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Vejledning til arbejdet
Følgende præsentation guider først fagteamet eller et kommunalt 
naturfagsnetværk gennem en række formalia, der knytter sig til opgivelserne til 
den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi.

Derefter opstilles en række diskussionspunkter, som I skal blive enige om, 
hvordan I løser hos jer.

I kan med fordel samtidig bruge arket Tjekliste til skabelon til opgivelser m.m., 
der samler denne præsentations tre sidste sider. 

‘Med mere’ dækker ud over selve opgivelserne det samlede materiale, der skal 
fremsendes til censor inden prøven: Elevernes ark med problemstillinger og 
arbejdsspørgsmål, generelle data til censor samt uddybende spørgsmål.

https://astra.dk/sites/default/files/tjekliste_til_skabelon_til_opgivelser_m.m.pdf
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Til prøven opgives et alsidigt sammensat stof 
indenfor fagenes kompetenceområder. 

Opgivelserne organiseres tværfagligt i minimum fire 
fokusområder, som har dannet udgangspunkt for den 
tværfaglige naturfagsundervisning og skal omfatte 
tekster og andre udtryksformer. 

Opgivelserne skal indeholde minimum tre eksempler 
på andre udtryksformer end tekst. 

Prøvebekendtgørelsen siger...
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Opgivelserne skal repræsentere stof fra 9. klassetrin 
og kan omfatte stof fra 8. klassetrin. 

De samlede tekster og andre udtryksformer på tværs 
af de opgivne fokusområder til prøven skal være 
fordelt forholdsmæssigt mellem fagene fysik/kemi, 
biologi og geografi i forhold til det vejledende timetal 
for fagene på 7.-9. klassetrin.

Prøvebekendtgørelsen siger 
videre...
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Elevens/gruppens naturfaglige problemstilling og 
arbejdsspørgsmål afleveres på maksimalt en A4-side 
til eksaminator/eksaminatorerne.

Opgivelser og uddybende spørgsmål samt elevernes 
problemstillinger og arbejdsspørgsmål sendes til 
censor, så denne har det i hænde senest 14 dage før 
afholdelse af prøven.

Prøvebekendtgørelsen siger 
også...
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• En fælles måde at lave opgivelser på

• En fælles måde at formidle elevernes ark 
med problemstillinger og arbejdsspørgsmål

• En fælles måde at formidle uddybende 
spørgsmål på

• En fælles standard for generelle data

En fælles skabelon 
kan indeholde
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Tjekliste til skabelon
Opgivelserne: Hvordan sørger vi for...
• At opgivelserne organiseres pr. fokusområde (og ikke fx alene pr. fag)?
• At der mindst opgives fire fokusomåder?
• At det fremgår, at der er mindst tre eksempler på andre udtryksformer end tekst?
• At det er tydeligt, at det opgivne stof sammensat alsidigt inden for 

kompetenceområderne?
• At det vises, der er stof fra 9. klasse og evt. 8. (men ikke 7.)?
• At det fremgår, at der samlet set er mest fra fysik/kemi, næstmest fra biologi og mindst 

fra geografi?
• At antallet af normalsider for hvert fokusområde ikke overstiger 50-70?
• At opgivelserne bliver underskrevet af skolens leder?
• At det fremgår, på hvilket grundlag prøven finder sted? Fx relation til Fælles Mål, 

læringsmål eller lignende?*
• At der er de relevante oplysninger om opgivelsernes tekster (og andre udtryksformer 

end tekst): Fx titel, forfatter, årstal, forlag, evt. sidetal eller url?*

Med udgangspunkt i 
prøvebekendtgørelsen, den generelle 

del af bekendtgørelse om folkeskolens 
prøver, prøvevejledningen, UVM.dk samt 

Censorvejledning 

* Med grønt er det vejledende fra enten prøvevejledning og/eller baseret på erfaring som beskikket censor.

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=211196
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=211196
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=211196
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/forberedelse/proevevejledninger
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/afholdelse/retningslinjer-ved-mundtlige-proever
https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/censur-og-evaluering/for-censorer/information-til-censorerne
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Tjekliste til skabelon

Elevernes ark: Hvordan sørger vi for...
• At elevens/gruppens problemstilling og arbejdsspørgsmål max fylder en A4-side?

Uddybende spørgsmål: Hvordan sørger vi for…
• At det er tydeligt for censor, hvilke elever/grupper de enkelte spørgsmål er til? Og at er 

tydeligt, hvad spørgsmålet uddyber (elevernes undersøgelseskompetence, 
modelleringskompetence eller hvad)?* 

* Med grønt er det vejledende fra enten prøvevejledning og/eller baseret på erfaring som beskikket censor.

Med udgangspunkt i 
prøvebekendtgørelsen, den generelle 

del af bekendtgørelse om folkeskolens 
prøver, prøvevejledningen, UVM.dk samt 

Censorvejledning 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=211196
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=211196
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=211196
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/forberedelse/proevevejledninger
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/afholdelse/retningslinjer-ved-mundtlige-proever
https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/censur-og-evaluering/for-censorer/information-til-censorerne
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Tjekliste til skabelon

Generelle data: Hvordan sørger vi for...
• At der er en liste med tidspunkter og elevnavne (rækkefølge)? Og at der er 4, 5 eller 6 

elever oppe ad gangen? 
• At der fremgår relevante informationer som: Prøvefag, eksaminatorers navne, 

klassens/holdets betegnelse, dato for prøven, censors navn + skole? Hvilke fag 
dækkes af hvem?*

• At der er “en hilsen” og kontaktdata for eksaminatorerne?*
• At det er tydeligt for censor, hvilke specifikke (digitale) hjælpemidler skolens leder har 

godkendt?*

* Med grønt er det vejledende fra enten prøvevejledning og/eller baseret på erfaring som beskikket censor.

Med udgangspunkt i 
prøvebekendtgørelsen, den generelle 

del af bekendtgørelse om folkeskolens 
prøver, prøvevejledningen, UVM.dk samt 

Censorvejledning 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=211196
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=211196
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=211196
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/forberedelse/proevevejledninger
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/afholdelse/retningslinjer-ved-mundtlige-proever
https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/censur-og-evaluering/for-censorer/information-til-censorerne

