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Program for eftermiddagen  

   Velkomst og præsentation 
    
   Oplæg: 
   Erfaringer og spørgsmål: Prøven trin for trin 
 
   Te og kaffe 
    
   Gruppearbejder :  prøvens      
   vurderingskriterier og disposition 
    
   Opsamling i plenum – er vi enige? 
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Program for eftermiddagen 
Gruppearbejde: Vurderingskriterier og disposition 
  
  Introduktion til (en bredere) forståelse af kompetencebegrebet 
   
  Gruppearbejder med prøvens vurderingskriterier 

» Hurtig runde: Hvad er jeres umiddelbare bud på forskellen på karakteren 7 og 10?   
» Benyt Fælles Mål, vurderingskriterierne fra Prøvevejledningen og Bekendtgørelsen for karakterskalaen til at kvalificere 

jeres vurdering 
» Skriv jeres forslag til formuleringer af karaktererne 4 og 10 på papir 
» Kan vurderingskriterierne sættes i et skema, som kan danne udgangspunkt for eksaminator-censor samtalen? 

   
  Opsamling i plenum  

» Arbejdsgrupperne fremlægger deres drøftelser i skema samt ”fif” og ”skarpe”  
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Kompetencebegrebet 

Arbejdsgangen i matrix 
 
• Evnen til på en selvstændig og ansvarlig måde at bringe relevante færdigheder og 

relevant viden reflekteret (og kritisk) i anvendelse i en konkret situation 
• Færdigheds- og vidensområder er en bindende angivelse af de færdigheder og 

den viden, der som minimum skal inddrages 
• Men udgør ikke en udtømmende opremsning – læreren har mulighed for at 

inddrage yderligere færdigheder og viden, som vurderes relevant  
 

Kompetencebegrebet i Fælles Mål er formuleret med udgangspunkt i 
Kvalifikationsrammen for Livslang Læring 
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Sommerens prøver 2020 

03-09-2019 

mdl. 
prøveperiode slut 

Uge 25.  Udsendelse 
af beskikkede 
censorer i historie, 
kristendomskundskab 
og samfundsfag 

27. Maj mdl. Mdl. 
Mdl. prøveperiode 
begynder 

4. – 14. maj skr.  
prøveperiode 

Mandag den 27.  april er 
seneste træk af emner 

Mandag den 27. april 
skolens offentliggørelse 
af udtræk 

Onsdag d. 1. april  tidligste 
udtræk 



Prøvens signalement 

Ny bekendtgørelse januar 2018 (uvm.dk/fp/regler og orienteringer) 
• Brug af internet under prøven 
 
Signalement: 
• Prøven kan aflægges individuelt eller i grupper ( 2- 3 elever pr. 

gruppe) med individuel bedømmelse 
• Produkt 
• Problemstilling 
• Relevante kilder 
• Fremlæggelse og samtale 
• Lærerstillede spørgsmål 
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Opgivelser 
• Alsidigt sammensat stof inden for 

fagets kompetenceområder 

• Organiseret i emner og temaer med 
problemstillinger  

• Omfatter tekst og andre 
udtryksformer 

• Indeholde minimum fem eksempler 
på andre udtryksformer end tekst 

• Repræsentere stof fra både 8. og 9. 
klassetrin 

• Minimum fire kulturteknikker – 
mindst én it-baseret 
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Prøven trin-for-trin 
   

• Trækker et emne/tema fra opgivelser – tidligst 1. april/senest 27. 
april (5 dage før de skriftlige prøver) 

 

• Vælger underemne, udarbejder problemstilling, vælger kilder (max. 
5), udarbejder produkt 

 

• Vejledning minimum 6 lektioner 

 

• Elevers selvvalgte problemstilling godkendes af lærer 

 

 

 

03-09-2019 



Efter 27. april: Faget er blevet udtrukket til 
prøveafholdelse på skolen 
• Læreren opgiver emner og temaer med tilhørende problemstillinger 
  
• Eleverne trækker enkeltvis eller i grupper (1-3 pers) et emne/tema 

 
• Ved lodtrækningen blandt de opgivne emner/temaer, skal alle emner være 

repræsenteret ligeligt, således at alle fagets kompetenceområder er 
repræsenteret med lige stor vægt.  
 

• Enkelte emner/temaer må således ikke være overrepræsenteret og antallet 
af emner/temaer skal derfor være konstant ved hver enkelt lodtrækning. 
”Læg lappen tilbage igen/brug nummersystem”. 
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Elevernes arbejde i  vejledningsperioden  

• Eleverne arbejder med deres problemstilling 
 
• De skal finde kilder, som gerne må være kendte/gennemgåede og udtryk 

for et udvidet kildebegreb.  
 
• De skal udarbejde et produkt, som spiller sammen med belysningen af 

problemstillingen  
 
• Produktet udarbejdes ud over vejledningslektionerne 
 
• Problemstilling og produkt skal godkendes af læreren  
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   Lærerens arbejde i vejledningsperioden 

• Sparrer og vejleder eleverne i deres arbejde med selvvalgt 
problemstilling i relation til det godkendte delemne og 
problemstilling fra undervisningen 

• Hjælper med indsamling af relevante  (gerne kendte) kilder 
og godkender dem  

• Overvejer lærerstillede spørgsmål (ekstemporalt element) til 
elevernes problemstillinger 

• Spørgsmål skal pege ud i faget/opgivelserne generelt  
• Sikrer, at eleverne afleverer problemstilling og produkt (evt. 

film, foto af produkt) 
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Udarbejdelse af lærerstillede spørgsmål 

De ekstemporale spørgsmål skal bestå af 2-3 analyserende, 
fortolkende eller perspektiverende spørgsmål ud fra elevernes 
problemstilling 

Spørgsmålene skal:  

• sikre den faglige bredde 

• udfordre eleverne 

• inddrage områder fra opgivelser/fagets kompetenceområder 
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Problemstilling 

• En problemstilling er først og fremmest en fagligt relevant 
problematik, som kan belyses fra flere vinkler, og som ikke har 
et entydigt svar 

• En problemstilling kan formuleres på baggrund af undrende 
hv-ord (hvordan, hvorfor, hvilke, hvad – i hvor høj grad etc.) 
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Produkt 
 

• Skal understrege faglige 
pointer  

• Bedømmes ikke isoleret  

• Kernespørgsmål til evt. 
vejledning: Hvad vil I 
vise/understrege med 
det? 
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Mellem vejledningslektioner og prøven 
  

• Elever afleverer produkt, problemstilling og kilder til læreren 

 

• Læreren udarbejder 2-3 spørgsmål  

 

• Opgivelser – fra undervisningen 

 

• Alt godkendes af ledelsen og sendes til censor  
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Indledende samarbejde lærer(e)/censor 

• Kontakt i god tid og lav aftaler om samarbejdet 

 

• Drøft erfaringer og regler, særligt prøveforløbet, uddybende 
spørgsmål og vurderingskriterier 

 

• Send materiale til censor senest 14 dage før prøven 

 

• Send til tiden, evt. opgivelser tidligere 
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Hjælpemidler til prøven 

Hjælpemidler   

 

Formål – at undgå snyd ved 
prøven.  

 

Præcisering – udfoldning af 
prøvebekendtgørelsens 
bestemmelser vedrørende 
brug af internettet til prøven. 

• Eleverne må medbringe alle hjælpemidler 
fra den daglige undervisning  

• Alle hjælpemidler skal så vidt muligt 
opbevares og medbringes lokalt på 
elevernes computer 

• Det er skolens leder, som skal afgøre, hvilke 
hjælpemidler eleverne må tilgå via 
internettet 

• Eleverne må ikke anvende internettet til at 
søge ny viden under prøven 

• Informer eleverne grundigt om reglerne – i 
god tid inden prøven 
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Prøven 
 

Kort forberedelse til lærerstillede ekstemporalspørgsmål (25, 40, 
55 minutter) 

 

Prøvesituationen (25, 40, 55 minutter): 
• Fremlægger besvarelse af problemstilling (7, 14, 21 minutter) 

• Besvarelse af lærerstillede spørgsmål 

• Votering – individuelle karakterer 
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Historie - kompetencer 
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sprog og sproglig udvikling 

• Det faglige i en sproglig ramme 

• Hvert fag i hver sin skoleform har sine fagtekster og sine specifikke sproglige træk 

• Fælles for ”hum-fagene” er, de har en fortolkende tilgang til verden – de er 
undersøgende og betydningsafklarende i fht. fænomener, ideer, og begivenheder og 
betjener sig af et fagsprog. Der beretter om,  forklarer,  beskriver og udfordrer viden 
gennem argumentation 

• ”Ingen elever har fagsprog som modersmål”.  Der skal bygges bro mellem 
hverdagssprog og fagsprog 
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 Ved selve prøven 
• Eksaminationen forløber i 3 dele : a) fremlæggelse af 

besvarelse af problemstilling med inddragelse af produkt, 
b) besvarelse af de lærerstillede spørgsmål, c) samtale 

• Kun noter fra forberedelsen  
• Læreren hjælper eleven med at disponere tiden 
• Eleverne vægter det faglige stof ligeligt ift. mængde og 

sværhedsgrad (vejledning forud for prøven) 
• Samtalesituation efter elevernes fremlæggelse af 

problemstilling 
• Læreren og censor sikrer, at alle kommer til orde 
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 Vurdering  

1) Faglig belysning af problemstilling med tydelige faglige områder- 
herunder kildekritisk sigte 

2) Inddragelse af produktet ift. problemstillingen (ikke produktet i 
sig selv) 

• Både positive og negative sider inddrages af eleven 

• Referencer til faglige stofområder 

• Besvarelse af lærerstillede spørgsmål  

 

3) Samtale om faglige problemstillinger  
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Opsamling og gode råd 

• Sikrer, at eleverne afleverer problemstilling og produkt (evt. 
film, foto af produkt) således, at de kan være censor i hænde 
senest 14 dage inden prøven 

• Gælder også de lærerstillede spørgsmål og opgivelser 
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Kontaktoplysninger 

Kontakt 

• jette.kjaergaard@stukuvm.dk  tlf: 3392 5375 

• birgitte.baekgaard@stukuvm.dk    tlf: 6188 4737 

• liselotte.uhrenholt@stukuvm.dk  tlf: 6188 4729    
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