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Indledning 

Prøvevejledningen udfolder de regler og retningslinjer, som gælder for prøverne i folkeskolens fag, og 

som er fastsat i reglerne for fagene samt i blandt andet prøvebekendtgørelsen og karakterskalabe-

kendtgørelsen.  

Læsevejledning 

Prøvevejledningen indeholder for hver prøve afsnit om: 

 prøveform og prøvens forløb

 hjælpemidler og

 bedømmelse og vurderingskriterier.

Prøvevejledningen kan læses fra ende til anden, eller der kan laves nedslag. Den kan printes eller an-

vendes i digital form. 

Revidering af alle prøvevejledninger (efteråret 2021) 

Prøvevejledningerne blev i efteråret 2021 revideret med det formål at gøre dem mere kortfattede, præ-

cise og overskuelige. Vejledningerne er opbygget efter samme skabelon på tværs af fagene. Der er til-

føjet grafiske oversigter over forløbet frem mod prøven/prøverne og prøvedagens forløb, som kan ses i 

første afsnit for hver prøveform.  

Ændringer i denne vejledning (oktober 2022) 

Der er lavet få justeringer og præciseringer i denne prøvevejledning i oktober 2022. Nedenfor er 

ændringerne oplistet: 

 Afsnit 1.1: I figur 1 er det præciseret, at undervisningsbeskrivelse og prøveoplæg skal være

censor i hænde 14 kalenderdage, før prøvens del A begynder.

 Faktaboks efter afsnit 1.2.12: Præcisering af, at undervisningsbeskrivelse og prøveoplæg skal

være censor i hænde 14 kalenderdage, før prøvens del A begynder. Derudover tilføjelse af

censors opgave med at kontrollere, at materialet til prøven er i overensstemmelse med gæl-

dende regler.

Undervisning i mere end ét praktisk/musisk valgfag 

Hvis en elev i 8./9. klasse har modtaget undervisning i mere end ét praktisk/musisk valgfag i 7. 

og 8./8. og 9. klasse, skal eleven senest den 1. december forud for prøveterminen maj/juni og 

senest den 1. oktober forud for prøveterminen december/januar meddele skolelederen, om ele-

ven ønsker at aflægge prøve i det frivillige prøvefag. 



PRAKTISK/MUNDTLIG PRØVE 

٠ 5 ٠ 

Flere oplysninger om folkeskolens prøver 

Der er en række regler og rammer, som gælder for alle folkeskolens prøver, fx regler for særlige 

prøvevilkår for elever med funktionsnedsættelser, eksamensbeviser osv. Disse oplysninger findes 

på uvm.dk/fp og i de nedenstående vejledninger og retningslinjer.  

Love og regler om folkeskolens prøver 

https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/regler-om-folkeskolens-proever 

Retningslinjer for mundtlige prøver  

https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/proeveafholdelse/retningslinjer-for-proe-

ver/retningslinjer-ved-mundtlige-proever 

Retningslinjer for skriftlige prøver  

https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/proeveafholdelse/retningslinjer-for-proe-

ver/retningslinjer-ved-skriftlige-proever 

Censorvejledningen  

https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/bedoemmelse-og-censur/information-til-

censorer/generel-information-til-censorerne 

Vejledning om særlige prøvevilkår og fritagelse 

https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/proevetilrettelaeggelse/proever-paa-sa-

erlige-vilkaar/proeve-paa-saerlige-vilkaar-og-fritagelser 

Information til elever 

"Når du skal til prøve":  

https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/proevetilrettelaeggelse/information-til-

elever  

Fælles Mål 

De nationale mål for elevernes udbytte af undervisningen er fastsat i Fælles Mål. I Fælles Mål er 

fagenes formål, kompetenceområder, kompetencemål og tilhørende færdigheds-og vidensom-

råder beskrevet. Du kan finde Fælles Mål, læseplaner og undervisningsvejledninger på EMU: 

https://emu.dk/grundskole 

FPnyt – Nyhedsbrev fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 

Skoler og lærere kan tilmelde sig nyhedsbrevet om Folkeskolens Prøver (FPnyt), som udsendes 

hver måned samt efter behov: 

https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/aktuelt/nyheder-og-orienteringer 

https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/regler-om-folkeskolens-proever
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/proeveafholdelse/retningslinjer-for-proever/retningslinjer-ved-mundtlige-proever
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/proeveafholdelse/retningslinjer-for-proever/retningslinjer-ved-mundtlige-proever
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/proeveafholdelse/retningslinjer-for-proever/retningslinjer-ved-skriftlige-proever
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/proeveafholdelse/retningslinjer-for-proever/retningslinjer-ved-skriftlige-proever
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/bedoemmelse-og-censur/information-til-censorer/generel-information-til-censorerne
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/bedoemmelse-og-censur/information-til-censorer/generel-information-til-censorerne
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/proevetilrettelaeggelse/proever-paa-saerlige-vilkaar/proeve-paa-saerlige-vilkaar-og-fritagelser
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/proevetilrettelaeggelse/proever-paa-saerlige-vilkaar/proeve-paa-saerlige-vilkaar-og-fritagelser
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/proevetilrettelaeggelse/information-til-elever
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/proevetilrettelaeggelse/information-til-elever
https://emu.dk/grundskole
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/aktuelt/nyheder-og-orienteringer
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1 Praktisk/mundtlig prøve 
 

1.1 Oversigt over prøveforløbet 
 

Figur 1 Forløbet frem mod prøven 

 

 

Figur 2 Prøvedagen 

 

1.2 Prøveform og prøvens forløb 

Prøven i håndværk og design tager udgangspunkt i de bindende kompetencemål. Færdigheds- og vi-

densmålene bygger på grundige faglige vurderinger af, hvilke færdigheder, hvilken viden og hvilket 

fagligt indhold, der er nødvendigt for at opnå de forskellige kompetencemål. Færdigheds- og videns-

målene beskriver centrale færdigheder og viden i de enkelte fag i en mere konkret form og indgår der-

for i prøverne, selvom færdigheds- og vidensmålene er vejledende.  

 

Prøven skal afspejle undervisningen. Undervisningen skal være foregået ud fra Fælles Mål og skal 

dække alle fagets kompetencemål med underliggende færdigheds- og vidensområder. 



 

PRAKTISK/MUNDTLIG PRØVE 

٠ 7 ٠  

 

Prøven er en praktisk/mundtlig prøve, der tilrettelægges, så flere elever, individuelt eller i grupper 

på 2-3 elever, kan aflægge prøve samtidig. Det sker i samme lokale, hvor eleverne arbejder med hver 

deres designproces og produktfremstilling. Prøvens varighed er 4 timer inkl. karakterfastsættelse. 

 

Ud fra en problemstilling formulerer læreren ét prøveoplæg, der består af en designopgave og evt. bilag. 

Et bilag kan fx være illustrationer i form af fotos, tegninger og tekst. Illustrationerne kan understøtte 

læsning og forståelse af opgaven og kan evt. inspirere eleven. 

 

Prøveoplægget tager udgangspunkt i Fælles Mål, som har været genstand for undervisning i faget på 

skolen på henholdsvis 7. og/eller 8. klassetrin / 8. og/eller 9. klassetrin. Prøveoplægget skal give eleverne 

mulighed for at planlægge og arbejde med en praktisk opgave gennem en designproces, som giver et 

kvalificeret bud på en løsning på en problemstilling. 

 

Eleverne skal inden prøverne orienteres om prøvekravene og vurderingskriterierne og om, hvordan 

prøvernes enkelte dele vil foregå. Eleverne skal ligeledes orienteres om praktiske og proceduremæssige 

forhold samt ordens- og prøveregler jf. prøvebekendtgørelsens § 3, stk. 2 og 3.  

 

Forløbet frem mod prøvens afholdelse foregår i følgende rækkefølge:  

 

Figur 3 Prøveperioden 

 

Prøvens tre dele beskrives nærmere i det følgende:  

 

 

Del A 

Eleverne får udleveret et prøveoplæg, der består af en designopgave og eventuelle bilag. 

Oplægget udarbejdes af læreren. Eleverne påbegynder deres designproces med udgangs-

punkt i prøveoplægget. Eleverne arbejder med research og idégenerering og overvejer valg 

af materialer. Eleverne arbejder individuelt eller i grupper med prøveoplægget. Den indle-

dende del, hvor eleverne arbejder med prøveoplægget og designprocessen, kan ligeledes 

foregå på tværs af grupper, afhængig af klassens vante organiseringsform. 

 

Udlevering af prøveoplæg til brug ved prøveafholdelsen i prøvetermin maj/juni skal ske se-

nest 5 skoledage, før de skriftlige prøver påbegyndes og tidligst 1. april. Udlevering af prø-

veoplæg til brug ved prøveafholdelsen i prøvetermin december/januar kan tidligst ske 5 

skoledage, før de skriftlige prøver påbegyndes og senest 1. december. 

 

Tidsramme: 1 time á 60 minutter. 

Organisering: Læreren vejleder eleverne i planlægningsfasen og designprocessen.    
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Den afsatte tid til del A og del B er udmålt, således at eleverne kan arbejde med designprocessen og 

produktet i løbet af de to dele. Eleven/gruppen må ikke arbejde på selve produktet hjemme eller på 

skolen uden for de 7 undervisningslektioner i del B, men må gerne overveje løsningen af deres opgave 

samt søge information og inspiration hjemme. Dette må dog ikke være en forudsætning for prøvens 

afholdelse.  

1.2.1 Prøvegrundlag 

Grundlaget for undervisningen i håndværk og design er fagets formål, de tre kompetenceområder, 

kompetencemål, færdigheds- og vidensområderne og fagets læseplan. I henhold til undervisningsvej-

ledningen i Fælles Mål skal undervisningen bygge på det obligatoriske forløb, men eleverne skal ar-

bejde med mere komplekse og omfattende opgaver inden for de tre kompetenceområder.  

 

Fagets indhold vil ofte, i højere grad end i det obligatoriske forløb i 3.-6. klasse, være en mere dybde-

gående beskæftigelse med designprocesser, materiale- og værktøjskendskab, teknikker og redskaber, 

der er kendetegnende for faget i en materiel kontekst.  

 

Der arbejdes praktisk og teoretisk, og eleverne skal inddrages i planlægningen af undervisningen, der 

tager udgangspunkt i fagets indhold og perspektiveres i forhold til materiel kultur, historie og sam-

fundsrelevante problemstillinger.  

Del B 

Eleverne arbejder med deres designproces og påbegynder det praktiske arbejde med pro-

duktfremstilling. Designprocessen dokumenteres undervejs. På baggrund af prøveoplægget 

og den indledende designproces, skitser og arbejdstegninger påbegyndes den praktiske del 

af produktfremstillingen. Eleverne arbejder individuelt eller i grupper med den praktiske del 

af produktfremstillingen i de 7 undervisningslektioner. De 7 undervisningslektioner kan evt. 

fordeles på flere dage.  

 

Tidsramme: 7 undervisningslektioner á 45 minutter.  

Organisering: Læreren vejleder eleverne under elevens/gruppens produktfremstilling, og ele-

ven/gruppen arbejder selvstændigt.  

 

Del C 

Den praktiske og mundtlige del er prøvedagen, hvor censor er til stede, og eleverne færdiggør 

produktfremstillingen. Under elevens/gruppens produktfremstilling foregår en reflekterende 

samtale mellem faglærer/censor og elev/gruppe. Eleverne bliver eksamineret på baggrund af 

prøveoplægget i valg af materialer, teknikker, fremgangsmåde, designproces samt overvejel-

ser om form, funktion og æstetik, som angår fagets kompetencemål og færdigheds- og vi-

denområder.  

 

Tidsramme: 4 timer á 60 minutter inkl. karakterfastsættelse. Der gives individuelle karakterer. 

Karaktererne formidles til eleverne umiddelbart efter de 4 timer. 

Organisering: Lærer og censor samt de enkelte elever (individuelt eller i en gruppe) har lø-

bende en reflekterende samtale om opgaveløsningen under prøven. Det kan være hensigts-

mæssigt for både lærer og censor at bruge egne noter eller vurderingsskemaet i bilag 6 som 

støtte. 
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Prøveforberedende undervisning i valgfaget håndværk og design  

Ved planlægningen af undervisningsforløb i håndværk og design, som skal lede frem mod prøven, kan 

følgende med fordel overvejes:  

 Er indholdet relevant? Tager det udgangspunkt i Fælles Mål?  

 Inddrages den materielle kultur i undervisningen?  

 Er det muligt for eleven at anvende innovative og entreprenante tilgange i designløsningen?  

 Er der fokus på alle tre kompetenceområder (håndværk – forarbejdning, håndværk – materialer og 

design) i undervisningsforløbet?  

 Kan eleven præsentere egen designproces og produktfremstilling med fagbegreber?  

 Kan eleven dokumentere og præsentere sin designproces?  

 Kan eleven disponere sin tid ud fra den opstillede ramme?  

1.2.2 Tidsplan og praktiske forhold for selve prøven 

Prøven skal afvikles uden pause. Eleverne har ansvaret for, at tiden disponeres, så de kan færdiggøre 

deres produkt inden for tidsrammen på 4 timer á 60 min.  

 

Læreren vælger, hvor prøven skal afvikles. Stedet for afvikling af prøven skal være passende indrettet, så 

det er muligt for eleverne at løse opgaven på bedste vis. Det er vigtigt, at eleverne har adgang til alle 

relevante maskiner, redskaber og både bløde og hårde materialer gennem prøveforløbet. Dette gælder 

såvel den indledende del på 60 minutter (del A), som de 7 undervisningslektioner (del B), og også ved 

selve eksaminationen, hvor censor er til stede (del C).  

 

I lokalet skal der ligeledes være mulighed for, at eleven kan dokumentere sin designproces gennem fx 

skitser, fotos, modeller, mock-ups, arbejdstegninger, videologbøger, portfolio, materialeprøver eller 

moodboards. Der kan fx stilles flytbare opslagstavler, vægarealer eller lignende til rådighed for dette, 

ligesom iPads eller computere kan benyttes i forbindelse med digitale logbøger. 

1.2.3 Prøvens varighed og antallet af elever 
Eleverne kan enten vælge at gå til prøve individuelt eller i grupper bestående af 2-3 elever. Prøven til-

rettelægges, så der i løbet af de 4 timer, prøven gennemføres, er følgende antal minutter til den reflek-

terende samtale inkl. karakterfastsættelse mellem lærer, censor og elev/gruppe:  

 

Tabel 1 Antal minutter til den reflekterende samtale 

 

Antal elever Antal minutter til den reflekterende sam-

tale til prøven inkl. karakterfastsættelse 

1 elev 25 minutter – fordeles over de 4 timer 

2 elever 35 minutter – fordeles over de 4 timer 

3 elever 45 minutter – fordeles over de 4 timer 

 

Eksaminationen foregår som en løbende dialog mellem elever, lærer og censor. Prøven tilrettelægges, 

så minutterne til den reflekterende samtale fordeles ud over de 4 timer, som prøven varer. Alle elever er 

til stede i prøvelokalet i de 4 timer.  

 

Eleverne bedømmes individuelt. Der gives én karakter til hver elev. Ved gruppeprøve meddeler læreren 

hver elev resultatet af bedømmelsen hver for sig, med mindre alle i gruppen forud for prøven giver ud-

tryk for, at bedømmelsen skal meddeles samtidigt for alle i gruppen. Karakteren formidles i umiddelbar 

forlængelse af prøven. 

 

Hvis der er mange elever på holdet, og det vurderes, at det ikke vil være muligt at bruge den fornødne 

tid på den reflekterende samtale ud fra reglerne, som angivet i ovenstående skema, skal prøven afhol-
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des over to eller flere dage. Det er lærerens ansvar at sørge for, at der er den fornødne tid til eksamina-

tion af eleverne, når der lægges tidsplan for prøveafholdelsen. Det er skolelederens ansvar at dette 

overholdes.  

1.2.4 Gruppedannelse 
Eleverne kan enten vælge at gå til prøve individuelt eller i grupper bestående af 2-3 elever. Der bør ska-

bes gode rammer omkring gruppedannelsesprocessen, og læreren bør hjælpe eleverne til at danne 

gode, harmoniske grupper, der sikrer, at alle gruppemedlemmernes kompetencer kommer i spil i opga-

veløsningen. Gruppedannelsen skal foregå forud for udlevering af prøveoplægget.  

1.2.5 Opgaveløsning i grupper  
Går eleverne til prøve som gruppe, stiller det yderligere krav til samarbejde om produktfremstillingen. 

Eleverne i gruppen kan enten fremstille et samlet produkt eller hver deres delprodukt som del af en 

samlet kollektion eller serie ud fra prøveoplægget.  

 

Ved opgaveløsning i grupper bør prøveoplægget være så bredt formuleret, at alle i gruppen får mulig-

hed for at vise deres færdigheder, eksempelvis ved at demonstrere flere teknikker, materialekombinati-

oner m.v. 

1.2.6 Sikkerhed før og under prøven  
For at sikre en god prøve for eleverne skal de have adgang til relevante maskiner og udstyr under prø-

ven. Samtidig er det vigtigt, at eleverne udfører deres arbejde sikkerhedsmæssigt forsvarligt, så de ikke 

kommer til skade. Læreren vejleder eleverne i brugen af maskiner, håndtering af redskaber og teknikker 

under elevernes produktfremstilling (del B), men læreren må ikke foretage udskæringer eller lignende 

for eleverne. Kun i særlige tilfælde kan det være nødvendigt af hensyn til sikkerheden, at læreren fore-

tager en begrænset del af udskæringen for eleverne. 

 

Sikkerheden er et vigtigt element i elevernes arbejdsproces, så de ikke udsætter sig selv for fare. Ele-

verne skal kunne foretage kvalificerede valg, som ikke udsætter dem for unødvendig fare. I forhold til 

sikker brug af lokaliteter, redskaber, værktøj og maskiner henvises til ”Når klokken ringer - Branchevej-

ledning til grundskolen og det almene gymnasium (STX)”. Det er skolens leder, der har ansvaret for sik-

kerheden før og under prøven.  

1.2.7 Værkstedszoner  
Det kan være en fordel at benytte sammenhængende lokaliteter på skolen. Hvis man på skolen ikke har 

sammenhængende lokalefaciliteter, kan man overveje at flytte tekstilzonen ind i metal- og træzonen ud 

fra overvejelser om fleksibilitet og om, hvad der lettest kan lade sig gøre at flytte. Værkstedszonerne 

kan fx adskilles ved hjælp af en fleksibel to-fløjet udstillingsvæg. Udstillingsvæggen kan samtidig bru-

ges som opslagstavle, hvor eleverne kan dokumentere designprocessen.  

1.2.8 Produkt og materialer  
Til prøven fremstiller eleverne et anvendeligt produkt i forholdet 1:1. Det er således ikke tilstrækkeligt, 

at eleverne har udviklet en mock-up eller prototype med tilhørende eksempler på fx teknikker og mate-

rialer.  

 

Et produkt forstås derfor som en håndværksmæssigt forarbejdet fysisk genstand med en brugsfunktion, 

fremstillet i enten bløde eller hårde materialer, som fx træ, tekstil, metal eller en kombination af disse. 

Produktet må gerne fremstilles i andre materialer end de nævnte, fx beton, ler, plexiglas, osv. Det af-

hænger af den lokale kontekst og de materialer, der er til rådighed på skolen ved prøveforløbet.  

Eleven må ikke medbringe egne materialer til prøven. Det er skolelederens ansvar at sikre, at der ved 

prøveafholdelsen er materialer til rådighed, så det er muligt for alle elever at løse opgaven tilfredsstil-

lende.  
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1.2.9 Undervisningsbeskrivelse 

Læreren udarbejder en undervisningsbeskrivelse. Undervisningsbeskrivelsen omfatter oplysninger om 

undervisningens form og indhold inden for fagets tre kompetenceområder: 

  

 Håndværk – forarbejdning 

 Håndværk – materialer 

 Design 

 

Figur 4 De tre kompetenceområder 

 

 

 

I undervisningsbeskrivelsen anføres oplysninger om organisationsform. Herunder beskrives, hvordan 

undervisningen har været organiseret (individuelt eller i grupper), og hvilke arbejdsformer der har væ-

ret brugt (åben skole aktiviteter, ekskursioner m.v.). Desuden kan man her tilkendegive graden af ele-

vernes medindflydelse på valg af indhold og temaer samt arbejds- og undervisningsformer.  

 

Undervisningsbeskrivelsen skal for censor være overskuelig og nem at læse i forhold til, hvordan der er 

arbejdet med de tre kompetenceområder. En fyldestgørende undervisningsbeskrivelse er også med til 

at give eleverne et overblik over såvel de undervisningsforløb, der har været, som det faglige stof, der 

er gennemgået.  

 

Det kan være hensigtsmæssigt at lade årsplanen for 7. og 8. klasse eller 8. og 9. klasse – og den derud-

fra planlagte og gennemførte undervisning – danne grundlag for undervisningsbeskrivelsen. Beskrivel-

sen kan opbygges ud fra, hvilke kompetenceområder og færdigheds- og vidensområder der har dannet 

grundlag for undervisningsforløbene, og hvordan disse er blevet evalueret.  
 

Et eksempel på en skabelon til undervisningsbeskrivelsen kan ses i bilag 3. 

1.2.10 Prøveoplæg 

Læreren formulerer ét prøveoplæg  

Ud fra en problemstilling formulerer læreren et prøveoplæg, der består af en designopgave og evt. bi-

lag. Alle elever på et hold får udleveret samme prøveoplæg. Et bilag kan fx være illustrationer i form af 

fotos, tegninger og tekst. Illustrationerne kan understøtte læsning og forståelse af opgaven og kan evt. 

inspirere eleven.  

 

Prøveoplægget tager udgangspunkt i Fælles Mål, som har været genstand for undervisning i faget på 

skolen på henholdsvis 7. og/eller 8. klassetrin / 8. og/eller 9. klassetrin. Prøveoplægget skal give ele-

verne mulighed for at planlægge og arbejde med en praktisk opgave gennem en designproces, som 

giver et kvalificeret bud på en løsning på en problemstilling. 



 

PRAKTISK/MUNDTLIG PRØVE 

٠ 12 ٠  

 

Opgaven skal formuleres, så alle fagets kompetenceområder inddrages. Opgaven skal kunne løses i så-

vel hårde som bløde materialer eller i en kombination af hårde og bløde materialer og have individuelle 

løsningsmuligheder. Alle elever skal kunne udføre opgaven.  

 

Opgaven skal være så bredt formuleret, at den giver mulighed for individuelle processer og løsnings-

muligheder, dvs. at eleverne har mulighed for at fremstille forskellige produkter med en variation i form 

og funktion. Opgaven formuleres, så den fagligt svage elev har mulighed for at løse den, samtidig med 

at der er udfordringer nok til den dygtige elev.  

 

I opgaven skal der være en balance mellem bundne krav og frie valg. Hvis opgaven er for styrende på 

grund af for mange bundne krav, får den enkelte elev ikke mulighed for at vise kreativitet, selvstændig-

hed, innovative og entreprenante tilgange og for at arbejde ud over det almindelige niveau.  

 

Det anbefales at give opgaven et tema, fx ”Vinter i Danmark”, ”Indflytterfesten” eller ”Tidslommen”. Te-

maet følges op med en mere specifik opgavebeskrivelse og øvrige krav til opgaveløsningen, fx kan der 

være øvrige krav om arbejdstegninger, visuel dokumentation af designproces, inddragelse af persona 

eller overvejelser over bæredygtighed i forbindelse med produktfremstillingen. Opgaven indeholder 

dermed specifikke krav, samtidig med at der åbnes op for valgmuligheder i forhold til designprocessen 

og produktets form, funktion, materialer og håndværksmæssig forarbejdning. Bilaget kan bestå af fo-

tos, illustrationer eller evt. en kort video, der introducerer temaet gennem stemningsbilleder eller lig-

nende.  

 

Udlevering af prøveoplæg til brug ved prøveafholdelse i prøvetermin maj/juni skal senest ske fem sko-

ledage, før de skriftlige prøver påbegyndes og tidligst 1. april. Udlevering af prøveoplæg til brug ved 

prøveafholdelse i prøvetermin december/januar kan tidligst ske fem skoledage, før de skriftlige prøver 

påbegyndes og skal senest ske 1. december.  

 

Eksempler på prøveoplæg kan ses i bilag 2. 

1.2.11 Vejledning af eleverne  

Eleverne får udleveret et prøveoplæg (del A) udarbejdet af læreren, hvorefter de i umiddelbar forlæn-

gelse påbegynder deres designproces med udgangspunkt i prøveoplægget. Læreren organiserer det 

indledende arbejde med designprocessen i samarbejde med eleverne. Læreren vejleder eleverne i plan-

lægningsfasen og designprocessen i tidsrammen 1 time (á 60 min.). 

 

På baggrund af prøveoplægget og den indledende designproces, skitser og arbejdstegninger, påbe-

gyndes den praktiske del af produktfremstillingen (del B). Eleven/gruppen arbejder selvstændigt i tids-

rammen 7 undervisningslektioner (á 45 min.), evt. fordelt på flere dage. Læreren vejleder eleverne un-

der elevernes produktfremstilling.  

1.2.12 Information til eleverne  
Eleverne skal inden prøven orienteres om prøvekravene, vurderingskriterier og prøvens forløb. Endvi-

dere skal skolens leder sørge for, at eleverne bliver bekendt med regler om udeblivelse fra prøven, an-

vendelse af hjælpemidler, konsekvenser af at komme for sent samt klageprocedure og klagefrister.  

 

Det er vigtigt, at eleverne er klar over, at prøven udgør en helhed, hvor den praktiske og den mundtlige 

del foregår i en vekselvirkning, at eleverne bedømmes individuelt, og at der gives én karakter til hver 

enkelt elev.  

 

Eleverne skal have en kopi af undervisningsbeskrivelsen samt en tidsplan, når den er klar. Prøven fore-

går som en reflekterende samtale, og eleverne skal derfor være forberedt på dialog mellem lærer, cen-

sor og elev. 
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Undervisningsbeskrivelse 

Undervisningsbeskrivelse 

Faglæreren udarbejder undervisningsbeskrivelsen efter reglerne for prøven.  

 

Skolelederen er ansvarlig for, at undervisningsbeskrivelsen, prøveoplæg og andet prøvemateri-

ale opfylder kravene til prøven. 

 

Frist for fremsendelse af prøvemateriale  

Undervisningsbeskrivelse og prøveoplæg skal være censor i hænde senest 14 kalenderdage før 

del A. En af censoropgaverne er blandt andet at sikre, at det materiale, som skal danne grundlag 

for prøven, er i overensstemmelse med gældende regler. Hvis censor finder grundlag for at gøre 

indsigelse vedrørende materialet, er det vigtigt, at dette gøres, før eleverne går i gang med for-

beredelsen af prøvens del C. Censor skal også modtage oplysninger om elever, som aflægger 

prøve på særlige vilkår.  

1.3 Hjælpemidler  

Ved prøven må eleverne anvende alle fagspecifikke hjælpemidler, som har været anvendt i den daglige 

undervisning. Fagspecifikke hjælpemidler, som ikke kan medbringes eller opbevares lokalt, kan efter 

skolelederens nærmere anvisninger tilgås via internettet. Eleverne skal i den daglige undervisning opnå 

fortrolighed med de hjælpemidler og redskaber, som anvendes i undervisningen, så de kan anvende 

dem til prøven.  

 

Når det gælder eldrevne maskiner, computere, tablets og andre hjælpemidler, der er til stede i begræn-

set omfang, må der ved opgaveformuleringen tages højde herfor, så der ikke opstår unødvendig vente-

tid for eleverne. Det vil være hensigtsmæssigt, hvis eleverne for eksempel på selve prøvedagen har mu-

lighed for at anvende hver sin symaskine. 

 

Generelt om internetadgang under prøverne 

Med mindre andet fremgår af prøvebekendtgørelsens bilag 1 og 2, må internettet ikke anvendes 

til at søge efter ny viden eller søge efter, tilgå eller anvende hjælpemidler under prøven. Hjælpe-

midler skal i den forbindelse forstås bredt, dvs. både informationer, noter, værktøjer m.v.  

 

Fagspecifikke tilladte hjælpemidler, som har været anvendt i den daglige undervisning, må kun 

tilgås via internettet, hvis de ikke kan medbringes eller opbevares lokalt. Skolens leder skal tage 

stilling til, om fagspecifikke hjælpemidler, fx programmer, digitale værktøjer og/eller digitale un-

dervisningsmaterialer, som eleven må benytte ved prøven, kan tilgås lokalt (fx på elevens com-

puter, usb-stik, elevens eller skolens drev/lukkede netværk) eller medbringes i papirform, inden 

der gives tilladelse til at tilgå hjælpemidler via internettet.  

 

Særlige prøvevilkår 

Læs mere om tilrettelæggelse af prøver på særlige vilkår i vejledningen om særlige prøvevilkår 

og fritagelse: 

 

https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/proevetilrettelaeggelse/proever-paa-sa-

erlige-vilkaar/proeve-paa-saerlige-vilkaar-og-fritagelser  

 

https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/proevetilrettelaeggelse/proever-paa-saerlige-vilkaar/proeve-paa-saerlige-vilkaar-og-fritagelser
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/proevetilrettelaeggelse/proever-paa-saerlige-vilkaar/proeve-paa-saerlige-vilkaar-og-fritagelser
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1.4 Bedømmelse og vurderingskriterier 

Det er vigtigt, at prøven tilrettelægges med henblik på at dokumentere graden af målopfyldelse i for-

hold til væsentlige mål, som er beskrevet i Fælles Mål. Det vil sige, at eleverne skal prøves i forhold til 

fagformålet, de tre kompetenceområder (håndværk – forarbejdning, håndværk – materialer og design) 

samt kompetencemål og færdigheds- og vidensområder som er gældende for faget.  

 

Lærer og censor skal sikre, at de i løbet af prøven eksaminerer eleverne, så de kan bedømme eleverne 

individuelt.  

 

Eleverne prøves i at kunne:  

 Fremstille et konkret produkt i en designproces, hvor eleven planlægger designprocessen, ek-

sperimenterer og i den mundtlige samtale beskriver de valg, eleven har truffet undervejs i de-

signprocessen  

 Udvikle ideer i designprocessen ud fra hverdagsliv, kulturer og tidsperioder  

 Gennemføre produktfremstillingen fra idé til færdigt produkt  

 Anvende hensigtsmæssige arbejdsgange og disponere tiden  

 Bearbejde materiale i en håndværksmæssig fremstilling med fagets almindelige redskaber, 

værktøj og maskiner  

 Formgive og fremstille et produkt med en innovativ og entreprenant tilgang, der har æstetisk 

og funktionel værdi efter ideer fra hverdagsliv, kulturer og tidsperioder 

 

En vejledende karakterbeskrivelse kan findes i bilag 5, mens et vurderingsskema, som kan være en 

støtte for lærer og censor, kan findes i bilag 6.    

 

 

Samlet vurdering og absolut karaktergivning 

Karakterfastsættelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af, i hvilken grad præstationen 

opfylder de mål, som skal bedømmes efter reglerne for uddannelsen. Bedømmelse af præstatio-

ner og standpunkter skal ske på grundlag af de faglige mål, der er opstillet for det pågældende 

fag (absolut karaktergivning).  

 

Præstationen og standpunktet skal bedømmes ud fra såvel fagets eller forløbets formål som un-

dervisningens beskrevne indhold. Der må ikke tilstræbes nogen bestemt fordeling af karakte-

rerne (relativ karaktergivning) (jf. §§ 12-13 i karakterskalabekendtgørelsen). 
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Bedømmelse ved mundtlige prøver 

Under voteringen ved mundtlige og praktiske prøver må kun censor og eksaminator være til 

stede. Skolens leder kan tillade, at ikke-erfarne eksaminatorer kan overvære en votering. 

 

Karakteren fastsættes efter drøftelse mellem eksaminator og censor.   

 

Ved uenighed 

Hvis censor og eksaminator ikke er enige om en fælles bedømmelse, giver de hver en karakter. 

Karakteren for prøven er gennemsnittet af disse karakterer afrundet til nærmeste karakter i ka-

rakterskalaen.  

 

Hvis gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer, er den endelige karakter den nærmeste 

højere karakter, hvis censor har givet den højeste karakter. Hvis censor har givet den laveste ka-

rakter, er den endelige karakter den nærmeste lavere karakter (jf. §14 i karakterskalabekendtgø-

relsen).   

 

1.4.1 Censors rolle 
Censor skal: 

 påse, at prøverne er i overensstemmelse med målene og øvrige krav i reglerne om faget 

 medvirke til at påse, at prøverne gennemføres i overensstemmelse med de gældende regler 

 medvirke til at påse, at eleverne får en ensartet og retfærdig behandling, og at deres præstati-

oner får en pålidelig bedømmelse 

 

Forud for prøven kan censor med fordel tage kontakt til læreren for en drøftelse af prøvens gennemfø-

relse og afklaring af eventuelle spørgsmål. På den måde afklares eventuelle tvivlsspørgsmål inden prø-

vens start.  

 

Under eksaminationen kan censor stille uddybende spørgsmål til eleverne. Både censor og eksaminator 

skal tage notater om præstationen og karakterfastsættelsen til brug for skolens leders behandling af 

eventuelle klagesager. Notaterne skal opbevares i tre måneder efter bedømmelsen er afsluttet, eller en 

eventuel klagesag er afgjort. 

 

Nærmere information om censur kan findes i Styrelsen for Undervisning og Kvalitets censorvejledning. 
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Bilag 1 Regler for prøven 

23. Håndværk og design 

 

23.1. Prøven er praktisk/mundtlig. 

 

23.2. Der udfærdiges en undervisningsbeskrivelse, hvor prøveoplægget fremgår. Undervisningsbeskri-

velsen skal omfatte oplysninger om undervisningens indhold og form inden for fagets kompetenceom-

råder. Desuden anføres oplysninger om organisationsform og praktiske forhold vedrørende prøveafhol-

delsen. 

 

23.3. Eleverne kan enten vælge at gå til prøve individuelt eller i grupper bestående af 2-3 elever. Prøven 

tilrettelægges, så der i løbet af de 4 timer, prøven gennemføres, er følgende antal minutter til den re-

flekterende samtale mellem lærer, censor og elev: 1 elev: 25 minutter, 2 elever i gruppe: 35 minutter, 3 

elever i gruppe: 45 minutter. 

 

23.4. Prøven består i planlægning og udførelse af en praktisk designopgave samt en reflekterende sam-

tale om opgavens løsning under prøven. 

 

23.5. Ud fra en problemstilling formulerer læreren et prøveoplæg, der består af en designopgave. Prø-

veoplægget tager udgangspunkt i Fælles Mål, som har været genstand for undervisning i faget på sko-

len på henholdsvis 7. og/eller 8. klassetrin/ 8. og/eller 9. klassetrin. Prøveoplægget skal give eleverne 

mulighed for at planlægge og arbejde med en praktisk opgave gennem en designproces, som giver et 

kvalificeret bud på en løsning på en problemstilling. Opgaven skal kunne løses i hårde materialer, bløde 

materialer eller en kombination af hårde og bløde materialer. 

 

23.6. Eleven eller gruppen skal have udleveret prøveoplægget, før det praktiske arbejde skal udføres. 

Udlevering af prøveoplæg til brug ved prøveafholdelse i prøvetermin maj/juni skal senest ske fem sko-

ledage, før de skriftlige prøver påbegyndes og tidligst 1. april. Udlevering af prøveoplæg til brug ved 

prøveafholdelse i prøvetermin december/januar kan tidligst ske fem skoledage, før de skriftlige prøver 

påbegyndes og skal senest ske 1. december. Prøveoplægget skal danne udgangspunkt for udarbejdelse 

af et praktisk produkt og den efterfølgende reflekterende samtale. 

 

23.7. Til udførelsen af opgaven gives 1 time á 60 minutter til planlægning af designforløbet samt 7 un-

dervisningslektioner á 45 minutter med vejledning fra faglæreren, hvor eleven påbegynder opgaven, 

samt 4 timer á 60 minutter til den mundtlige prøve inkl. karakterfastsættelse, hvor censor er til stede. 

 

23.8. Ved prøven må eleverne anvende alle fagspecifikke hjælpemidler, som har været anvendt i den 

daglige undervisning. Fagspecifikke hjælpemidler, som ikke kan medbringes eller opbevares lokalt, kan 

efter skolelederens nærmere anvisninger tilgås via internettet. 

 

23.9. I bedømmelsen indgår elevens begrundede valg af designproces, fremgangsmåde og produkt. 

 

23.10. Der prøves i 

 at kunne fremstille et konkret produkt i en designproces, hvor eleven planlægger designprocessen, 

og i den mundtlige samtale beskrive de valg, eleven har truffet undervejs i designprocessen og 

gennemføre forarbejdningsforløbet fra idé til færdigt produkt, 

 at kunne anvende hensigtsmæssige arbejdsgange, 

 at kunne bearbejde materiale i en håndværksmæssig fremstilling med fagets almindelige redska-

ber, værktøj og maskiner og 

 at kunne formgive og fremstille et produkt med en innovativ og entreprenant tilgang, der har 

æstetisk og funktionel værdi. 

 

23.11. Eleverne bedømmes individuelt. Der gives én karakter til hver elev. 

 

Kilde: Bilag 1 til prøvebekendtgørelsen. 
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Bilag 2 Eksempler på prøveoplæg 

Eksempel 1  

Tema: Indflytterfest  

 

Et familiemedlem er flyttet i ny bolig, og i den forbindelse bliver du invite-

ret til indflytterfest. Som indflyttergave ønsker familiemedlemmet sig, 

specielt af dig, noget til køkkenet. Om det er til brug ude eller inde er helt 

op til dig.  

 

Opgaven  

 

Du skal designe og fremstille et produkt, som er målrettet familiemed-

lemmet, du skal til fest hos. Produktet er din gave til familiemedlemmet.  

Du kan vælge at lave dit produkt i bløde eller hårde materialer eller en 

kombination af bløde og hårde materialer.  

 

Øvrige krav til opgave-

løsningen  

 

Du skal udarbejde skitser og arbejdstegninger og dokumentere din de-

signproces samt dine inspirationskilder.  

Du skal inddrage en persona/bruger i din designproces, og dit færdige 

produkt skal afspejle dette.  

Med inddragelse af dit produkt skal du kunne redegøre for designproces 

og håndværk, det vil sige forarbejdning, valg af materialer, samt hvordan 

du er kommet fra idé til dit færdige produkt.  

 

Produkteksempler  

 

Eksempler på produkter ud fra dette prøveoplæg kunne fx være køkken-

redskaber, køkkenmøbler, opbevaring, beklædning eller belysning til køk-

kenet.  

 

 

 

Eksempel 2  

Tema: Tidslommen  

 

De genstande, vi omgiver os med, er blevet til i en bestemt tid, og den tid 

afspejles i genstandenes design, form og udtryk. Tænk bare på korsettet, 

som kvinderne bar for at fremhæve taljen. Eller hvad med de flot ud-

skårne møbler i mørkt træ fra rokokotiden? Eller amagerhylden, som pry-

dede væggene i mange hjem før i tiden?  

 

Opgaven  

 

Du skal fremstille et produkt, som viser typiske tegn eller referencer fra en 

tid gennem materialer, snit, samlinger eller udsmykning.  

Du kan vælge at lave dit produkt i bløde eller hårde materialer eller en 

kombination af bløde og hårde materialer.  

 

Øvrige krav til opgave-

løsningen  

 

Du skal udarbejde skitser og arbejdstegninger og dokumentere din de-

signproces samt dine inspirationskilder.  

Med inddragelse af dit produkt skal du kunne redegøre for designproces 

og håndværk, det vil sige forarbejdning, valg af materialer, samt hvordan 

du er kommet fra idé til dit færdige produkt.  

 

Produkteksempler  

 

Eksempler på produkter ud fra dette prøveoplæg kunne være beklæd-

ning, opbevaringsbeholdere, møbler eller redskaber.  
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Eksempel 3  

Tema: Vinter i Danmark  

 

I et nordisk land som Danmark er det mørkt om vinteren, både inde og 

ude. Det kan også blæse og være koldt. Det har skabt forskellige behov 

og stiller krav til fx belysning inde og ude, varmt tøj osv. Men det giver 

også muligheder, fx nyder vi godt af vindmøllernes energi, der producerer 

strøm som følge af blæsevejret.  

 

Opgaven  

 

Du skal designe et produkt, der tager udgangspunkt i de vilkår, som vin-

terens mørke, kulde og blæst giver os.  

Du kan vælge at lave dit produkt i bløde eller hårde materialer eller en 

kombination af bløde og hårde materialer.  

 

Øvrige krav til opgave-

løsningen  

 

Du skal udarbejde skitser og arbejdstegninger og dokumentere din de-

signproces samt dine inspirationskilder.  

I din designproces skal du forholde dig til bæredygtighed, og dette skal 

afspejles i dit færdige produkt.  

Med inddragelse af dit produkt skal du kunne redegøre for designproces 

og håndværk, det vil sige forarbejdning, valg af materialer, samt hvordan 

du er kommet fra idé til dit færdige produkt.  

 

Produkteksempler  

 

Eksempler på produkter ud fra dette prøveoplæg kunne være indendørs- 

og udendørslamper, beklædning, boligartikler, udstyr til transportmidler 

osv.  
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Bilag 3 Eksempel på skema til 
undervisningsbeskrivelse 

 Undervisningsbeskrivelse til valgfaget håndværk og design 

Skole  

Klasse  

Lærer(e)  

Dato(er)  

Sted for afvikling af 

prøven 

 

 

Antal elever der går til 

prøve enkeltvis:  

 

Antal grupper á 2 elever:  Antal grupper á 3 ele-

ver:  

Antal elever i alt:  

 

 Undervisningsform og aktiviteter 

Særlige forhold vedrø-

rende organisering og 

undervisningsform 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åben skole aktivite-

ter/samarbejde med 

eksterne samarbejds-

partnere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anvendt litteratur, 

film, m.v. 
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Undervisningsforløb:  Kompetenceområde(r): Færdigheds- og vi-

densområde(r):  
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Bilag 4 Eksempel på en udfyldt 
undervisningsbeskrivelse 

Undervisningsbeskrivelsen kan udformes på mange forskellige måder. Nedenfor ses et eksempel på en 

udfyldt undervisningsbeskrivelse. Undervisningsbeskrivelsen skal indeholde oplysninger om undervis-

ningen inden for hvert af fagets kompetenceområder. Der anføres i undervisningsbeskrivelsen oplys-

ninger om organiseringsform. Herunder beskrives det, hvordan undervisningen har været organiseret 

(individuelt eller i grupper) og hvilke arbejdsformer, der har været brugt (åben skole aktiviteter, ekskur-

sioner m.v.). 

 

 Undervisningsbeskrivelse til valgfaget håndværk og design 

Skole XX Skole 

Klasse 8. klasse, hold 1 

Lærer(e) XX og XX 

Dato(er) 8. og 9. juni 2021 

Sted for afvikling af 

prøven 

Håndværk og design-lokalet, lokale nr. 45 

 

Antal elever der går til 

prøve enkeltvis:  

4 

Antal grupper á 2 elever:  

10 

Antal grupper á 3 ele-

ver:  

1 

Antal elever i alt:  

 

27 

 

 Undervisningsform og aktiviteter 

Særlige forhold vedrø-

rende organisering og 

undervisningsform: 

 

 

Eleverne har samarbejdet på tværs af holdet og har løst opgaverne i grupper, og de 

har haft mulighed for at arbejde i skolens håndværk og design-lokale med adgang til 

både tekstil-, træ- og metalzone. Den afsluttende designopgave i 7. klasse har været 

gennemført som terminsprøve ud fra de retningslinjer, der gives for prøven i hånd-

værk og design. Undervisningen har været gennemført på 7. og 8. klassetrin med 2 

lektioner ugentligt, dog med undtagelse af uge 48-50, hvor undervisningen har væ-

ret gennemført i blokke á 6 lektioner. Dele af undervisningen er desuden foregået i 

eksterne læringsmiljøer. 

Åben skole aktivite-

ter/samarbejde med 

eksterne samarbejds-

partnere: 

 

 

Ekskursioner til:  

Frilandsmuseet  

DAC  

Designmuseum Danmark  

Keramiker XX 

EUD  

 

Åben skole:  

Undervisningsforløb om designprocesser og teknikker ift. stentøjs-, porcelæns- samt 

støbeler i samarbejde med keramiker XX.  

Undervisningen har været gennemført delvist på XX’s værksted. 8 lektioner.  

Undervisningsforløb om lamper, el og belysning har været gennemført på EUD. 10 

lektioner.  

Undervisningsforløb om re-design af genbrugstøj i samarbejde med Frelsens hær. 10 

lektioner.  

Undervisningsforløb om metalsmedning og lodning har været gennemført på EUD. 

12 lektioner. 

Anvendt litteratur, 

film, m.v.: 

 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 
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Undervisningsforløb: Valgfag år 1 Kompetenceområde(r): Færdigheds- og vi-

densområde(r):  

Introduktion til syninger og sømme 

 Klip og sy et net 

 Mønsterkonstruktion 

 Materialevalg 

 

Håndværk – forarbejdning  

Håndværk – materialer 

Teknikker  

Materialekendskab  

Materialeforarbejdning 

 

Introduktion til rammetryk, serigrafi og møn-

sterdesign 

 Bygge rammer, opspænding af gaze 

 Mønsterdesign 

 Trykteknikker og afprøvning 

 

Håndværk – forarbejdning  

Design 

Håndværktøj og redskaber  

Materialekomposition og 

udtryk  

Idéudvikling 

Design en taske i tekstilt materiale  

 Design en taske til en selvvalgt brugssi-

tuation 

 Inddrag en persona i designprocessen 

 Brug rammetryk som teknik og redskab i 

designet 

 Sy og iscenesæt tasken og lav en fotose-

rie 

 

Håndværk – forarbejdning  

Håndværk – materialer 

Design 

Idéudvikling  

Eksperiment og analyse  

Arbejdsformer  

Materialesikkerhed  

Produktrealisering  

Evaluering 

Introduktion til savninger, slibning og samlin-

ger  

 Byg en hylde i træ 

 Målestoksforhold, perspektivtegning og 

arbejdstegninger  

 Save, slibe, samle 

 

 

Håndværk – forarbejdning  

Håndværk – materialer 

Maskiner  

Sikkerhed  

Håndværktøj og redskaber  

Materialekendskab  

Materialeforarbejdning  

Materialesikkerhed  

Arbejdsformer 

Design en beholder 

 Inddrag en persona 

 Brug målestoksforhold og perspektiv-

tegning 

 Lav en mock-up af beholderen 

 Byg beholderen 

 Materialekombination 

 

Håndværk – forarbejdning  

Håndværk – materialer De-

sign 

Idéudvikling  

Eksperiment og analyse  

Materialekendskab  

Materialekomposition og 

udtryk  

Produktrealisering 

Lamper og belysning, samarbejde med EUD  

 El, teknik og sikkerhed 

 Belysning i rum, indendørs og udendørs  

 Lampekonstruktion  

 Materialer og elektricitet 

 

Håndværk – forarbejdning  

Håndværk – materialer 

Materialekendskab  

Håndværktøj og redskaber  

Sikkerhed  

Maskiner  

Produktrealisering 

 

Undervisningsforløb: Valgfag år 2 

 

Kompetenceområde(r): Færdigheds- og vi-

densområde(r):  

…………………………………………………………………….   

…………………………………………………………………….   

…………………………………………………………………….   

…………………………………………………………………….   

…………………………………………………………………….   
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Bilag 5 Vejledende karakterbeskrivelse  

Karakter Betegnelse Vejledende beskrivelse 

12 Den fremragende 

præstation 

Præstationen er fremragende når:  

 Eleven disponerer sin tid meget selvstændigt igennem design-

processen, fra idé til fremstilling af færdigt produkt.  

 Elevens designproces i meget høj grad bærer præg af en inno-

vativ og entreprenant tilgang. 

 Der er en tydelig og klar sammenhæng mellem prøveoplæg-

get, elevens skitserede idé, arbejdets planlægning og selve 

produktets udformning. 

 Eleven viser stor og overbevisende sikkerhed og selvstændig-

hed i anvendelsen af teknikker, redskaber, værktøj og maski-

ner. 

 Materialer anvendt til opgaven bearbejdes meget sikkert og 

selvstændigt. 

 Produktet fremstår færdigt eller med meget få uvæsentlige 

mangler.  

 Produktet signalerer meget høj grad af funktionel og æstetisk 

værdi.  

 Elevens teoretiske overvejelser formidles med meget stor sik-

kerhed.  

 Opgaven ud fra prøveoplægget alt i alt vurderes til at være løst 

på en meget selvstændig og eksemplarisk måde. 

10 Den fortrinlige 

præstation 

Præstationen er fortrinlig når:  

 Eleven disponerer sin tid selvstændigt igennem designproces-

sen fra idé til fremstilling af færdigt produkt.  

 Elevens designproces i høj grad bærer præg af en innovativ og 

entreprenant tilgang.  

 Der er en klar sammenhæng mellem prøveoplægget, elevens 

skitserede idé, arbejdets planlægning og selve produktets ud-

formning. 

 Eleven viser stor sikkerhed og selvstændighed i anvendelsen af 

teknikker, redskaber, værktøj og maskiner.  

 Materialer anvendt til opgaven bearbejdes sikkert og selvstæn-

digt. 

 Produktet fremstår færdigt eller med enkelte uvæsentlige 

mangler. 

 Produktet signalerer stor funktionel og æstetisk værdi. 

 Elevens teoretiske overvejelser formidles med stor sikkerhed. 

 Opgaven ud fra prøveoplægget alt i alt vurderes til at være løst 

på en selvstændig og hensigtsmæssig måde. 
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Karakter Betegnelse Vejledende beskrivelse 

7 Den gode præsta-

tion 

Præstationen er god når: 

 Eleven disponerer sin tid overvejende fornuftigt igennem de-

signprocessen fra idé til fremstilling af færdigt produkt. 

 Elevens designproces bærer nogenlunde præg af en innovativ 

og entreprenant tilgang. 

 Der i store træk er sammenhæng mellem prøveoplægget, den 

valgte designproces og selve produktets udformning. 

 Eleven viser nogenlunde sikkerhed i anvendelsen af teknikker, 

redskaber, værktøj og maskiner.  

 Materialer anvendt til opgaven bearbejdes sikkert. 

 Produktet fremstår som færdigt – eller stort set færdigt – og 

signalerer såvel funktionel som æstetisk værdi. 

 Elevens teoretiske overvejelser formidles på en forholdsvis sik-

ker måde. 

 Opgaven ud fra prøveoplægget alt i alt vurderes til at være løst 

på en god måde, men med en del mangler. 

4 Den jævne præ-

station 

Præstationen er jævn når:  

 Eleven disponerer sin tid nogenlunde fornuftigt igennem de-

signprocessen fra idé til fremstilling af færdigt produkt. 

 Elevens designproces i mindre grad bærer præg af en innova-

tiv og entreprenant tilgang. 

 Der i mindre grad er sammenhæng mellem prøveoplægget, 

processens faser og selve produktets udformning. 

 Eleven viser usikkerhed i anvendelsen af teknikker, redskaber, 

værktøj og maskiner.  

 Materialer anvendt til opgaven bearbejdes på usikker vis. 

 Produktet fremstår som færdigt – eller stort set færdigt. 

 Produktet i mindre grad signalerer funktionel og æstetisk 

værdi. 

 Elevens teoretiske overvejelser formidles forholdsvis tøvende 

og ustruktureret. 

 Opgaven ud fra prøveoplægget vurderes til alt i alt at være løst 

med manglende overblik og med en del mangler. 

02 Den tilstrækkelige 

præstation 

Præstationen er tilstrækkelig når: 

 Eleven disponerer sin tid usikkert igennem designprocessen fra 

idé til fremstilling af færdigt produkt. 

 Elevens designproces i meget begrænset omfang bærer præg 

af en innovativ og entreprenant tilgang. 

 Der er en netop acceptabel sammenhæng mellem prøveop-

lægget, designprocessen og selve produktets udformning.  

 Elevens anvendelse af teknikker, redskaber, værktøj og maski-

ner er præget af stor usikkerhed. 

 Materialer anvendt til opgaven bearbejdes meget usikkert. 

 Produktet fremstår som færdigt – eller delvist færdigt – og 

med flere væsentlige fejl.  

 Produktet signalerer netop tilstrækkelig funktionel og æstetisk 

værdi.  

 Elevens teoretiske overvejelser gennem det samlede forløb er 

meget begrænsede.  

 Elevens teoretiske overvejelser formidles netop acceptabelt. 

 Opgaven ud fra prøveoplægget vurderes til alt i alt at være løst 

på netop tilstrækkelig vis og med væsentlige mangler. 
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Karakter Betegnelse Vejledende beskrivelse 

00 Den utilstrække-

lige præstation 

Præstationen er utilstrækkelig når:  

 Eleven disponerer sin tid meget usikkert og med mangel på 

overblik igennem designprocessen fra idé til fremstilling af 

færdigt produkt.  

 Elevens designproces ikke bærer præg af en innovativ og en-

treprenant tilgang. 

 Der på ingen måde er sammenhæng mellem prøveoplægget, 

processens faser og selve produktets udformning. 

 Der er lange perioder med usikkerhed undervejs. 

 Elevens anvendelse af teknikker, redskaber, værktøj og maski-

ner er præget af utilstrækkelighed. 

 Materialer anvendt til opgaven bearbejdes meget usikkert.  

 Produktet fremstår ufærdigt – og med flere væsentlige fejl, 

hvilket begrænser den funktionelle og æstetiske værdi.  

 Elevens teoretiske overvejelser gennem det samlede forløb er 

mangelfulde.  

 Løsningen på den stillede opgave er utilstrækkelig og fremstår 

med alvorlige fejl og mangler, og det vurderes, at eleven ikke 

kender til enkel praktisk, håndværksmæssig forarbejdning. 

-3 Den uacceptable 

præstation 

Præstationen er uacceptabel når:  

 Eleven ikke formår at disponere sin tid igennem designproces-

sen fra idé til færdigt produkt.  

 Elevens designproces på ingen måde bærer præg af en inno-

vativ og entreprenant tilgang. 

 Der på ingen måde er sammenhæng mellem prøveoplægget, 

processens faser og selve produktets udformning.  

 Elevens anvendelse af teknikker, redskaber, værktøj og maski-

ner er uacceptabel. 

 Materialer anvendt til opgaven bearbejdes uacceptabelt. 

 Produktet fremstår ufærdigt på uacceptabel vis. 

 Elevens teoretiske overvejelser gennem det samlede forløb er 

mangelfulde og uacceptable.  

 Det vurderes, at eleven ikke kender til enkel praktisk, hånd-

værksmæssig forarbejdning og mangler overblik. 

 Løsningen på den stillede opgave er aldeles uacceptabel. 
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Bilag 6 Vurderingsskema 

 

 

Navn:  

Klasse: 

 

Skole: 

Dato: 

 

Vurderingsskema Frem-

ra-

gende 

(12) 

For-

trinligt  

(10) 

Godt 

(7) 

Jævnt 

(4) 

Til-

stræk-

keligt 

(02) 

Util-

stræk-

keligt 

(00) 

Uac-

cepta-

belt  

(-3) 

Bemærknin-

ger om forlø-

bet af prøven 

Elevens design-

proces og skitse-

rede idéer bærer 

præg af en inno-

vativ og entrepre-

nant tilgang 

        

Eleven anvender 

værktøj, redskaber 

og maskiner hen-

sigtsmæssigt 

        

Eleven bearbejder 

materialer hen-

sigtsmæssigt 

 

 

 

 

       

Der er sammen-

hæng mellem prø-

veoplæg og pro-

duktets udform-

ning  

        

Produktet har 

funktionel værdi 

 

 

 

 

       

Produktet har 

æstetisk værdi 
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