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Vejledning om gymnasiale prøver i vinterterminen 2021. 

Denne vejledning knytter sig til bekendtgørelse nr. 1983 af 28. oktober 

2021 om visse overgangsregler for folkeskolens prøver og prøver i de gym-

nasiale uddannelser og gymnasiale fag i eux-forløb ved ophør af lov om 

midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet og fol-

kehøjskoleområdet og for den frie folkeoplysende virksomhed til forebyg-

gelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19. 

 

Mundtlige prøver i vinterterminen 2021 

En række elever og kursister på de gymnasiale uddannelser og i gymnasiale 

fag i eux-forløb, der skal til prøve i vinterterminen 2021/22, har i under-

visningsforløbet frem mod prøven modtaget nødundervisning uden fysisk 

fremmøde pga. COVID-19 restriktioner. Selvom nødundervisningen i vi-

dest muligt omfang har skullet erstatte den almindelige undervisning, har 

den også givet oplagte udfordringer.  

 

Et undervisningsforløb er ikke automatisk uegnet til at indgå i prøve-

grundlaget ved en mundtlig prøve, fordi det helt eller delvist er gennem-

ført som nødundervisning. Men omfang og karakter af nødundervisning 

kan have betydning for indholdet ved de mundtlige prøver. Det kan også 

have betydning for udformning af prøverne, hvis kernestoffet er priorite-

ret på bekostning af supplerende stof. 

 

De mundtlige prøver i vinteren 2021 skal – med udgangspunkt i lærepla-

nen for det enkelte fag – gennemføres på en sådan måde, at der tages 

højde for, at der kan være elementer i faget, som eleven ikke har gennem-

gået, eller hvor undervisningen har været utilstrækkelig. 

 

Prøvegrundlag 

Eksaminator skal sikre sig, at de prøvematerialer (prøvespørgsmål), der 

bygger på forløb, hvor undervisningen helt eller delvist er gennemført 

som nødundervisning, gør eksaminanden i stand til at demonstrere ud-

tømmende opfyldelse af fagets mål i det eller de faglige mål, der afprøves 
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i. Hvis eksaminator vurderer, at dette ikke kan lade sig gøre, bør eksami-

nator udelade prøvematerialer, som ellers normalt ville skulle indgå ift. at 

leve op til den konkrete læreplans krav til materialer eller spørgsmål til 

prøven. Der kan fx være tale om at lempe på krav i et fags læreplan om, 

at der skal stilles spørgsmål i bestemte undervisningsforløb. 

 

I nogle læreplaner giver kravene til prøvematerialerne et vist manøvrerum, 

hvorfor der ikke nødvendigvis vil være behov for at se bort fra læreplanens 

krav. Det kan fx være med en formulering om, at prøvematerialerne til-

sammen i al væsentlighed skal dække de faglige mål og de gennemførte 

forløb. Heri er således i forvejen et råderum til at udelade visse 

dele af det gennemgåede stof. 

 

Udeladelse af prøvematerialer til en mundtlig prøve 

Det skal fremgå af undervisningsbeskrivelsen, hvilke temaer, emner eller 

forløb, der evt. er udeladt af prøvegrundlaget, og som eksaminator og 

censor dermed ikke kan afprøve eleverne eller kursisterne i ved prøven. 

Udeladelse af dele af undervisningen fra prøvegrundlaget, som vil inde-

bære en fravigelse af læreplanens krav, skal godkendes af institutionens 

leder. 

 

I bilag 1 er der angivet eksempler på situationer i de enkelte fag, hvor det 

er muligt at fravige læreplanens krav til prøvegrundlaget pga. nødunder-

visningen og hensynet til, at prøvematerialer skal give alle eksaminander 

en principiel mulighed for at demonstrere udtømmende opfyldelse af fa-

gets mål i det eller de faglige mål, der afprøves ved det givne prøvemateri-

ale. 

 

Bedømmelseskriterier ved prøven 

Justeringsmulighederne vedrører eksamensspørgsmålene og ikke en prø-

ves bedømmelseskriterier eller form. Fx kan en eksaminator ikke udelade 

de dele af en prøve, der omhandler en praktisk dimension i et fag, således 

at eleverne kun eksamineres i teoretisk stof, hvis der i bedømmelseskrite-

rierne eksplicit er nævnt en praktisk dimension.  

 

Dialog mellem eksaminator og censor 

I de tilfælde, hvor det er nødvendigt at se bort fra dele af læreplanens 

krav til prøvematerialer, skal censor ved at læse undervisningsbeskrivelsen 

og de fremsendte prøvematerialer eksplicit kunne orientere sig 

herom. Det vil være naturligt, at der er en dialog mellem eksaminator og 

censor om udeladte prøvematerialer og dettes forventelige betydning for 

afprøvningen af de faglige mål med henblik på at sikre elevernes mulighed 

for at demonstrere udtømmende opfyldelse af de faglige mål. Ligeledes vil 

dialog om evt. nedprioriteret supplerende stof kunne finde sted. 
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Bilag 1 

Her fremgår eksempler på situationer i de enkelte fag, hvor læreplanens 

krav til prøvegrundlaget kan fraviges pga. nødundervisningen og hensynet 

til, at prøvematerialer skal give alle eksaminander en principiel mulighed 

for at demonstrere udtømmende opfyldelse af fagets mål i det eller de fag-

lige mål, der afprøves ved det givne prøvemateriale.  

 

Prøveform Tilpasning af prøve Fag 

Prøve, hvor ele-

ven trækker et 

blandt flere 

spørgsmål, der 

er grundlag for 

eksaminationen 

Prøvespørgsmålene/-materialerne kan tilpasses 

ved, i det omfang det vurderes nødvendigt, at ude-

lade temaer/emner/forløb, der er gennemført 

som nødundervisning. 

 

I prøver, hvor der i læreplanen er fastlagt et be-

stemt antal forløb/emner, alle forløb eller be-

stemte forløb, der skal stilles spørgsmål i, kan 

dette reduceres eller justeres. 

 

Tilsvarende kan antallet af gange, det samme prø-

vemateriale må genanvendes, øges eller justeres, 

hvis dette er fastlagt i læreplanen. Dog således at 

det samme prøvemateriale højst kan gå igen fem 

gange. 

 

Eksaminator skal sørge for, at de mundtlige eksa-

mensspørgsmål så vidt muligt dækker de faglige 

mål og kernestoffet.  

 

De temaer/emner/forløb, der udelades af prøve-

grundlaget, skal fremgå af undervisningsbeskrivel-

sen. 

 

Afsætning 

Arabisk 

Astronomi 

Biologi 

Bioteknologi 

Dansk 

Dansk som andetsprog (hf-e) 

Dansk som andetsprog (GIF) 

Engelsk 

Erhvervsjura C 

Erhvervsøkonomi C 

Filosofi 

Finansiering 

Fransk 

Græsk 

Historie 

Informatik C 

Innovation 

Italiensk 

Japansk 

Kinesisk  

Kulturforståelse 

Latin 

Markedskommunikation 

Matematik A 

Oldtidskundskab 

Psykologi 

Religion 

Retorik C 

Russisk 

Samfundsfag 

Spansk 

Statistik 

Tyrkisk  

Tysk 

Virksomhedsøkonomi 
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Prøveform Tilpasning af prøve Fag 

Projektprøver, 

hvor eleven ud-

arbejder et pro-

jekt eller tilsva-

rende inden 

prøven, der er 

udgangspunkt 

for eksaminati-

onen. 

 

Eleven kan i udarbejdelsen af projektet undlade at 

inddrage de emner/forløb, der er gennemført 

som nødundervisning.  

 

Hvis der i læreplanen er krav om, at der – efter 

præsentationen af og samtale om projektet – skal 

stilles spørgsmål i andre gennemførte temaer/em-

ner/forløb, kan temaer/emner/forløb gennem-

ført som nødundervisning om nødvendigt udela-

des. 

 

Det skal fremgå af undervisningsbeskrivelsen, 

hvilke temaer/emner/forløb der udelades af prø-

vegrundlaget. 

 

Hvis eleven til prøven skal trække et blandt flere 

spørgsmål, gælder endvidere tilpasningsmulighe-

deren i række 1 af denne oversigt. 

 

Erhvervscase 

Erhvervsjura B 

Idéhistorie B 

Informatik B 

International teknologi og kul-

tur C 

International økonomi 

It A 

Organisation C 

Programmering 

Prøver med 

praktisk dimen-

sion 

Eventuelt gennemførte virtuelle eksperimenter el-

ler produkter kan inddrages i sammenhænge, hvor 

det giver mening, hvis det ikke har været muligt at 

udføre eksperimenter eller udarbejde produkter 

med fysisk fremmøde. 

 

Hvis eleven til prøven skal trække et blandt flere 

spørgsmål, gælder endvidere tilpasningsmulighe-

derne i række 1 af denne oversigt. Ligesom tilpas-

ningsmulighederne i række 2 også gælder, hvis ele-

ven udarbejder et projekt eller lignende til prøven. 

 

 

Billedkunst 

Dans 

Design 

Design og arkitektur 

Dramatik 

Fysik 

Geografi 

Geovidenskab 

Idræt 

Kemi 

Kommunikation og IT 

Materialeteknologi 

Mediefag 

Musik 

Musik og lydproduktion 

Naturgeografi 

Statik og styrkelære 

Teknikfag 

Teknologi 

Teknologi C (stx) 

 

 


