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 skarpe til læreren om prøven i dansk 9. og 10. klasse 
Hvis I kan svare JA til de følgende spørgsmål, er eleverne godt på vej mod den  
  afsluttende prøve i dansk 9. og 10. klasse. 
 

Dansk fp 9 

1. Læsning 
Har du læst de 7 skarpe til læseprøven? 

2. Retskrivning   
Er dine elever fortrolige med at bruge ordbøger til opslag, og ved de, at Retskrivningsordbogen også har et 
afsnit med regler i retskrivning? 

3. Skriftlig fremstilling  
Tilbyder din skole mulighed for en samtalerunde? Er dine elever trænede i at læse opgaverne, så kravene er 
tydelige for dem? Har dine elever et godt genrekendskab, og kender de betydningen af korrektur?  

Er dine elever fortrolige med at søge information og inspiration med et kildekritisk blik på nettet, og kan de 
anvende korrekt kildehenvisning?  

4. Mundtlig prøve (prøveform A eller B)  
Dækker klassens tekstopgivelser og prøveoplæg Fælles Mål og alsidigt indholdet i danskfagets områder og 
genrer? Du kan finde inspiration i prøvevejledningen.  

5. Vurderingskriterier   
Har du gennemgået vurderingskriterierne med dine elever, så de kender retningslinjerne for karakterfast-
fastsættelsen ved de enkelte prøver? 

 

Dansk fp 10 

1. Læsning og sprogbrug  
Er dine elever fortrolige med at bruge ordbøger? Det er deres vigtigste redskab til prøven. Har du læst de 7 
skarpe til læseprøven?  

2. Modtagerrettet kommunikation   
Ved dine elever, at det vigtigste i denne opgave er at sætte sig i modtagerens sted, ramme den relevante 
sprogtone og udvælge de væsentligste informationer? 
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3. Skriftlig fremstilling    
Er dine elever trænede i at læse opgaverne, så kravene er tydelige for dem? Har dine elever et godt genre-
kendskab, og kender de betydningen af korrektur?  
 
Er dine elever fortrolige med at søge information og inspiration med et kildekritisk blik på nettet, og kan de 
anvende korrekt kildehenvisning? 

4. Mundtlig prøve     
Dækker klassens tekstopgivelser og prøveoplæg alsidigt indholdet i danskfagets områder og genrer? Du kan 
finde inspiration i prøvevejledningen. 

5. Vurderingskriterier     
Har du gennemgået vurderingskriterierne med dine elever, så de kenderetningslinjerne for karakterfast-
fastsættelsen ved de enkelte prøver? 

6. Styrelsen for Undervisning og Kvalitets hjemmeside 
Har du besøgt www.emu.dk og www.uvm.dk/fp? 
Her kan du fx finde: 
• Her kan du fx finde: 
• Fælles Mål 
• Prøvevejledningen og vurderingskriterierne 
• Love og bekendtgørelser 
• Publikationen ”Orientering om folkeskolens afsluttende prøver”.  
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