
Tekstniveauer: 

1.  For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

2.  For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1.  Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2.  Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3.  Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Program for dagen 
10.00-10.15: Introduktion til dagen ved fagkonsulenterne  
10.15-10.45: Intern flerfaglig prøve. Opsamling ved  bordene på intern prøve 
10.45-11.00: Opsamling i fællesskab 
11.00-11.15: Pause 
11.15-12.30: Digital dannelse og digitale kompetencer – alt materialet kan 
hentes på: www.emu.dk/stx/historie/arbejdet-med-digital-dannelse-i-fagene 
12.30-13.15: Frokost 
13.15-14.30: Enkeltfaglig prøve og samlet forløb - fagopdelt.  
14.30-14.45: Pause 
14.45-15.45: Aydin Soei: Medborgerskab og modborgerskab 
15.45-16.00: Afrunding og evaluering 
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Tekstniveauer: 

1.  For at skifte mellem de 
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Forventede  
tilføjelser i vejledningen 1 

• Faglige mål om kritisk brug af materialer:  
Eleverne lærer om, hvordan politisk misinformation og fordrejede forklaringer 
spredes, og hvordan man kan forsøge at spotte det. Se også 
https://digitaluddannelse.org - ’Like’ 

• Samfundsfag, metode: Eleverne lærer om samspillet mellem kvalitative og 
kvantitative data. 
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Forventede 
tilføjelser i vejledningen 2 

Intern prøve 
• Skolen sikrer, at det afleverede produkt lever op til læreplanens krav. Hvis ikke 

det er tilfældet, skal eleven straks udbedre sit produkt, så betingelserne for at gå 
til prøven jf. eksamensbekendtgørelsens § 7, stk. 1 er opfyldt. 

• Den interne censors rolle ved prøven følger eksamensbekendtgørelsens § 29, 
herunder at vedkommende skal medvirke til og påse, at prøverne gennemføres i 
overensstemmelse med de gældende regler.   
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Forventede 
tilføjelser i vejledningen 3 
Ekstern prøve 
 
Om forberedelse af eleverne til prøven: 
• Man skal forud for den interne prøves start sikre, at eleverne tillige i alle tre fag 

er forberedte på den efterfølgende enkeltfaglige prøve.  
• Der kan mellem den interne og den eksterne prøve afholdes generel 

eksamensvejledning ligesom elevernes eksamensforberedelse til den 
enkeltfaglige prøve kan understøttes vha. en læseplan eller lignende. 

 
Om opgaverne bilagsmateriale 
• Historie: Der må som udgangspunkt ikke være helt eller delvist sammenfald i 

de forskellige opgavers bilagsmateriale. 
• Religion og samfundsfag: Der må ikke være helt eller delvist sammenfald i de 

forskellige opgavers bilagsmateriale.   
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forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

2.  For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1.  Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2.  Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3.  Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Erfaringsudveksling – 
opsamling kl. 10.50! 
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Intern flerfaglig prøve 
Erfaringer med: 
-  træning forud og opgaverne 
-  vejledning og aflevering 
-  afvikling af mundtlige prøver med lærere og intern censor  
-  bedømmelse 
(Vælg en bordreferent som sender jeres pointer til 
christian.vollmond@stukuvm.dk) 
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Arbejdet med digitale 
kompetencer i KS 
Materiale om arbejdet med digitale kompetencer i fagene og 
faggruppen: 
• https://www.emu.dk/stx/historie/arbejdet-med-digital-

dannelse-i-fagene Eller http://kortlink.dk/x934 
Herinde kan man finde vodcasts + DiDaKs pædagogiske 
formater 
• Stationslæring: Gå rundt til bordene (har klistret forskellige 

pædagogiske formater på dem) og prøv at lave forslag, hvordan 
man kan arbejde med det pågældende problemfelt i fagene eller 
faggruppen 

• Skriv in i fælles google-docs – se instruksen 
• Sørg gerne for at indskrive dem i den relevante kategori ☺  
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