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Til institutionens leder 

Vejledning om afsluttende standpunktskarakterer på avu i 
sommerterminen 2021 og håndtering af fagligt efterslæb 
 

Den 5. februar blev der indgået en politisk aftale om sommerens prøver 

og eksamener. For avu betyder aftalen aflysning af alle prøver for alle 

kursister. Selvstuderende skal fortsat aflægge prøver. Aflysningen af som-

merens prøver på avu vil blive udmøntet i en snarlig bekendtgørelse, der 

offentliggøres på retsinformation.dk.  

 

I stedet for prøver vil kursisterne skulle have standpunktskarakterer, der 

ophøjes til prøvekarakter. Standpunktskaraktererne skal gives på bag-

grund af en lang periode med nødundervisning, som for en stor dels ved-

kommende har været afholdt som virtuel undervisning. Selv om nødun-

dervisningen i videst muligt omfang skal erstatte den almindelige under-

visning, så kan der åbenlyst have været begrænsninger. Det gælder særligt 

i fag med eksperimentelt arbejde og praktisk dimension. Desuden er der 

en særlig opmærksomhed på store dele af den andetsprogede kursist-

gruppe, som kan have haft udfordringer i forhold til de it-løsninger, der 

har været anvendt i nødundervisningen og haft færre muligheder for 

støtte i form af nonverbal kommunikation. Samlet set forventes det, at 

kursusforløbene under nedlukningen har medført et fagligt efterslæb hos 

kursisterne, der skal håndteres med ekstraindsatser. Såfremt ekstraindsat-

ser ikke kan give det nødvendige faglige løft, kan der blive behov for at 

lade flere kursister end normalt gentage et forløb. 

 

Set i lyset af dette udsendes denne vejledning til, hvorledes der skal afgi-

ves afsluttende standpunktskarakterer til kursister på fag, der normalt af-

sluttes med prøver på avu, samt vejledning til håndtering af fagligt efter-

slæb og til vurdering af, hvilke kursister der kan have behov for genta-

gelse af forløb. 
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Afgivelse af afsluttende standpunktskarakterer 

Den afsluttende standpunktskarakter er en vurdering af kursistens opfyl-

delse af de faglige mål i faget på det tidspunkt, hvor faget afsluttes.  

 

Den afsluttende standpunktskarakter gives ud fra en helhedsvurdering på 

baggrund af underviserens kendskab til kursistens faglige niveau i den 

daglige undervisning, herunder nødundervisningen. I helhedsvurderingen 

kan en individuel faglig vurderingssamtale med kursisten indgå. Som ud-

gangspunkt er det underviseren, der er nærmest til at vurdere om en vur-

deringssamtale er nødvendig, men som i alle andre sammenhænge er det 

ledelsens beslutning, om der afholdes vurderingssamtaler, ligesom det er 

ledelsens ansvar, at der bliver givet valide standpunktskarakterer. En kur-

sist kan anmode om en samtale, men det er institutionen, der beslutter, 

om den skal tilbydes.  

 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at standpunktskarakteren, skal 

være udtryk for en helhedsvurdering af kursistens opfyldelse af de faglige 

mål i faget. Det vil bl.a. sige, at karakteren udtrykker den pågældendes 

faglige niveau i faget og ikke er et udtryk for fx studieaktivitet.  

 

Der har tidligere været afgivet standpunktskarakterer i forbindelse med 

aflysning af prøver grundet covid-19. Alligevel kræver afgivelse af afslut-

tende standpunktskarakterer på avu en særlig opmærksomhed, idet 

standpunktskarakterer ikke normalt er en del af den løbende evaluering 

på avu. Kursisterne har således ikke nødvendigvis haft en forventning 

om, at de skulle vurderes med en standpunktskarakter på grundlag af un-

dervisningen i løbet af året, men derimod om at deres faglige niveau 

skulle bedømmes ved prøve. Ligeledes er lærernes tilrettelæggelse af un-

dervisningen i vidt omfang foretaget under forudsætning af, at der ikke 

afgives standpunktskarakterer. Dette kræver en særlig opmærksomhed i 

forhold til afgivelse af mundtlige standpunktskarakterer, hvorimod 

grundlaget for eventuelle skriftlige standpunktskarakterer formentlig er 

tydeligere i form af kursisternes løbende, skriftlige arbejde, herunder afle-

veringer, tests og projekter.  
 

Vurderingssamtaler 

Det er en mulighed, men ikke et krav, at afvikle en individuel faglig vur-

deringssamtale med kursister før afgivelse af en afsluttende standpunkts-

karakter. Der bør ikke gives en særskilt bedømmelse af vurderingssamta-

len, da den alene indgår i en helhedsvurdering i forbindelse med afgivel-

sen af den eller de afsluttende standpunktskarakter(er).  

 

Formålet med en vurderingssamtale er dels at give læreren et mere solidt 

grundlag til at vurdere kursistens faglige standpunkt, dels at give kursi-

sten tid og mulighed for at demonstrere sit faglige niveau. Det anbefales, 

at samtalen har en længde, der giver kursisten mulighed for at vise sit 

faglige niveau og mulighed for at komme fagligt i dybden med stoffet. 

Samtalens længde kan evt. differentieres, således at der gives længere tid 
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til fag på højere niveauer. Da det ikke er hensigten med samtalen, at den 

skal være en erstatning for en prøve i faget, bør samtalen forme sig som 

en dialog mellem læreren og kursisten om relevant fagligt stof, der er 

gennemgået eller gennemgås i undervisningen. Der vil ikke nødvendigvis 

være et behov for, at alle faglige mål indgår som grundlag for den enkelte 

vurderingssamtale, da samtalen blot er en del af en helhedsvurdering. Det 

vil være en konkret vurdering, hvad der er behov for at inddrage i en 

vurderingssamtale, for at opnå et tilstrækkeligt grundlag for afgivelse af 

afsluttende standpunktskarakter. 

 

Før samtalerne afholdes, skal kursisterne informeres om det generelle 

grundlag for afgivelse af standpunktskarakterer, herunder de faglige mål i 

det aktuelle fag. Herudover er det vigtigt, at de informeres om vurde-

ringssamtalens rammer og indhold, herunder hvis der fokuseres på be-

stemte faglige mål. 

 

Særlige udfordringer ift. karaktergivning i fag med praktisk dimension  

I den aktuelle situation kan afgivelse af afsluttende standpunktskarakter 

rumme særlige udfordringer i nogle fag, såfremt der har været tale om 

længerevarende nødundervisning. Det kan dreje sig om fag, der har en 

praktisk dimension, som udgør en væsentlig del af faget, fx naturviden-

skab, billedkunst og idræt. Der kan muligvis have været længere perioder, 

hvor kursisten ikke har haft mulighed for at demonstrere et fagligt niveau 

i de dele af faget, eller hvor undervisningen har haft en atypisk progres-

sion pga. omplacering af undervisning. Det vil i det tilfælde være vigtigt 

at anlægge et lidt bredere fokus i den helhedsvurdering af målopfyldel-

sen, der ligger til grund for den afsluttende standpunktskarakter, end 

normalt, så det ikke kommer kursisten til skade, at praktiske dele af un-

dervisningen ikke har kunnet gennemføres normalt. Fx vil der kunne 

lægges vægt på kursisternes faglige præstationer i forbindelse med rele-

vante, tidligere afviklede forløb, hvor kursisterne i højere grad har haft 

mulighed for at opfylde de faglige mål inden for de praktiske dele af fa-

get.  

 

Hvor mange standpunktskarakterer skal gives i hvert fag?  

Der skal gives standspunktkarakterer i de discipliner, der ellers afsluttes 

med prøve og hermed en prøvekarakter. Hvis et fag normalt har én 

prøve, skal der afgives én standpunktskarakter ud fra en vurdering af 

kursistens opfyldelse af de faglige mål. Hvis der er flere prøver i et fag, 

skal der afgives et tilsvarende antal standpunktskarakterer. 

 

Faglig efterslæb 

Et flertal af Folketingets partier indgik medio februar aftale om en række 

indsatser frem mod sommeren 2021, der kan afhjælpe de udfordringer, 

som Corona-krisen har givet for nogle kursisters faglige niveau og trivsel.  
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Institutionerne vil blive tilført ekstraordinære midler, der fx kan anven-

des til ekstraundervisning på mindre hold, tolærerordninger, turboforløb 

og øgede studieværkstedstimer. De nærmere rammer for tilskuddet vil 

fremgå af særskilt udmeldebrev.  

 

På almen voksenuddannelse, hvor undervisningen er tilrettelagt som en-

keltfag, og hvert niveau ofte har en varighed på et semester eller mindre, 

kan det blive relevant, at flere kursister vil have behov for at tage et ni-

veau om.  

 

Ved optagelse på almen voksenuddannelse vil der altid være foretaget en 

vurdering af, om kursisten har forudsætninger for at kunne følge under-

visningen, men vilkårene for undervisningen har ændret sig markant ved 

indførelse af nødundervisning.  Denne ændring er væsentlig i forhold til, 

om en kursist bør gentage et niveau. Kursister er bl.a. blevet udfordret på 

mundtlig deltagelse, mangel på nonverbal kommunikation og teknisk 

formåen, ligesom bolig- og familiære forhold kan have vanskeliggjort 

modtagelse af undervisning. Samtidig kan den sociale og psykiske trivsel 

være påvirket af en lang periode med nødundervisning.  

 

Gentagelse af et niveau kan kun ske efter en konkret vurdering. Vurde-

ringen bør være en helhedsvurdering af flere faktorer, herunder om kur-

sistens faglige niveau og trivsel har været påvirket af nødundervisning og 

de omstændigheder, der har præget tiden med nødundervisning. 

 

Ved vurderingen kan følgende indikatorer anvendes: 

 

 Kursistens mundtlige deltagelse, faglige standpunkt og faglige resul-

tater i fx prøvesæt, faglige test mm., der anvendes lokalt. 

 Manglende mulighed for gennemførelse af videre uddannelse.  

 Tegn på social og psykisk mistrivsel. 

 Kursistens manglende deltagelse i fjernundervisningen og fravær be-

grundet i mangel på nonverbal kommunikation og teknisk formåen, 

bolig- eller familiære forhold mv. 

 Kursistens behov for hjælpemidler (herunder it) og ekstra støtte i 

øvrigt. 

 

Spørgsmål  

Fagkonsulenterne vil primo maj (dato udmeldes senere) stå til rådighed 

for lærernes spørgsmål om afgivelse af standpunktskarakterer og håndte-

ring af fagligt efterslæb ved virtuelle spørgetimer. Der meldes nærmere 

ud om dette i april. 

 

Generelle spørgsmål kan rettes til chefkonsulent Susanne Anthony på 

Susanne.Anthony@stukuvm.dk eller 2329 3626. 

 

Spørgsmål knyttet til specifikke fag kan rettes til fagkonsulenterne.  
Dansk som andetsprog  Anita Nørholm Møller,  
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Idræt  Anita.Norholm.Moller@stukuvm.dk 

33 92 50 87  

Tysk  
Billedkunst 
Latin  

Bettina Dam Rüger Oliver,  
Bettina.Dam.Ruger.Oliver@stukuvm.dk  

23 43 20 84  
Naturvidenskab  
Samfundsfag  
Historie  
Livsanskuelse  

Michael Hougaard Holme-Bak,  
Michael.Hougaard.Holme-
bak@stukuvm.dk 

30 71 85 03  
Matematik 
Grundlæggende it  

Per Bengtson,  
Per.Bengtson@stukuvm.dk  

40 18 67 03  

Dansk  
Engelsk  
Psykologi  
Formidling  
Samarbejde og kommunikation  
Fransk  

Susanne Djurhuus,  
Susanne.Djurhuus@stukuvm.dk 

22 50 65 72  
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