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DAGSORDEN



De gældende regler – vejledningen er de tilladte undtagelser

Bekendtgørelse nr. 1090 af 29. august 2018 

Se bilag 1 for folkeskolens prøver i 9.klasse

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=198165

Obs – ny bekendtgørelse på vej

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63185

PRØVEBEKENDTGØRELSEN



VEJLEDNINGEN JAN. 2019

Består af:

1. En indledning

2. Bilag 1 

Regelgrundlag - Uddrag af bekendtgørelse nr. 1090 af 29. august 2018 om 
folkeskolens prøve

3. Bilag 2

Skriftlige prøver

4. Bilag 3

Mundtlige prøver 



HVEM SKAL TIL PRØVE?

Alle!

Fritagelse fra en prøve eller delprøve kan fx ske for følgende typer af elever: 

Elever med multiple funktionsnedsættelser uden verbalt sprog 

Elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder 

Elever, der er ankommet til Danmark efter det fyldte 14. år, og som ikke taler eller 
forstår dansk i et omfang, så deltagelse giver mening (omtales ovenfor under 
afsnittet Tosprogede og sent ankomne elever) 



Der skal være tale om en funktionsnedsættelse, som afføder et 
kompensationsbehov for, at eleven kan fungere på lige fod med andre elever 
i prøvesituationen

Der er ikke krav om, at eleven skal være diagnosticeret – f.eks. spec.kl.

Prøverne skal tilrettelægges på samme vilkår, som har været gældende for 
elevens forudgående undervisning, så prøven afspejler elevens måde at 
arbejde på. (§29 stk.2)

Eleven må ikke stilles bedre end deres funktionsnedsættelse kan begrunde

De særlige vilkår skal afspejle hverdagen

HVILKE ELEVER?



DET FORMELLE

Afgørelsen træffes af skolens leder på baggrund af en pædagogisk-psykologisk 
vurdering (kan udelades) og efter samråd med eleven og dennes forældre. 

Det er skolens leder, der har ansvaret for, at der bliver truffet den korrekte og 
individuelle afgørelse i den enkelte sag ud fra de gældende regler, der er beskrevet 
i vejledningen og fastsat i prøvebekendtgørelsen. 

Skolens leder skal registrere og opbevare oplysninger om meddelelse af særlige 
prøvevilkår, herunder særlig tilrettelæggelse af prøver. Registrering sker på 
elevniveau

Et bevis må ikke indeholde oplysninger om særlige prøvevilkår

Aftaler helst allerede fra 7. klasse

Deadline 1. december forud for prøvetermin maj/juni. 



UNDERVISNINGEN OG PRØVEN

Undervisningen skal tilrettelægges, så eleven får mest muligt udbytte af 
undervisningen. 

Prøverne skal tilrettelægges på samme vilkår, som har været gældende for elevens 
forudgående undervisning, så prøven afspejler elevens måde at arbejde på



DEN SÆRLIGE TILRETTELÆGGELSE KAN OMFATTE: 

• Prøvens form og rammer 

• Brug af hjælpemidler 

• Tildeling af ekstra tid 

• Fravigelse af krav om, at en prøve aflægges som en gruppeprøve 

• Ændring af opgaven 

Semesteropdelt undervisning – mulighed for at afvikle prøver i dec./jan. (s. 7)



DE SKRIFTLIGE PRØVER



EKSTRA TID

• Tidsangivelserne skal opfattes som vejledende 

maksimaltid. 

• Det er vigtigt, at der ved beslutning om tildeling 

af ekstra tid tages et særligt hensyn til prøvens 

varighed, og at eleven ikke er til prøve i 

længere tid, end hvad der skønnes 

hensigtsmæssigt for elevens koncentrationsevne, 

præstation og velbefindende. 

• Pauser: 

Ingen tidsbegrænsning, afsluttes samme dag



EKSTRA TID 10.KL.



DANSK RETSKRIVNING

Ved dikteringen anvendes den tid, som er nødvendig

Når dikteringen er overstået, har eleven 35 minutter til at arbejde med 
ordbøger og opgaver i sprog og sprogbrug

Individuel diktering kan kombineres med tildeling af forlænget prøvetid (max. 
15 min) og brug af ordbog under dikteringen

F.eks. 45 min diktering + 35 min opgaver + 15 min ekstra = 1 t 35 min



DANSK RETSKRIVNING - ORDFORSLAG

Elever der er testet ordblinde (svarende til kategorien rød) på 
Undervisningsministeriets nationale ordblindetest eller tilsvarende standardiserede 
ordblindetests må anvende ordforslagsprogrammer ved prøven i retskrivning. 

Andre elever må ikke benytte ordforslagsprogrammer ved prøven i retskrivning. 

http://www.ordbogen.com/

https://ordbog.gyldendal.dk/



DANSK SKRIFTLIG FREMSTILLING

Vejledning til prøve i dansk s. 9. STUK aug. 2018

https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/afholdelse/tilladte-hjaelpemidler/adgang-til-hjaelpemidler-via-internettet

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



 dansk, skriftlig fremstilling, FP9 

 matematik med hjælpemidler, FP9 

 engelsk, tysk og fransk, opgave i fri skriftlig fremstilling, FP9 

Den daglige undervisning. 

Der må ikke på besvarelsen være oplyst, at eleven har benyttet ”Tale-til-Tekst”.

Elever, der benytter ”tale-til-tekst” skal sidde i eget lokale, så øvrige elever ikke kan 
høre elevens indtaling. Der skal være tilsyn med eleven under prøven. 

TALE-TIL-TEKST



TALE-TIL-TEKST OG INTET NET..

Matematik: 

” 2.11. Ved prøven må der anvendes alle de specifikke hjælpemidler, som har været 
anvendt i den daglige undervisning. Specifikke hjælpemidler som ikke kan 
medbringes eller opbevares lokalt, kan dog efter skolelederens nærmere anvisninger 
tilgås via internettet”.

BEK nr 47 af 18/01/2018 (Gældende) jan. 2018



SÆRLIGE HENSYN I 
SPROGFAG

Hæfte 1 (lyt og læs): Hvis ikke mere tid - gæt. Læg en lav 

læsehastighed. En sætning af gangen. Læreren skal skrive en 

tidsplan, oplæsning med pauser.

Hæfte 2 (grammatik og skriftlig fremstilling): Tale-til-tekst. Stave-

og grammatikkontrol. Ordforslag. Før, under og efter strategi. 

Nærlæs opgaven og tjek, om du har alt med. Husk at medbringe 

grammatikoversigter.

Den mundtlige prøve: Lav et slideshow til prøven. Evt. med 

billeder. Før arbejdet er vigtigt, læreren læser 

prøvespørgsmålene op, øv dig mundtligt med en ven eller dine 

forældre.



Mulighed for ekstra tid – til forberedelse og til eksamination

Ved prøven i mundtlig dansk, hvor eleven skal udvælge et tekststykke til oplæsning, kan 
elever med læsevanskeligheder vælge at benytte et oplæsningsprogram, eller vælge at 
undlade oplæsning. Ved begge muligheder vil oplæsningen ikke indgå i den samlede 
bedømmelse

Der kan gives tilladelse til, at teksten i forberedelsestiden skannes til tekstformat eller 
indtales

Der er ikke krav om, at folkeskolens mundtlige prøver skal afholdes på skolen

DE MUNDTLIGE PRØVER



TEST AF IT-UDSTYR

Det er skolelederens ansvar at sikre, at elevens it-hjælpemidler virker. 

På www.uvm.dk/test-it kan eleverne teste deres it-hjælpemidler af de forskellige 
typer af opgavesæt fx skrivbare pdf-filer, digitale selvrettende prøver og prøven i 
dansk, skriftlig fremstilling. 

https://uvm.dk/folkeskolen/fol

keskolens-

proever/forberedelse/afproe

vning-af-it-hjaelpemidler



KONKRETE EKSEMPLER & 
ANBEFALINGER



ELEKTRONISKE MATERIALER

https://materialeplatform.emu.dk/eksamensopgaver/fsk/index.

html#
https://eksempel.xn--testogprver-ngb.dk/

”Af hensyn til opgavesættets 

kvalitet må skriftlige opgavesæt 

ikke skannes”. 



STILLADSERING AF STRATEGIER



SKRIFTLIG FREMSTILLING

https://dansk.gyldendal.dk/redskaber/skriverammer



PLAN FOR PRØVERNE TIL ELEVERNE



TIL ALLE LÆRERE



TIL DE TILSYNSFØRENDE



GODE RÅD FRA ELEVERNE - GENERELT

At sidde sammen med de andre, som er til prøve på særlige vilkår 

En it-mand tæt på, hvis noget går galt 

En backup-computer eller 2 

Man har ret til også at få udleveret prøven i papirudgave

Tjekke printer muligheder 

Vigtigt at få tjekket pc før prøverne og ind i mellem

At lærerne kender vores rettigheder, hvad vi må og ikke må. Alle lærerne og lederne. Dem som går vagt skal have styr på 
rettighederne

Man skal have styr på sin tid, eleven. Lærerne skal hjælpe os med at planlægge vores tid

Man skal også have ekstra tid til test og prøveagtige situationer

Alle lærerne ved, hvor de kan finde elektroniske prøver

Tidsskema, det gav mening. Måske en lille pause mellem prøverne

Tale-til-tekst mulighed – evt bare sidde sammen med andre it-rygsæk-brugere – prøve det af inden



GODE RÅD FRA ELEVERNE



ELEVERNES HUSKELISTE



DE NATIONALE TEST

Ikke alle elever bliver grønne..

Testen kan sættes på pause 

Resten kan udsættes til en anden dag

De obligatoriske nationale test 
gennemføres på det klassetrin, som 
eleverne aldersmæssigt befinder sig på, 
mens de frivillige nationale test kan 
tages på klassetrinnet over eller under

Demoopgaver til test af læse-
skriveteknologi

Planlæg testen, så situationen minder så 
meget som muligt om hverdagens 
undervisning. • Aftal med eleven, hvad 
han/hun skal gøre, hvis situationen bliver 
ubehagelig.



HTTPS://KCL.AARHUS.DK/
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/KCLAARHUS/

INSTAGRAM #KCLAARHUS

Konsulent Hanne Mette Kristensen

Kompetencecenter for Læsning

hanpa@aarhus.dk

Tlf. 24960974


