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Grundfagsprøve i dansk: 

Dansk kan blive udtrukket som prøvefag. Skolen vælger de væsentlige mål og krav fra grund-

fagsbekendtgørelsen som er grundlag for prøven. Prøven skal vise i hvilken grad eleven opfyl-

der de udvalgte mål. 

Forudsætningen for at gå til prøve i dansk er, at eleven har deltaget i undervisningen, og at det 

skriftlige arbejde er afleveret til aftalt tid og godkendt af faglæreren. Før undervisningens af-

slutning udvælger eleven i samråd med faglæreren tekster fra sin arbejdsportfolio til en præ-

sentationsportfolio som udgør en del af eksaminationsgrundlaget ved prøven i dansk.  

Prøven er tilrettelagt efter prøveform b, dvs. en individuel mundtlig prøve på grundlag af ele-

vens præsentationsportfolio samt en ukendt opgave, tildelt ved lodtrækning dagen før (jf. BEK 

nr. 683 af 08/06/2016, Bilag 4 Dansk - Prøveform b).  Opgavesættet består af to ekstemporaltek-

ster der repræsenterer forskellige genrer samt et oplæg til dialog om elevens egen tekst fra præ-

sentationsportfolioen.  

Forberedelsen kan ske individuelt eller i grupper efter elevens eget valg. Under forberedelsen 

må eleven bruge alle relevante hjælpemidler. 

Eleven skal i sin forberedelse: 

1. Læse de to ekstemporaltekster, vælge én af ekstemporalteksterne og lave en præsentati-

on, analyse og vurdering af denne. 

2. Perspektivere den valgte ekstemporaltekst til den anden ekstemporaltekst i opgavesættet  

3. Vælge én tekst fra sin præsentationsportfolio og forberede sig på at gå i dialog om for-

midling, virkemidler og skriveproces 

4. Eleven udarbejder en disposition som oplæg til prøven. 

Eleven medbringer disposition, ekstemporaltekster og præsentationsportfolio til prøven. 

Eksaminationen er todelt:  

Første del består af elevens præsentation og løsning af den ukendte opgave samt en efterfølgen-

de samtale om opgaven mellem elev og eksaminator. Anden del består af elevens præsentation 

og fremlæggelse af elevens præsentationsportfolio suppleret med uddybende spørgsmål fra ek-

saminator. 

Eksamenen varer 30 minutter, inklusive votering. 

Der gives en samlet bedømmelse af elevens præstation ud fra 7-trinsskalaen (jf. Karakterbe-

kendtgørelsen BEK nr. 262 af 20/03/2007).  

Eksamenskarakteren erstatter den afgivne standpunktskarakter i faget. 

Eksamens- og bedømmelsesgrundlag og bedømmelseskriterier: 

Eksamensgrundlaget udgøres af det trukne opgavesæt og den selvvalgte tekst fra elevens præ-

sentationsportfolio. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bedømmelsesgrundlaget udgøres af elevens præstation ved prøven, dvs. elevens bearbejdelse og 

mundtlige fremlæggelse af de trukne ekstemporaltekster og af den selvvalgte tekst fra egen 

portfolio. 

Prøvens bedømmelseskriterier beskriver, med udgangspunkt i bedømmelsesgrundlaget, hvad 

der lægges vægt på ved vurderingen af elevens præstation (jf. Bedømmelseskriterier for dansk – 

bilag 3). 

 

Jf. Grundfagsbekendtgørelsen BEK nr. 683 af 08/06/2016, Bilag 4 Dansk. 

 


