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Til alle udbydere af forberedende voksenundervisning (FVU) 

Vejledning til afgivelse af standpunktsbedømmelse på FVU-læs-

ning og FVU-matematik 2020 

I forlængelse af BEK nr. 410 af 13/04/2020 Bekendtgørelse om aflysning af 

prøver og andre midlertidige foranstaltninger vedrørende prøver i forberedende grundud-

dannelse, forberedende voksenuddannelse og kombineret ungdomsuddannelse som led i 

den gradvise og kontrollerede åbning af skoler og institutioner ved forebyggelsen og af-

hjælpningen i forbindelse med covid-19 (https://www.retsinforma-

tion.dk/eli/lta/2020/410) præciseres med denne vejledning, hvorledes 

der skal afgives afsluttende standpunktsbedømmelse for de kompetence-

givende trinprøver på FVU-læsning trin 4 og FVU-matematik trin 2. 

 

Om afgivelse af afsluttende standpunktsbedømmelse  

Afgivelse af afsluttende standpunktsbedømmelse vil formentlig udgøre 

en vis udfordring på FVU, idet standpunktsbedømmelse ikke normalt er 

en del af den løbende evaluering.  

 

Deltagerne har således ikke haft en forventning om, at de skulle vurderes 

med en standpunktsbedømmelse på grundlag af undervisningen, men 

derimod at deres faglige niveau skulle bedømmes ved prøve.  

 

Ligeledes er lærernes tilrettelæggelse af undervisningen foretaget under 

forudsætning af, at der ikke afgives standpunktsbedømmelse.  

 

I det lys er det vigtigt at være opmærksom på, at standpunktsbedøm-

melse skal være udtryk for en samlet vurdering af deltagerens opfyldelse af de fag-

lige mål i faget. Det vil bl.a. sige, at bedømmelsen udtrykker den pågælden-

des faglige niveau i faget og ikke er et udtryk for fx aktiv deltagelse. Be-

dømmelsen sker som en helhedsvurdering på baggrund af underviserens 

samlede kendskab til deltagerens faglige niveau i den daglige undervis-

ning og ud fra deltagerens afleveringer i faget. 

 
 

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/410
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/410
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Individuel, faglig vurderingssamtale 
Grundet den ekstraordinære afgivelse af afsluttende standpunktsbedøm-

melse i FVU-læsning og FVU-matematik vil der som noget nyt i år skulle 

afholdes individuelle, faglige vurderingssamtaler med deltageren. Samta-

len er obligatorisk og indgår som en del af undervisningen. Der må ikke 

gives nogen særskilt bedømmelse af vurderingssamtalen, da den alene 

indgår i en helhedsvurdering i forbindelse med afgivelsen af den afslut-

tende standpunktsbedømmelse. 

 

Formålet med samtalen er dels at give underviseren et mere solidt grund-

lag at vurdere deltagerens faglige standpunkt på, dels at give deltageren 

tid og mulighed for at demonstrere sit faglige niveau. 

 

Samtalen bør vare ca. 15-20 minutter, og i samtalen deltager som ud-

gangspunkt kun underviseren og deltageren. Det er vigtigt, at samtalen 

har en længde, der giver deltageren mulighed for at vise sit faglige niveau 

og mulighed for at komme fagligt i dybden med stoffet.   

 

Da det ikke er hensigten med samtalen, at den skal være en erstatning for 

prøven i faget, bør samtalen forme sig som en dialog mellem undervise-

ren og deltageren om relevant fagligt stof, der er gennemgået eller gen-

nemgås i undervisningen.  

 

Det er institutionen og den enkelte underviser, der fastlægger de præcise 

rammer for og indhold af samtalen, men følgende elementer vil fx kunne 

indgå i samtalen:  

 Der tages udgangspunkt i et allerede afviklet forløb, hvor der 

drøftes faglige problemstillinger ud fra kendt fagstof.  

 Der tages udgangspunkt i specifikke skriftsproglige spørgsmål i 

FVU-læsning og i specifikke matematikspørgsmål i FVU-mate-

matik. Dialogen drejer sig om faglige problemstillinger hermed. 

 Der tages udgangspunkt i et afviklet forløb til sidst i uddannelses-

tiden, særligt tilrettelagt med henblik på den faglige vurderings-

samtale. Forløbet kan være fælles for hele holdet eller tilrettelagt 

individuelt eller i grupper.  

 
Når den enkelte samtale holdes med deltageren, skal deltageren være 

gjort opmærksom på, at der er tale om en samtale, som vil indgå i hel-

hedsvurderingen som led i afgivelsen af den afsluttende standpunktsbe-

dømmelse for deltageren. Før samtalerne afholdes, skal deltageren derfor 

informeres om det generelle grundlag for afgivelse af standpunktsbe-

dømmelsen, herunder de faglige mål for faget, ligesom deltageren skal in-

formeres om samtalens rammer og indhold. 

Bedømmelsen FVU-læsning 

Standpunktsbedømmelsen er en vurdering af deltagerens faglige niveau i 
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forhold til skriftsproglige færdigheder. Samtlige faglige mål for faget ind-

går i vurderingen, men nogle faglige mål knytter sig til et eller flere områ-

der. Det skal grundigt overvejes, om deltageren på tidspunktet for afgi-

velse af standpunktsbedømmelse har læse- og skrivefærdigheder, der 

som minimum opfylder mindstekravene til alle FVU-trinprøvens fem 

deldiscipliner stavning, læseteknik, læseforståelse og skriftlig fremstilling 

opgave 1 og 2.(Se evt. pointsystem og bedømmelsesvejledning på materi-

aleplatform.emu.dk). 

Underviserens samlede kendskab til graden af deltagerens målopfyldelse 

resulterer i bedømmelsen bestået eller ikke bestået. 

Undervisningens faglige mål er, at deltageren: 

a) kan læse, stave og udtale relevante ord inden for deltagerens fag- eller interesseom-

råde 

b) har kendskab til relevante udenlandske betydningsenheder (morfemer) 

c) har kendskab til betydningen af relevante fagord 

d) har kendskab til struktur og opbygning af tekster i fagbøger 

e) kan uddrage væsentlige elementer i en faglig beskrivelse 

f) skriftligt kan formidle et fagligt indhold og 

g) har kendskab til hjælpemidler, metoder og aktiviteter til fremme for studieudbytte. 

 

Bedømmelsen FVU-matematik 

Underviserens samlede kendskab til graden af deltagerens målopfyldelse 

resulterer i bedømmelsen bestået eller ikke bestået. 

 

Undervisningens faglige mål er, at deltageren kan: 

a) aflæse, sammenligne og vurdere angivelser af længde, areal og rummål 

b) måle og beregne arealer og rumfang (præcist og ved overslag) 

c) genkende og tegne geometriske figurer (trekant, firkant, cirkel) 

d) omsætte inden for metersystemet i relevante sammenhænge 

e) læse og forstå information i enkle tabeller og grafer 

f) indsamle og bearbejde data ved brug af simple statistiske metoder 

g) blive opmærksomme på om data er repræsentative 

h) læse og forstå angivelser af chance og risiko. 

 

Afslutning af øvrige trin og FVU-fag 

Deltagere på øvrige trin og fag, der ønsker bevis for at have gennemført 

et trin, kan få udstedt et deltagerbevis, jf. FVU-bekendtgørelsens § 11.  

 

Hvis deltageren selv ønsker at gå videre på et højere FVU-trin, er en 

manglende prøve ikke til hinder herfor. Men det kræver, at underviseren 

lige som i dag forinden har foretaget en faglig vurdering af, om deltage-

ren i tilstrækkelig grad har opfyldt de faglige mål bredt på det afsluttede 

trin (se bilag 4-11 i FVU-bekendtgørelsen). For FVU-læsning gælder det 

både i forhold til læsning, stavning og skriftlig fremstilling. For alle fag 
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gælder det, at deltageren skal kunne opfylde de faglige adgangskrav til det 

næste trin.  

 

Institutionen skal som i dag kunne dokumentere adgangsgrundlaget for 

den enkelte FVU-deltager. 

 

Spørgsmål 

Generelle spørgsmål kan rettes til chefkonsulent Susanne Anthony på 

Susanne.Anthony@stukuvm.dk eller 2329 3626. 

 

Spørgsmål til de enkelte fag bedes rettet til den relevante fagkonsulent: 

 
FVU-læsning: 

Fagkonsulent Bettina Dam Rüger Oliver på tlf. 2343 2084 eller Bet-

tina.Dam.Ruger.Oliver@stukuvm.dk 

FVU-matematik: 

Fagkonsulent Per Bengtson på tlf. 4132 4695 eller Per.Bengt-

son@stukuvm.dk 

 

VUC bedes sikre, at dette brev straks videresendes til alle driftsoverenskomstparter. 
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