 minutter. Skolen 
bestemmer, hvor lang den skal være, og længden skal være ens 
for alle de elever, der vælger samtalerunde. Der skal føres 
tilsyn under samtalerunden, og den må ikke genere de elever, 
der ikke har valgt samtalerunden. 

Kildelister Eleverne skal kun angive relevante kilder. Dvs. de skal angive 
kilder, når de har været på nettet og fundet tekster, billeder, 
lyd, reklamer, fakta, illustrationer, forskellige layoutmæssige 
elementer osv. som de anvender i deres besvarelse. De skal 
ikke angive kilder for materialer anvendt i undervisningen, som 
de medbringer til prøven. F.eks. læremidler, ordbøger, 
fagportaler. Hvis de inddrager afsnit, citater og lign., fra egne 
eller andres tidligere besvarelser, skal det fremgå af kildelisten. 
Kildelisten skal altid være til sidst i besvarelsen.  

 
Sidehoveder og sidetal Sidehoveder behøver kun at optræde på forsiden af elevens 

besvarelse. 
Der skal altid være en angivelse af sidetal på hver side af 
besvarelsen. Dvs. side 1 af 4, side 2 af 4 osv. 
Sidehoveder indgår ikke i vurderingen af besvarelsen.  

Citater Bør kun være af en sætnings længde. Det skal tydeligt fremgå 
af besvarelsen, at der er tale om et citat, enten ved at sætte i 
kursiv eller anvende citationstegn. Citatet skal ligeledes fremgå 
af kildelisten. 
Citater fra parts- og erfaringskilder kan -afhængig af hvilke 
kontekst, de indgår i – godt være opdigtede. Ekspertkilder skal 
altid være faktuelle, og noget der kan findes i virkeligheden. 

Genre 
 

Eleverne skal først og fremmest overveje hvilke 
genrekarakteristika, der er relevante at anvende i den opgave 



de skriver. De skal altså ikke overholde alle 
genrekonventionerne. F.eks. hvis opgavekravet er, at de skal 
skrive et essay, så skal de i højere grad overveje, hvilke 
relevante genrekarakteristika, der er relevante at anvende i 
opgaven ved bl.a. at kigge på de formulerede skrivehandlinger 
som er i opstillet under skrivekravet i den blå boks. 

Layout Layout skal fremme kommunikationen. Eleverne skal vise de 
kan anvende de gængse funktioner i et tekstbehandlingskrav. 
Eleverne skal ikke imitere virkelighedens layout, men tage de 
ting ud fra virkelighedens layout, der fremmer 
kommunikationen og tekstens hensigt i egen besvarelse. Der 
kan ikke lægges eksemplariske eksempler ud, da layout altid er 
afhængig af tekstens hensigt, målgruppe, medie og situation, 
og det skifter altid fra den ene opgave til den anden. Eleverne 
skal først og fremmest vise, de kan anvende en hensigtsmæssig 
skrifttype, anvende afsnit og indsætte eventuelle illustrationer, 
billeder og/eller faktabokse i deres besvarelse, så det 
understøtter tekstens hensigt. Det kan umiddelbart ikke 
anbefales, at eleverne indsætter reklamer ude i siderne af 
deres besvarelse, hvis de f.eks. skriver en blog, da det jo netop 
ikke fremmer kommunikationen, men forstyrrer 
kommunikationen og teksten hensigt. 

 
Længde på besvarelse Længden af besvarelsen afhænger fuldstændig af opgavekravet 

og de underliggende skrivehandlinger. Teksten skal have et 
omfang så den udfolder og besvarer opgavekrav og 
skrivehandlinger, så det er tydeligt, hvad tekstens hensigt er. 
En eksakt længde  forekommer kun i opgaver, hvor det er 
tydeligt ekspliciteret i opgavekravene, hvor lang besvarelsen 
skal være. 

Kompenserende hjælpemidler I a-delen må ordblinde anvende ordforslagsprogrammer. Det 
er kun ordblinde, der er diagnosticerede (f.eks. det røde felt i 
ordblindetesten) som ordblinde, der kan anvende 
ordforslagsprogrammer i a-delen.  

 

 


