
Oplæg ved Dansklærerforeningens årsmøde 
2/10 2020



Kort præsentation

• Fagkonsulent for

• Dansk Hhx og Htx med dertilhørende Eux uddannelser

• Almen sprogforståelse AP (sammen med Jonas Rasmussen)

• Studieområdet (SO og herunder SOP), fra 1/8 2020

• Kulturforståelse, fra 1/8 2020
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Agenda

• Siden sidst

• Hvad sker der i ministeriet – generelt

• Elevfordeling

• Ny karakterskala

• De første evalueringer

• Hvad arbejder vi med i ministeriet – fagspecifikt

• Evaluering af det virtuelle censormøde

• Evaluering af de større skriftlige opgaver

• GDPR og elevproduktioner

• Anonymisering af elevbesvarelser

• De justerede vejledninger 2020

• SOP – danskfagets rolle her

• Den nye skriftlige prøve

• HHX

• HTX

• PG – årets temaer

• FIP 2020/2021
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Siden sidst

• Coronaens betydning for undervisningen

• Informationsflow fra ministeriet

• https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-
uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-
svar

• Coronaens betydning bagudrettet

• Eksaminer

• Nødundervisning

• Coronaens betydning fremadrettet

• Eksaminer

• Fortsat nødundervisning
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Hvad sker der i ministeriet

• Elevfordeling

• Ny karakterskala

• De første evalueringer fra første hele gennemløb er iværksat

• Kommentarer til den nye reform i forlængelse af første 
gennemløb. (5 min. i par) 
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Hvad arbejder vi med i ministeriet -
fagspecifikt

• Evaluering af det virtuelle censormøde

• Evaluering af første gennemløb af de større skriftlige opgaver

• GDPR og elevproduktioner:

• https://emu.dk/stx/det-digitale/vejledning-om-
persondatabeskyttelse-i-forbindelse-med-elevers-medieproduktioner

• Anonymisering af elevbesvarelser

• Nyhedsbrev fra PET: 
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/orienteringer/gym/20091
7nyt-fra-eksamenskontoret---de-gymnasiale-proever-september-
2020
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https://emu.dk/stx/det-digitale/vejledning-om-persondatabeskyttelse-i-forbindelse-med-elevers-medieproduktioner
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De justerede vejledninger fra juni 2020

• Hvornår justerer man henholdsvis læreplan og vejledning?

• Læreplaner når politikerne vil det

• Vejledninger én gang om året. Fra 2019 angives det i starten 
af vejledningen, hvilke justeringer, der er foretaget.

• I juni 2020:
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Vejledningsændringen 3.4.4. 
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SOP
• I lighed med SRP, så er dansk med i rigtig mange opgaveformuleringer.

• Første erfaringer melder om positive erfaringer med det nye SO, der løber over 
de tre studieår. 

• Afviklingen af den mundtlige prøve er forløbet godt. 
Kommunikationen/samtalen mellem eksaminator og censor giver et godt 
udgangspunkt for den endelige mundtlige prøve.

• Arbejdet med arbejdet fra elevens problemformulering til opgaveformulering er 
vigtig.

• Hvad er jeres erfaringer med SOP i relation til danskfaget? (5 min. i par).

• Reklame: FIP i SO 10/12 i Odense.

12. oktober 20209



De 4 kompetencer

• Karrierekompetence

• Digitale kompetencer

• Det globale

• Innovation

• https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/love-og-
regler/vejledning-lovgrundlag
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Den skriftlige prøve i sommers

• Anden runde for Hhx, der havde debut i december 2019. Første 
runde for Htx. Htx har et langt efterløb på den gamle ordning 
grundet T-Eux.

• Grundet coronasituationen var der stillet prøver både medio 
maj og primo juni.
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Hhx opgaverne



Den skriftlige prøve – Hhx og M-Eux
Maj-termin

• Den 19/5 2020 var i alt 10642 elever til skriftlig prøve i Dansk 
A- ny ordning. Jf. 2017 reformen var alle elever til skriftlig 
prøve.

• Karaktergennemsnit:
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Htx opgaverne



Den skriftlige prøve – Htx og T-Eux
Maj-termin

• Den 19/5 2020 var i alt 3764 elever til skriftlig prøve i Dansk 
A- ny ordning. 
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Evaluering af den skriftlige prøve – gældende for 
både Hhx, Htx og de respektive Eux uddannelser

• Generelt var der stor tilfredshed med opgaverne og teksterne.

•

• Opmærksomhedspunkter:

• Formalia

• Sproglig korrekthed

• Gamle travere

• Skematiske besvarelser uden analyse og fortolkningsfokus

• Berettermodeller

• Gentagelser i sammenligningsopgaven

• Jeres evaluering (gruppedrøftelse 10-15 min)
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REKLAMEINDSLAG!

• Følgende tre bøger kan varmt anbefales i forbindelse med 
arbejdet med skriftlighed.
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Dansklærerforeningen Guides til skriftlig dansk på Hhx/Eux og 
Htx/Eux – begge fra Systime



PG 2020-2021

• Markant fald i antallet af tilmeldte kandidater til såvel ordinært 
som suppleringsforløb

• Det fagdidaktiske projekt fortsætter

• Årets temaer til teo-pæd opgaven

• Virtuel undervisning

• Multimodale elevproduktioner
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FIP 2020 – 2021 - dansk

• Overskriften for året FIP kurser på tværs af alle fagene er 
mundtlighed og skriftlighed.

• På kurserne bliver der oplæg, som på forskellig vis tematiserer 
mundtlighed og skriftlighed. 

• Jeg vil sige noget om prøveformerne og erfaringerne med de 
nye skriftlige prøver. Der vil bl.a. blive rettet fokus på 
opmærksomhedspunkter i forbindelse med bedømmelsen. 
Herudover vil der være fokus på, hvordan vi tænker danskfaget 
ind i studieområdeprojektet (SOP). 
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FIP 2020 – 2021 - dansk

12-10-2020 Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod
Side 
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• Kurserne planlægges som udgangspunkt som fysiske møder med max 50 
deltagere.

• HHX

• Øst 4/2 Rysensteen Gymnasium

• Vest 10/2 Handelsgymnasiet Viby

• HTX

• 19/3 Syddansk Erhvervsskole Odense

• Tilmelding

• https://www.gl.org/GLE/Sider/FIP-kurser-tilmelding.aspx

•

https://www.gl.org/GLE/Sider/FIP-kurser-tilmelding.aspx


FIP 2020 – 2021 - AP

• Temaer for FIP AP

• læreplansændringerne, kommende revideret vejledning og 
opmærksomhedspunkter i faget 

• Fra udskoling til gymnasiets sprogfag: Hvad forbinder eller skiller os 
af? Opmærksomhedspunkter i overgangen

• Hvordan træner man sproglig kreativitet?
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FIP 2020 – 2021 AP

12-10-2020 Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod
Side 
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• Vest 11/11 Handelsgymnasiet Viby

• Øst 12/11 Sukkertoppen Gymnasium

• Tilmelding

• https://www.gl.org/GLE/Sider/FIP-kurser-tilmelding.aspx

https://www.gl.org/GLE/Sider/FIP-kurser-tilmelding.aspx


Tid til spørgsmål og kommentarer
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EMU´en, nyhedsbreve og kontakt

12-10-2020
Søren Husted-PedersenSide 
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• Kontakt: Soren.husted-pedersen@stukuvm.dk

• Telefon: 20342771

mailto:Soren.husted-pedersen@stukuvm.dk
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