


• Særlige vilkår – hvordan skal det forstås?

• Nyheder fra Undervisningsministeriet - FPNyt

• FP dansk

• FP matematik

• FP dansk og engelsk mundtligt

• FP skriftlig prøve sprogfag

• Oplæg til videre drøftelse på egen skole

Dagsorden

Spørgsmål?

• Chatten
• Spørgetime ons. d. 6. april 

2022 kl. 14-15 (link på 
hjemmeside)



De mundtlige og praktiske prøver i 8., 
9. og 10. klasse 

afholdes i perioden mandag den 23. 
maj til onsdag den 22. juni 2022.

Prøveoversigt 2021/22



BEK nr. 1128 af 14/11/2019

Bilag 1 og 2

Bekendtgørelse om folkeskolens prøver 
('prøvebekendtgørelsen’)

link: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1128

Særlige prøvevilkår og fritagelse fra folkeskolens 
prøver

https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-
proever/proevetilrettelaeggelse/proever-paa-saerlige-
vilkaar/proeve-paa-saerlige-vilkaar-og-fritagelser

Afsnit - Særligt for ordblinde

https://drive.google.com/file/d/1X3phVLLuIT-
Rf1cCjFPEV28tkt_95Maw/view?usp=sharing

Prøvebekendtgørelsen

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1128
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/proevetilrettelaeggelse/proever-paa-saerlige-vilkaar/proeve-paa-saerlige-vilkaar-og-fritagelser
https://drive.google.com/file/d/1X3phVLLuIT-Rf1cCjFPEV28tkt_95Maw/view?usp=sharing


Orienteringer, praktisk information og nyt om folkeskolens prøver.

https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/aktuelt/nyheder-og-
orienteringer

Kan tilmeldes, så man får nyhedsbrevet pr. mail

FP nyt

https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/aktuelt/nyheder-og-orienteringer


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

Eleven må ikke stilles bedre end deres funktionsnedsættelse kan begrunde

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

At være tosproget er ikke en funktionsnedsættelse – særlige regler for sent 
ankomne

En funktionsnedsættelse



Ordblind (kategori rød)

Elever, der er testet ’ordblind’ (svarende til kategorien 
rød) med Ordblindetesten (Undervisningsministeriets 
nationale ordblindetest) eller tilsvarende 
standardiserede ordblindetests, har en 
funktionsnedsættelse i form af ordblindhed.

Usikker fonologisk kodning (kategori gul)

Elever, der er testet ’usikker fonologisk kodning’ 
(svarende til kategorien gul) med Ordblindetesten 
(Undervisningsministeriets nationale ordblindetest) har 
ikke en funktionsnedsættelse i form af ordblindhed og 
skal ikke på basis heraf tilbydes prøve på særlige vilkår, 
med mindre eleven har en anden funktionsnedsættelse
eller tilsvarende vanskeligheder, der berettiger til prøve 
på særlige vilkår.

En funktionsnedsættelse



Eleven afgør i samråd med sine forældre, om prøven 
ønskes aflagt på særlige vilkår.

Skolens leder træffer afgørelsen i samråd med PPR

Et bevis må ikke indeholde oplysninger om særlige 
prøvevilkår

Skolens leder skal registrere og opbevare 
oplysninger på elevniveau med oplysning om årsagen 
til den særlige tilrettelæggelse, og i hvilke fag der er 
sket en særlig tilrettelæggelse af prøven.

Deadline 1. december forud for prøvetermin maj/juni.

Vejledningen s. 11-12

Aftaler noteres ligeledes i Den individuelle handleplan

Beslutningen

Eksempel på skabelon, UVM



Oversigt over prøver og hjælpemidler

I mappen i Drev, kan I finde en oversigt over prøverne og hvilke 
hjælpemidler ordblinde elever må bruge samt tidsrammer

https://drive.google.com/drive/folders/1IEt4oqz12hEE2z7naos-
S2C5OUS3gYc1

https://drive.google.com/drive/folders/1IEt4oqz12hEE2z7naos-S2C5OUS3gYc1


- Tale-til-tekst eleverne skal sidde for sig, så de ikke 
forstyrrer

- Forlænget tid – hvad gør man, hvis de sidder sammen 
med de andre?

- Er der tilsyn nok og kender tilsynet elevernes særlige 
vilkår? Og kender eleven tilsynet?

- Husk at forberede prøvematerialet til eleven

https://sites.google.com/aaks.dk/bugsfe/startside/tv%C3%
A6rg%C3%A5ende-emner/pr%C3%B8ver?authuser=0

"Man skal gøre det, der giver mening på den enkelte skole...." Trine Nobelius

Lokale + andet praktisk

https://sites.google.com/aaks.dk/bugsfe/startside/tv%C3%A6rg%C3%A5ende-emner/pr%C3%B8ver?authuser=0


Skriftlige afgangsprøver i dansk

Retskrivningsprøven

Læseprøven

Skriftlig fremstilling

Skriftlige prøver 10.kl.



Ved dikteringen anvendes den tid, som er nødvendig.

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

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

Retskrivningsprøven 9.kl. – Hvordan og hvad må man?

F.eks. 45 min diktering + 35 min opgaver + 15 min ekstra



Selvrettende og PDF

• Skriv hele teksten – også tegn

• Indsætningsdiktat

• Opgaver i grammatik

• Oplæsning af tekst

• Ordforslag

• Elektroniske ordbøger – husk at vælge! - og øve!

LST
"Ad 2. Til prøver, der afvikles som digitalt selvrettende prøver 
på testogprøver.dk, kan eleverne i udgangspunktet anvende 
deres it-hjælpemidler direkte på det digitale prøvemateriale. 
Elever, der aflægger prøver på særlige vilkår, har i nogle 
tilfælde behov for at anvende pdf-udgaven af prøven."



Vejledningen kan hentes i Drev

https://drive.google.com/drive/folders/1ry9DPCHUTu9B19iqQIs4QrHPsOJa9JV
w?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1ry9DPCHUTu9B19iqQIs4QrHPsOJa9JVw?usp=sharing


i-prøve eller PDF?

Oplæsningsfunktion + udklipslæser

Ekstra tid (15 min.)

Prøven samlet = 45 min.

Læseprøve – Hvordan og hvad må man?



Delt skærm eller ej 

Chromebook – meget lille 
skærm…

Lær evt. genvejen til hurtigt 
skift mellem faner



Gem med det samme (hvis PDF)

Er opgaven flere sider?

250 ord/min. – hastighed!!

Forskellig hastighed til forskellige opgaver

Man må springe i opgaverne

Rækkefølge

Spørgsmål først?

Lyt hele teksten – så spørgsmål

Lyt dele af teksten, så spørgsmål

Fif..

Eleven har travlt!

Ctrl.+F - skimmeteknik



Skriftlig prøve 10.kl.

Den skriftlige del af prøven består af 3 dele: 
a) Læsning og sprogbrug.
b) Modtagerrettet kommunikation. 
c) Skriftlig fremstilling.



• i-prøve

• Oplæsning

• Ordforslag

• Tale-til-tekst

• Ekstra tid

–

Op til 60 min. + evt. pauser

Sidde sammen med andre på særlige 
vilkår

Prøven skal afspejle hverdagen

Skriftlig fremstilling – Hvordan og hvad må man?

Prøvens varighed:

3½ time + 1 time = 4½ time

Kan eleven arbejde så længe?
Hjælper det eleven at få forlænget tid?

Vejledning Særlige prøvevilkår og fritagelse fra folkeskolens 
prøver (nov. 2020) s. 20



Dansk skriftlig fremstilling

Prøvebekendtgørelsen for Dansk s. 14 STUK Nov. 2019



Strategier:

Hele teksten

Sætninger

Enkeltord - rigtig mange ordblinde bruger tale-til-tekst i mere eller mindre grad!

Tale-til-tekst

Prøver på særlige vilkår, vejledning s. 22, STUK nov. 20



Rettefasen



Nogle elever er udfordrede ift. planlægning – giv dem et stillads

Se eksempel på tidsplan i Drev

Før – under - efter



Man må benytte 
skriveskabeloner
– husk at kopiere over i tomt 
dokument inden aflevering!

Hjælp eleven til at have et 
katalog af skabeloner

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

Op til prøven…

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


Se vejledning på Bugsfe

Forberede skabelon m.m. på MOMO

Se webinar fra PUF om afvikling af 
prøverne

Slides

Forbered prøven til eleverne

https://sites.google.com/aaks.dk/bugsfe/startside/tv%C3%A6rg%C3%A5ende-emner/pr%C3%B8ver?authuser=0
https://drive.google.com/file/d/1hMIjkcuD7E2hNsTANSGQZxqoAy699SXY/view
https://docs.google.com/presentation/d/1PF0aPiRw-yNXgzD87E2NT_3tQLSlWpbt2lFQ3CcOBww/edit?usp=sharing


ZIP-fil – downloades til internt drev på Chromebook

Videovejledning på Bugsfe.dk

Øveprøver hentes via Prøvebanken

Øveprøver

https://sites.google.com/aaks.dk/bugsfe/startside/tv%C3%A6rg%C3%A5ende-emner/pr%C3%B8ver?authuser=0
https://www.xn--prvebanken-1cb.dk/


Oplæsning eller ej?

Særligt for de mundtlige prøver - dansk

Kan også være relevant for ordblinde elever!
(ordmobiliseringsvanskeligheder, overbliksvanskeligheder)

En disposition kan også være billeder!

Afsnit "Særligt for ordblinde"

https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/proevetilrettelaeggelse/proever-paa-saerlige-vilkaar/proeve-paa-saerlige-vilkaar-og-fritagelser


Skriftlige afgangsprøver i matematik

Generelt om prøver og læse- skriveteknologi i matematik

Prøven uden hjælpemidler

Prøven med hjælpemidler



Ekstra tid – obs.

Læse med ørerne og øjnene

Tekst – AppWriter

Tal og symboler - øjnene

Generelt om prøver og læse-
skriveteknologi i matematik



AppWriter

Udklipslæser

Matematisk sprog

Hastighed

Ordforslag

Læse- skriveteknologi i matematik



Kendskab til prøverne

Slide 21 – EMU - prøven med hjælpemidler

Emu

https://emu.dk/sites/default/files/2021-03/gsk_corona_pr%C3%B8veforberedende%20forl%C3%B8b_matematik%20med%20hj%C3%A6lpemidler_0.pptx
https://emu.dk/grundskole/corona-gode-raad-til-undervisning/proeveforberedende-forloeb-dansk-matematik-og-engelsk?b=t5-t3834-t5063


Kendskab fra det daglige arbejde

Eleven skal have 'ejerskab' til skabelonen

og rutiner i arbejdet med dem

En skabelon kan noget andet

end et blankt dokument

Skabeloner



✓ I alle sprogfagene kan der gives en forlængelse af eksaminationstiden på op 
til 10 minutter

✓ Der må gerne laves en præsentation i Slides

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

Særligt for de mundtlige prøver - engelsk

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


Eleverne lytter individuelt i 1. del.

De må stoppe lydfilen, men kun lytte én gang.

INGEN ordbog.

Gæt!

Billedsøgning må ikke anvendes

OBS på automatisk oversætter!! - kan resultere i 
bortvisning

Tekstens omfang i del 2 (fri skriftlig fremstilling) kan 
være en udfordring.

Lær eleverne at bruge ord/sætninger fra selve 
oplægget!

Giv eleverne brugbare grammatiske oversigter

Den skriftlige prøve i sprogfag



Drøftelsesark

Opfordring til at drøfte procedurer og aftaler på 
egen skole



Tirsdag d. 7. dec. Kl. 10.00-10.45

Tilmelding via hjemmeside

Optagelse af webinar samt slides og andet materiale kan hentes i Drev 
efterfølgende

Webinar for elever



Online spørgetime

Onsdag d. 6/4-22 kl. 14-15

Link kan findes på hjemmeside - kræver ikke
tilmelding

https://kcl.aarhus.dk/

https://kcl.aarhus.dk/


Mappe i Drev

https://drive.google.com/drive/folders/1ry9DPCHUTu9B19iqQIs4QrHPsOJa9JVw?usp=sharing

Link til webinar og slides fra PUF

https://docs.google.com/presentation/d/1PF0aPiRw-
yNXgzD87E2NT_3tQLSlWpbt2lFQ3CcOBww/edit?usp=sharing

https://sites.google.com/aaks.dk/bugsfe/startside/webinar-bibliotek?authuser=0

Prøveforberedende forløb

https://emu.dk/grundskole/corona-gode-raad-til-undervisning/proeveforberedende-
forloeb/proeveforberedende-forloeb?b=t5-t3834-t5063

Wizkids om afgangsprøver

https://sites.google.com/wizkids.dk/appwriter-afgangsprver/start

Vil du vide mere?

https://drive.google.com/drive/folders/1ry9DPCHUTu9B19iqQIs4QrHPsOJa9JVw?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1PF0aPiRw-yNXgzD87E2NT_3tQLSlWpbt2lFQ3CcOBww/edit?usp=sharing
https://sites.google.com/aaks.dk/bugsfe/startside/webinar-bibliotek?authuser=0
https://emu.dk/grundskole/corona-gode-raad-til-undervisning/proeveforberedende-forloeb/proeveforberedende-forloeb?b=t5-t3834-t5063
https://sites.google.com/wizkids.dk/appwriter-afgangsprver/start

