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Dagens program

7. maj 20203

09:30 Velkomst og rammer for FGU-prøverne

10:00 Før prøven, oplæg og gruppearbejde

11:40 Krav til den enkelte prøve, oplæg og gruppearbejde

13:00 Frokost

13:45 Gennemførelsen af prøven, oplæg og gruppearbejde

15:00 Præsentation og drøftelser på tværs af grupper

15:30 Spørgsmål/svar fra parkeringsplads

16:00 Afrunding og tak for i dag

Ca. tidspunkter

Spørgsmål?
- skriv løbende og hæng op



Forberedende grunduddannelse

Rammer
for FGU-prøverne



Baggrund for prøveformerne

Den politiske aftale om FGU fra 2017:

• Prøveformer, der relaterer sig til den praksisbaserede undervisning og 
kan anerkendes til de relevante ungdomsuddannelser (adgangsgivende)

• FGU‘s praksispædagogik i både faglige mål og eksamens- og 
prøveformer skal komme til udtryk i læreplaner og fagbilag

• Prøveformerne skal bygge videre på prøveformerne fra 
produktionsskoler (PBE), kombineret ungdomsuddannelse og de 
praktisk baserede prøver på erhvervsskolerne
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uvm.dk/forberedende-grunduddannelse/om-forberedende-grunduddannelse/baggrund-for-fgu-aftalen/aftalens-maalsaetninger

https://www.uvm.dk/forberedende-grunduddannelse/om-forberedende-grunduddannelse/baggrund-for-fgu-aftalen/aftalens-maalsaetninger


1. Praktisk prøve på én arbejdsdag

2. Praktisk prøve over flere dage

3. Portfolioprøve

7. maj 20206

Prøveformer

Eksaminator CensorEksaminand

1 dag

1-5 dage 30 min.

Eksaminator CensorEksaminand

30 min.

Eksaminator CensorEksaminand



Forberedende grunduddannelse

Tip en 7´er om prøveregler



Kan alle fag/faglige temaer bruge alle tre prøveformer?
(portfolioprøve, en dagsprøve, flere dagsprøve)

Vælg det udsagn, som passer bedst:

1. Nej, det er besluttet for det enkelte fag/faglige tema, 
hvilken prøveformer, der er mulige 

2. Ja, prøveformerne gælder for alle fag/faglige temaer

3. Nej, der er altid portfolioprøve i de almene fag, 
samt endagsprøve/flerdagsprøve i de faglige temaer.

7. maj 20208

§ Spørgsmål 1 



Hvornår skal eleven til prøve i et fagligt tema?

Vælg det udsagn, som passer bedst:

1. Eleven går til prøve, når eleven afslutter FGU1-niveau, 
når eleven afslutter FGU2-niveau  og igen når eleven afslutter FGU-niveau 3

2. Eleven må selv vælge hvornår, og om eleven skal til prøve

3. Eleven går til prøve på FGU3-niveau, hvis eleven afslutter på dette niveau

7. maj 20209

§ Spørgsmål 2 



Spørgsmål 3

Hvem skal som udgangspunkt til prøve i de almene fag? 
(dansk, matematik osv…)

Vælg det udsagn, som passer bedst:

1) Kun AGU-elever

2) Både AGU og PGU elever 

3) Kun de elever, der har lyst

7. maj 202010

§



Spørgsmål 4 

Hvilke almene fag skal eleven til prøve i? 

Vælg det udsagn, som passer bedst:

1) Eleven skal til prøve i dansk/DSA, 2) matematik og 3) et andet alment fag

2) Eleven skal til prøve i alle de almene fag, eleven har

3) Eleven skal til prøve i de fag, 
som læreren og elev vurderer eleven skal til prøve i

7. maj 202011

§



Spørgsmål 5 

Hvor mange prøver skal eleven til i det enkelte prøvefag?

Vælg det udsagn, som passer bedst:

1) Eleven skal til prøve, hver gang eleven afslutter et niveau, 
fx går fra G til E-niveau i dansk

2) Eleven skal kun til én prøve i faget

3) Det bestemmer FGU-institutionerne selv

7. maj 202012

§



Spørgsmål 6 

Hvad skal der til for, at en elev lige netop har bestået et fagligt tema? 

Vælg det udsagn, som passer bedst:

Eleven skal vise:

1) En god præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del 
mangler. 

2) En tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable 
grad af opfyldelse af fagets mål. 

3) En jævn præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af 
fagets mål, med adskillige væsentlige mangler.

7. maj 202013

§



Spørgsmål 7 

Hvad er det ALLERVIGTIGSTE dokument at læse, hvis man skal 
finde ud af, hvad der gælder netop for prøven i ens fag/faglige 
tema? 

Vælg det udsagn, som passer bedst:

1) Læreplan/fagbilag 

2) Prøvevejledning 

3) FGU-loven 

7. maj 202014

§



Forberedende grunduddannelse

Tip en 7´er om prøveregler
- Svar -



Spørgsmål 1

Kan alle fag/faglige temaer bruge alle tre prøveformer?
(portfolioprøve, en dagsprøve, flere dagsprøve)

Svar:

1. Nej, det er besluttet for det enkelte fag/faglige tema, 
hvilken prøveformer, der er mulige 

7. maj 202016

§



Spørgsmål 1: Prøveformer 
– bonus- information

7. maj 202017

Fag/fagligt tema Portfolioprøve
Praktisk prøve 

på én arbejdsdag

Praktisk prøve 

over flere arbejdsdage

Alle almene fag (÷ PASE) x
PASE (privatøkonomi, 

arbejdspladslære, samarbejdslære og 

erhvervslære)

x

Byg, bolig og anlæg x x

Handel og kundeservice x

Industri x x

Jordbrug, skovbrug og fiskeri x

Kommunikation og medier x x x

Mad og Ernæring x x

Miljø og genbrug x

Motor og mekanik x x

Musisk og kunstnerisk produktion x x

Omsorg og Sundhed x

Service og transport x x

Turisme, kultur og fritid x x x



Prøveformer

7. maj 202018

Fag/fagligt tema Portfolioprøve
Praktisk prøve 

på én arbejdsdag

Praktisk prøve 

over flere arbejdsdage

Alle almene fag (÷ PASE) x
PASE (privatøkonomi, 

arbejdspladslære, samarbejdslære og 

erhvervslære)

x

Byg, bolig og anlæg x x

Handel og kundeservice x

Industri x x

Jordbrug, skovbrug og fiskeri x

Kommunikation og medier x x x

Mad og Ernæring x x

Miljø og genbrug x

Motor og mekanik x x

Musisk og kunstnerisk produktion x x

Omsorg og Sundhed x

Service og transport x x

Turisme, kultur og fritid x x x

FGU-institutionen 
skal vælge prøveform.

Det skal være tydeligt 
for elever ved start, 

hvilken prøveform de skal op til.

To forskellige værksteder 
inden for samme faglige tema 

kan godt have forskellige 
prøveformer.



Spørgsmål 2

Hvornår skal eleven til prøve i et fagligt tema?

Svar:

3. Eleven går til prøve på FGU3-niveau, hvis eleven afslutter på dette niveau

7. maj 202019

§

Bonusinformation:
• Afslutter eleven på FGU1 og FGU2-niveau får eleven 

en standpunktsbedømmelse, dvs. læreren vurderer, 
om eleven har bestået niveauet.

• I forløbsplanen noteres elevens niveauskifter
• Bedømmes bestået/ikke bestået – på alle tre niveauer.



Spørgsmål 3

Hvem skal som udgangspunkt til prøve i de almene fag? 
(dansk, matematik osv…)

Svar:

2. Både AGU og PGU elever 

7. maj 202020

§

Bonusinformation: 
• Og EGU-elever, såfremt de har 

niveauet dertil
• AGU og PGU elever undervises 

efter samme læreplan i de almene 
fag.



Spørgsmål 4 

Hvilke almene fag skal eleven til prøve i? 

Svar:

1. Eleven skal til prøve i dansk/DSA, 2) matematik og 3) et andet alment fag

7. maj 202021

§

Bonusinformation:
• Det tredje prøvefag findes ved udtræk
• PGU-eleven som har fagligt tema og de tre 

almene fag skal til prøve i dansk, matematik og 
PASE + FGU3 i fagligt tema



Spørgsmål 4 – bonus

Undtagelse – mulighed for prøvefritagelse

• I ganske særlige tilfælde kan institutionen fritage eleven 
fra at deltage i prøver eller anden form for afsluttende bedømmelse, 
hvis institutionen vurderer, at dette ikke vil være i strid med uddannelsesmålet 
i elevens uddannelsesplan. 

• Fritagelsen og begrundelsen herfor skal fremgå af elevens forløbsplan.

• Hf-forberedelseseksamen: Bevismerit er muligt

Basis – særlige regler

• En elev, der udelukkende skal forbedre niveau i dansk eller matematik 
– behøver kun undervisning og prøve i det pågældende fag

• En elev, der udelukkende skal imødekomme overgangskrav til hovedforløb på eud 
- behøver kun undervisning og prøve i det pågældende fag (fx engelsk, naturfag mm.)

7. maj 202022

§



Spørgsmål 5 

Hvor mange prøver skal eleven til i det enkelte prøvefag?

Svar:

2. Eleven skal kun til én prøve i faget

7. maj 202023

§

Bonusinformation: 
• Eleven går til prøve ved det niveau, der er 

fastsat som mål i elevens forløbsplan. 
Altså det højeste niveau fx E-niveau



Spørgsmål 6 

Hvad skal der til for, at en elev lige netop har bestået et fagligt tema? 

Svar:

2. En tilstrækkelig præstation, der demonstrerer 
den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. 

7. maj 202024

§

Bonusinformation:
• En elev består, hvis eleven opnår det, som 

svarer til karakteren 02 på karakterskalaen.



Spørgsmål 6 –Bonus

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse
kapitel 1:

• Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer 
udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. 

• Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer 
omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler. 

• Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af 
fagets mål, med en del mangler. 

• Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad 
af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler. 

• Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der 
demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. 

• Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer 
en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. 

• Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation. 
25

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=25308


Spørgsmål 7 

Hvad er det ALLERVIGTIGSTE dokument at læse, hvis man skal 
finde ud af, hvad der gælder netop for prøven i ens fag/faglige 
tema? 

Svar:

1. Læreplan/fagbilag 

7. maj 202026

§

Bonusinformation:
Læreplaner og fagbilag: Det som gælder for prøven. 
Vejledningen er vejledende og giver inspiration

Læreplan/fagbilag findes her:
www.uvm.dk/forberedende-grunduddannelse/uddannelsens-
faglige-indhold/laereplaner-og-fagbilag



Forberedende grunduddannelse

Før prøven
Undervisningen



Undervisning

7. maj 202028

Prøveforberedelsen begynder
første undervisningsdag

– prøven er blot et spejl af hverdagen!



Undervisning før praktisk prøve

Prøveopgave

på én arbejdsdag (motor og mekanik)



Prøveopgave

Undervisning før praktisk prøve
over flere arbejdsdage (industri)



Undervisning før portfolioprøve
(engelsk)



32

Fra fokus på prøveterminer og pensum til 
fokus på elevens læring og progression i 
undervisningen som pejlemærker.

Til prøven skal eleven blot bekræfte det 
niveau som læreren allerede kender hos 
eleven fra undervisningen

FGU
– et nyt perspektiv

7. maj 2020

FGU



Pointer

• Prøven skal dokumentere det, eleven har lært 
og arbejdet med i undervisningen

• Løbende samtaler med eleven om elevens 
læring er vigtig – og nødvendig!
(understøttet af den faglige dokumentation) 

• Eleven skal ikke til prøve, før læreren 
vurderer, eleven har niveauet. 
Derfor bør der ikke være nogle, som ikke har 
kompetencerne til at bestå de faglige krav 
(andre faktorer kan så spille ind)

• Det er undervisningen, der giver eleven 
læring. Ikke prøven!

7. maj 202033



1. Praktisk prøve på én arbejdsdag

• Lærer og censor er tilstede hele dagen

• Samtaler med elever 

• Både proces og produkt bliver bedømt

2. Praktisk prøve over flere dage

• Eleven stilles en opgave på baggrund af en case 
- kan være en produktionsopgave

• Mundtlig eksamination dagen efter 
arbejdsdagen/dagene

3. Portfolioprøve

• Mundtlig eksamination på baggrund af en 
præsentationsportfolio

7. maj 202034

Prøveformer

Eksaminator CensorEksaminand

1 dag

1-5 dage 30 min.

Eksaminator CensorEksaminand

30 min.

Eksaminator CensorEksaminand



7. maj 202035

Følg spørgsmålene til opgave 1 
i kompendiet

• Kort præsentationsrunde (maks. 
15 minutter)

• Beskriv et undervisningsforløb 
som danner grundlag for en 
prøve på niveau 3. I skal 
beskrive et forløb, de faglige mål 
og et oplæg til en prøveopgave.

Workshop ‘Før prøven’

Praktisk prøve én arbejdsdag



7. maj 202036

Følg spørgsmålene til opgave 1 
i kompendiet

• Kort præsentationsrunde 
(maks. 15 minutter)

• Beskriv et undervisningsforløb som 
danner grundlag for en prøve på 
niveau 3 (PASE Niveau G). I skal 
beskrive et forløb, de faglige mål 
og et oplæg til en prøveopgave.

Workshop ‘Før prøven’

Praktisk prøve over flere arbejdsdage



Workshop ‘Før prøven’

07-05-2020
Side 
37

Følg spørgsmålene til opgave 1 
i kompendiet

• Kort præsentationsrunde (maks. 
15 minutter)

• Beskriv et undervisningsforløb 
som kan være eksemplarisk for 
den undervisning som skal lede 
frem mod prøven.

Portfolioprøve



Forberedende grunduddannelse

Krav til prøven



Eksaminationsgrundlag 
Det eksaminationen tager udgangspunkt i
Fx 
• Praktisk opgave

Bedømmelsesgrundlag 
Det der tæller med ved bedømmelsen
Fx 
• Arbejdsproces

Bedømmelseskriterier 
Det lærer og censor lægger 
vægt på ved bedømmelsen

Eksamination

Du skal gennemføre et hækkeløb. • Løb
• Spring

• Gennemførelsestid 
• Antal væltede hække



Eksaminationsgrundlag 
Det eksaminationen tager udgangspunkt i
• Praktisk opgave

Bedømmelsesgrundlag 
Det der tæller med ved bedømmelsen
• Våbnet
• Praktisk præstation

Eksamination

• Lav et våben med Post-It

• Våbnets udformning
• Præsentation af hvordan våbnet virker

Lav et 
våben

Bedømmelseskriterier 
Det lærer og censor lægger 
vægt på ved bedømmelsen



Eksaminationsgrundlag 
Det eksaminationen tager udgangspunkt i
• Praktisk opgave

Bedømmelsesgrundlag 
Det der tæller med ved bedømmelsen
• Våbnet
• Praktisk præstation

Eksamination

• Lav et våben med Post-It

• Våbnets udformning
• Præsentation af hvordan våbnet virker

Lav et 
våben

Bedømmelseskriterier 
Det lærer og censor lægger 
vægt på ved bedømmelsen

• Våbnet er et pusterør
• du kan skyde mindst 4 meter 
• du kan ramme et mål på 3 meters 

afstand



Eksaminationsgrundlag 
Det eksaminationen tager 
udgangspunkt i
• prøveopgaven

Bedømmelsesgrundlag 
Det der tæller med ved bedømmelsen

Bedømmelseskriterier 
Det lærer og censor lægger vægt på ved bedømmelsen

Praktisk prøve på én arbejdsdag

Du skal udføre lille service på 
en personvogn.

• Den udførte service på personvognen
• Dokumentation i form af udfyldt 

serviceskema
• Udførte arbejdsprocesser 
• Den mundtlige præstation

Arbejdsprocesser:
• Følger serviceskemaets opbygning
• Service er færdigudført og hvis ikke, kan eleven 

redegøre for mangler eller forbedringer
• Eleven tager hensyn til sikkerhed, arbejdsmiljø 

og miljøet
• Eleven arbejder rutineret
Dokumentation:
• Div. målinger er noteret under relevante punkter 

på serviceskemaet
Præstation:
• Bruger korrekte betegnelser for værktøj, 

reservedele, hjælpeværktøj og lignende

Motor og mekanik

Prøveopgave



Bedømmelsesgrundlag 
Det der tæller med ved 
bedømmelsen

Praktisk prøve over flere dage

Du skal fremstille en kulgrill til 
en kunde.

• Det fremstillede produkt
• Den mundtlige præstation

Bedømmelseskriterier 
Det lærer og censor lægger vægt på ved bedømmelsen

Produkt:
• Grillen skal leve op til kravene om mål og anvendelse
• Gennembrænding i svejsningerne og korrekte A-mål
• Fornuftigt rustbeskyttet
• Evt. håndtag skal være udført i forsvarlig dimension, 

og i hensigtsmæssig position
• Brugervenlige overflader
Præstation:
• Har teknisk dokumentation med tegninger, 

materialevalg, stykliste, tolerancer, tidsplan, 
overvejelser om sikkerhed og arbejdsmiljø

• Anvender begreber som bukke, valse, svejse, 
tolerancer, skydelære, kørner, hammer, vinkler 

• Kan fortælle om jerns egenskaber

Industri

Prøveopgave

Eksaminationsgrundlag 
Det eksaminationen tager 
udgangspunkt i
• prøveopgaven



Eksaminationsgrundlag 
Det eksaminationen tager 
udgangspunkt i
• præsentationsportfolioen

Bedømmelsesgrundlag 
Det der tæller med ved 
bedømmelsen

Portfolioprøve

Præsentationsportfolio med:
• Opgaver, arbejdsplaner, 

skemaer, plancher

• Præsentationsportfolio
• Den mundtlige præstation

Bedømmelseskriterier 
Det lærer og censor lægger vægt på ved bedømmelsen

Portfolio:
• indeholder dokumentation fra arbejdet med tre 

temaer 
Præsentation:
• Kan fortælle dybdegående om ét af temaerne 
• Kan redegøre for den ernæringsmæssige kvalitet 

af bollerne/kagerne 
• Kan redegøre for hvordan man behandler gæren, 

evt. hæveprodukter, og hvordan de virker
• Kan fortælle om sikkerhed og hygiejne 
• Kan anvende faglige begreber som hæveproces, slå 

dej sammen, egenkontrol, æltemaskine, dejkroge

Mad og ernæring



Bedømmelsesgrundlag 
Det der tæller med ved 
bedømmelsen

Portfolioprøve

Præsentationsportfolio med:
• Sikkerhedsmanual, film, 

manuskript, storyboard

• Præsentationsportfolio
• Den mundtlige præstation

Bedømmelseskriterier 
Det lærer og censor lægger vægt på ved bedømmelsen

Portfolio:
• Indeholder sammenhængende tekst med  flydende 

og præcist sprog
• Varieret og flydende sprog i videoer
Præsentation:
• Kan forklare dybdegående om emnet i et varieret 

og flydende sprog
• Kan udtrykke sig mundtligt i et sammenhængende 

og præcist sprog om emnet 
• Anvender korrekte fagudtryk
• Kan fortælle om genreforskelle i portfolioens

produkter

Engelsk D

Eksaminationsgrundlag 
Det eksaminationen tager 
udgangspunkt i
• præsentationsportfolioen



Praktisk prøve 
én arbejdsdag

Workshop ‘Krav til prøven’

07-05-2020
Side 
46

Skema 2.1 Krav til prøven –  slå op i fagbilag for at svare på spørgsmålene 

Spørgsmål Svar i stikord 

1. Eksaminationsgrundlag 
(afsnit 4.3.1) 
Hvad tager jeres prøve 
udgangspunkt i? 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Bedømmelsesgrundlag 
(afsnit 4.3.2)  
Hvad tæller med ved 
bedømmelse af elevens 
præstation? 
 

 

 

Eksaminationsgrundlag 
Eksaminationsgrundlaget er det, som 

prøven tager udgangspunkt i. 

Det er det konkrete grundlag, som selve 

prøvesituationen bygger på.  

I den praktiske prøve på en arbejdsdag er 

selve opgaven til prøven ofte 

eksaminationsgrundlaget.  

Bedømmelsesgrundlag 
Bedømmelsesgrundlaget er det, 

som tæller med ved prøven. 

Det kan godt være, men er ikke 

nødvendigvis det samme som 

eksaminationsgrundlaget.  

Bedømmelseskriterier 
Bedømmelseskriterier er det, som lærer og 

censor lægger vægt på ved bedømmelsen. 

Bedømmelseskriterierne fra fagbilag er ofte 

brede og lidt abstrakte. Det er nødvendigt at 

konkretisere dem i forhold til 

bedømmelsesgrundlaget, så det er tydeligt for 

elev, lærer og censor, hvad eleven bliver 

bedømt på. 

 

Følg spørgsmålene til opgave 2 i 
kompendiet

• Eksaminationsgrundlag

• Bedømmelsesgrundlag

• Bedømmelseskriterier



Workshop ‘Krav til prøven’

07-05-2020
Side 
47

Praktisk prøve 
over flere arbejdsdage

Skema 2.1 Krav til prøven –  slå op i læreplan/fagbilag for at svare på spørgsmålene 

Spørgsmål Svar i stikord 

1. Eksaminationsgrundlag 
(afsnit 4.3.1) 
Hvad tager jeres prøve 
udgangspunkt i? 
 
 
 
 

 

2. Bedømmelsesgrundlag 
(afsnit 4.3.2)  
Hvad tæller med ved 
bedømmelse af elevens 
præstation? 
  

 

 

 

Eksaminationsgrundlag 
Eksaminationsgrundlaget er det, som 

prøven tager udgangspunkt i. 

Det er det konkrete grundlag, som selve 

prøvesituationen bygger på.  

I den praktiske prøve over flere dage er 

selve opgaven til prøven ofte 

eksaminationsgrundlaget.  

Bedømmelsesgrundlag 
Bedømmelsesgrundlaget er det, 

som tæller med ved prøven. 

Det kan godt være, men er ikke 

nødvendigvis det samme som 

eksaminationsgrundlaget.  

Bedømmelseskriterier 
Bedømmelseskriterier er det, som lærer og 

censor lægger vægt på ved bedømmelsen. 

Bedømmelseskriterierne fra læreplan/ fagbilag 

er ofte brede og lidt abstrakte. Det er 

nødvendigt at konkretisere dem i forhold til 

bedømmelsesgrundlaget, så det er tydeligt for 

elev, lærer og censor, hvad eleven bliver 

bedømt på. 

 

Følg spørgsmålene til opgave 2 i 
kompendiet

• Eksaminationsgrundlag

• Bedømmelsesgrundlag

• Bedømmelseskriterier



Workshop ‘Krav til prøven’

07-05-2020
Side 
48

Følg spørgsmålene til opgave 2 i 
kompendiet

• Eksaminationsgrundlag

• Bedømmelsesgrundlag

• Bedømmelseskriterier

Portfolioprøve

 

Skema 2.1 Krav til prøven –  slå op i læreplan/fagbilag for at svare på spørgsmålene 

Spørgsmål Svar i stikord 

1. Eksaminationsgrundlag 
(afsnit 4.3.1) 
 
Hvad tager jeres prøve 
udgangspunkt i? 

 

2. Præsentationsportfolio 
(afsnit 4.3)  
 
Hvad er kravene til 
portfolioens omfang, 
udformning og indhold?  
 

 

3. Bedømmelsesgrundlag 
(afsnit 4.3.2)  
 
Hvad tæller med ved 
bedømmelse af elevens 
præstation? 
 
(Det er ikke altid det samme 
som eksaminationsgrundlaget. 
Fx er det ikke sikkert, at 
materialet i portfolioen tæller 
med i bedømmelsen) 

 

 



Forberedende grunduddannelse

Gennemførelse af prøven



Praktisk prøve på én arbejdsdag
Gennemførelse af prøven (motor og mekanik)



Praktisk prøve over flere dage
Gennemførelse af prøven (industri)



Portfolioprøve
Gennemførelse af prøven (engelsk)



Praktisk prøve 
én arbejdsdag
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Følg spørgsmålene til opgave 3 i 
kompendiet
• Hvem deltager i prøven? 

(individuelt/gruppe)
• Hvor afholdes prøven 
• Hvad sker der konkret?
• Hvilke spørgsmål kan læreren stille for, 

at eleven kan vise, at vedkommende 
lever op til bedømmelseskriterier og 
faglige mål?

 
Skema 3. Gennemførsel af prøven 

1. Hvem 
Hvem deltager i prøven?  
(individuelt/gruppe) 
 
 

2. Hvor 
Hvor afholdes prøven? 

 
 
 

3. Hvad  
Hvad sker der konkret? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Hvordan 
Hvilke spørgsmål kan læreren stille for, at eleven kan vise, at vedkommende  
lever op til bedømmelseskriterier og faglige mål? 
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Praktisk prøve 
over flere arbejdsdage

Følg spørgsmålene til opgave 3 i 
kompendiet
• Hvem deltager i prøven? 

(individuelt/gruppe)
• Hvor gennemføres arbejdsdagene, og 

hvor afholdes prøven 
• Hvad sker der konkret på arbejdsdagene 

og ved prøven?
• Hvilke spørgsmål kan læreren stille for, 

at eleven kan vise, at vedkommende 
lever op til bedømmelseskriterier og 
faglige mål?

 
Skema 3. Gennemførsel af prøven 

1. Hvem 
Hvem deltager i prøven?  
(individuelt/gruppe) 
 
 

2. Hvor 
Hvor gennemføres arbejdsdagene, og hvor afholdes prøven? 

 
 
 

3. Hvad  
Hvad sker der konkret på arbejdsdagene og ved prøven? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Hvordan 
Hvilke spørgsmål kan læreren stille for, at eleven kan vise, at vedkommende  
lever op til bedømmelseskriterier og faglige mål? 
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Følg spørgsmålene til opgave 3 i 
kompendiet
• Hvem deltager i prøven? 

(individuelt/gruppe)
• Hvor afholdes prøven 
• Hvad sker der konkret?
• Hvilke spørgsmål kan læreren stille for, 

at eleven kan vise, at vedkommende 
lever op til bedømmelseskriterier og 
faglige mål?

Portfolioprøve

 
Skema 3. Gennemførsel af prøven 

1. Hvem 
Hvem deltager i prøven?  
(individuelt/gruppe) 
 
 

2. Hvor 
Hvor afholdes prøven? 

 
 
 

3. Hvad  
Hvad sker der konkret? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Hvordan 
Hvilke spørgsmål kan læreren stille for, at eleven kan vise, at vedkommende  
lever op til bedømmelseskriterier og faglige mål? 
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Husk

• Både censor og lærer skal tage 
noter ved prøveafholdelsen. 
Disse skal efterfølgende  
gemmes og anvendes ved en 
evt. klagesag

• Prøvetiden er en halv time 
per elev

Husk



Forberedende grunduddannelse

Sparring i grupper
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Find inspiration og læs mere

Se fx de tre prøvefilm og læs mere om prøverne på:
https://www.uvm.dk/forberedende-grunduddannelse/proever-og-
eksamen/proeveformer

Se prøvevejledning for de enkelte fag/faglige temaer på:
https://emu.dk/fgu

Fx: https://emu.dk/fgu/kommunikation-og-medier/prover-og-eksamen

https://www.uvm.dk/forberedende-grunduddannelse/proever-og-eksamen/proeveformer
https://emu.dk/fgu
https://emu.dk/fgu/kommunikation-og-medier/prover-og-eksamen



