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Dagens program

• Prøvens formål

• Prøvens forløb

• Prøvens form

• Prøvens afprøvning af faglige mål for undervisningen

• Prøvens regler 
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Prøvens formål

• 1. Prøvens formål er af at afprøve elevens færdigheder og viden indenfor alle 
eller udvalgte faglige mål for undervisningen. 
Det er ikke alle faglige mål og ikke alt indholdet fra undervisningen, som 
afprøves ved en given prøve. Det er derfor vigtigt, du som prøveførende lærer 
eller censor sætter dig ind i, hvad hver given prøve har til formål at afprøve 
elevens viden og færdigheder indenfor. 

• Prøven skal afspejle undervisningen og undervisningen skal være foregået ud 
fra Fælles Mål for faget og skal ved afslutning dække alle fagets 

kompetencemål med underliggende færdigheds- og vidensområder.

• Kompetencemål med underliggende færdigheds- og vidensområder er en 
bindende angivelse af de færdigheder og den viden, der som minimum skal 
inddrages. De udgør ikke en udtømmende opremsning. Læreren har mulighed 
for at inddrage yderligere færdigheder og viden, som vurderes relevant 
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Prøvens formål

• 2. Eleven/gruppen lodtrækker et emne eller tema, der er kendt 
fra undervisningen og indgår i opgivelserne 
(tilfældighedsprincip)

• 3. Eleven/gruppen indkredser og udarbejder et delemne og 
den problemstilling, de vil besvare til prøven. Dertil vælger de 
op til 5 kilder, der skal bestå af både tekster og andre 
udtryksformer. Eleven/gruppen fremstiller et produkt, der 
bidrager til og understøtter besvarelsen af problemstillingen. 
Eleverne får min. 6 undervisningslektioner til arbejdet 
(undtaget til fremstillingen af produktet)
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Prøvens formål 
• Ad 1. Fælles Mål for historie
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https://emu.dk/grundskole/historie/faghaefte-faelles-maal-laeseplan-og-vejledning?b=t5-t12



Prøvens formål
• Ad 1. Fælles Mål for samfundsfag

21. september 20216

https://emu.dk/grundskole/samfundsfag/faghaefte-faelles-maal-laeseplan-og-vejledning?b=t5-t11



Prøvens formål
• Ad 1. Fælles Mål for kristendomskundskab
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https://emu.dk/grundskole/kristendomskundskab/faghaefte-faelles-maal-laeseplan-og-vejledning?b=t5-t10



Prøvens forløb
Forløbet frem mod prøven

• Læreren udarbejder opgivelser og emne/temaer til 
lodtrækning

• Eleverne lodtrækker emne/tema senest 5 skoledage før de 
skriftlige prøver og tidligst 1. april

• Læreren vejleder eleverne. Eleverne udarbejder 
problemstilling, udvælger kilder og laver produktet

• Læreren udarbejder lærerstillede spørgsmål

• Læreren sender materiale til censor senest 14 dage før 
prøven afholdes
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Prøvens forløb
Forløbet på prøvedagen

• Forberedelsen begynder: Eleven/gruppen får udleveret de lærerstillede 
spørgsmål

• Forberedelsen varer for én elev 25 min, for to elever 40 min, for tre elever 55 
min.

• Eksaminationen begynder: Eleverne præsenterer, med inddragelse af deres 
produkt og deres kilder, svar på den problemstilling, som de har arbejdet med 
i relation til det lodtrukne emne/tema

• Eleverne besvarer de lærerstillede spørgsmål

• I forlængelse af elevernes præsentation og besvarelse fortsætter prøven som 
en faglig samtale mellem eksaminator og elev(er)  

• Eksaminationen varer for én elev 25 min, for to elever 40 min, for tre elever 
55 min.

• Lærer og censor voterer og giver karakter
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Prøvens form
• Ad 2. Uddrag af opgivelser med tilhørende emne til trækning

• Eksempel fra kristendomskundskab
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Prøvens form
• Ad 3. Sammenhæng mellem elevens/gruppens trukne emne og 

elevens/gruppens prøve

• Eksempel fra samfundsfag

• Produkt: Elevproduceret collage med grafer, statistik, billeder og udvalgte citater

21. september 202111



Prøvens afprøvning af faglige mål for 
undervisningen

• Karakteren gives som en helhedsbedømmelse af elevernes 
evne til at opfylde fagets kompetencemål i relation til det 
undersøgte emne/tema med tilhørende lærerstillede spørgsmål

• Vurderingskriterierne er beskrevet som Fælles Måls 
kompetencemål for det pågældende fag. Vurderingskriterierne 
kan sammenfattes til disse 6 punkter:

• Karakterfastsættelsen foretages ud fra en samlet vurdering af, i hvilken grad eleven

• Inddrager relevante kompetencemål

• Inddrager og anvender kilder

• Anvender faglige betegnelser og begreber i samtale om det faglige stof

• Redegør fagligt for sine synspunkter

• Inddrager produktet til at understøtte faglige pointer

• Perspektiverer til relevante faglige sammenhænge og områder fra opgivelserne og 
undervisning
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Sommerens prøver 2022
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1. april er tidligste 
udtræk 

Periode for 
afholdelse 
af mdl. 
prøver

Periode 
for skr. 
prøver

25. april skolerne offentliggør udtræk
25. april er seneste træk af emner

13 – 16 juni 
udsendelse af 
beskikkede 
censorer



Prøvens regler
Opgivelser
• Opgivelserne skal omfatte minimum 4 emner/temaer, som tilsammen 

dækker alle fagets kompetenceområder med underliggende 
færdigheds- og vidensområder

• Opgivelserne kan repræsentere stof fra både 8. og 9. klassetrin -i 
kristendomskundskab evt. også 7. klasse, hvis der ikke har været 
undervisning i 8. klasse

• Opgivelserne skal indeholde minimum 5 eksempler på andre 
udtryksformer end tekst

• Opgivelserne skal indeholde minimum 4 kulturteknikker, heraf mindst 
én it-baseret. Kulturteknikkerne skal have været anvendt i 
undervisningen – gerne i andre fag

• Inden lodtrækning af emne/tema skal eleverne være gjort bekendt 
med opgivelserne

• Skolens leder skal godkende opgivelserne, inden de sendes til censor 
sammen med øvrigt prøvemateriale senest 14 kalenderdage før 
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Prøvens regler
25. april 2022: Faget er blevet udtrukket til prøveafholdelse på 
skolen 

• Eleverne skal inden lodtrækning og i samarbejde med læreren 
have valgt, om de vil gå til prøven individuelt eller i hvilke 
grupper (én fra gruppen trækker emne)

• Lodtrækning overværes af repræsentant fra skolens ledelse

• Ved lodtrækning skal være mindst 4 emner/temaer, som 
eleven/gruppen kan trække lod mellem. Alle de opgivne emner 
skal være repræsenteret ved hver lodtrækning. Emne/tema 
udgår ikke, når eleven/gruppen har trukket det.

• Det lodtrukne emne kan ikke ændres undervejs, men følger 
eleven, uanset gruppe.
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Prøvens regler
Lærerstillede spørgsmål 

• Ud fra elevens/gruppens problemstilling formulerer læreren 2 -
3 analyserende, fortolkende eller perspektiverende spørgsmål, 
som eleverne arbejder med i forberedelsestiden. 

• De lærerstillede spørgsmål skal være ukendte for eleverne, 
indtil prøven er begyndt.

• De lærerstillede spørgsmål skal have udgangspunkt i 
elevens/gruppens lodtrukne emne/tema, men skal også sikre 
den faglige bredde og dybde i faget. Spørgsmålene kan 
inddrage områder fra opgivelserne / fagets 
kompetenceområder, som eleverne ikke forventes selv at 
komme ind på i deres fremlæggelse, men som relaterer til det 
bearbejdede emne, fx andre perspektiver eller begreber fra 
opgivelserne eller elevernes kilder. 
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Prøvens regler
Elevens/gruppens prøvemateriale

• Problemstilling

• Problemstilling må gerne være kendt fra undervisningen

• Læreren skal godkende det ønskede delemne og den tilhørende problemstilling.

• Op til 5 kilder

• Læreren vejleder eleverne i at vælge relevante og forholdsvis korte kilder

• Kildetyperne skal være kendt fra undervisningen. Kilderne, eleverne vælger til besvarelse af deres problemstilling, kan 
være både kendte fra undervisningen og ukendte 

• Kilder skal være på dansk, men korte, letforståelige sætninger kan være på engelsk. Hvis eleverne bruger kilder på andet 
sprog, skal det/de uddrag af kilden, der bruges i prøvesituationen, være gjort forståelige på sproget dansk. En 
oversættelse bliver derved til en kilde. Eleven kan kun vælge at oversætte, hvis der på forhånd er arbejdet kildekritisk med 
oversættelse af kilder i undervisningen, evt. i andre fag.

• Eleverne skal medbringe deres kilder til prøven, evt. digitalt, så kilderne kan indgå som et naturligt samtalepunkt til 
prøven.

• Det er en fordel, eleverne har marekeret det sted i kilden, de har særligt fokus på. Fx minuttal ved brug af film som kilde.

• Produkt

• Det er måden, eleverne inddrager produktet til prøven samt hvorvidt produktet understøtter formidlingen 
af faglige pointer, der vurderes.

• Send beskrivelse eller foto af produktet til censor sammen med øvrigt prøvemateriale. Produktet må ikke 
ændres efter afsendelse til censor.

• --------------------
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Prøvens regler
Eksaminationen
• Fra forberedelsestiden er det kun elevernes besvarelser af de lærerstillede 

spørgsmål og noter hertil, som eleverne udarbejder i forberedelsestiden, der 
må medbringes.

• Eleven/gruppen kan medbringe en disposition med enkelte talepunkter – evt, i 
et digitalt præsentationsværktøj. Derudover må eleven/gruppen kun 
medbringe stikord, der er nedskrevet i forberedelseslokalet.

• Eksaminator og censor skal sikre alle elever får mulighed for at komme ligeligt 
til orde.

• Eksaminationen består af følgende dele:

• Eleverne præsenterer, men inddragelse af deres produkt og deres kilder, svar 
på den problemstilling, de har arbejdet med i relation til det lodtrukne 
emne/tema.

• Eleverne besvarer de lærerstillede spørgsmål

• I forlængelse af elevernes præsentation og besvarelse fortsætter prøven som 
en faglig samtale mellem eksaminator og elev(er). Censor kan stille 
uddybende spørgsmål.

• Eleverne bedømmes individuelt med én karakter til hver elev.
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Prøvens regler
Hjælpemidler
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Prøvens regler
Censors rolle
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Prøvens regler
Bedømmelse, generelle regler
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Prøvens regler
• Prøvevejledningen findes her: 

https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/faglig-
forberedelse/proevevejledninger

• Dertil er: 
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https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/faglig-forberedelse/proevevejledninger


Kontakt

• Læringskonsulent for kristendomskundskab og samfundsfag, 
Birgitte Bækgaard

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

• Læringskonsulent for historie, Liselotte Uhrenholt

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