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Instruks til censorer vedrørende fejl i opgavesæt og vejledende løs-

ningsforslag til FVU Læsning, efterår 2016 
 
 
Der er fundet en fejl i en prøve og tre mindre fejl i vejledende løs-
ningsforslag til prøverne i FVU Læsning, efterår 2016.  
 
Fejlene kan have resulteret i, at eksaminander på fejlagtigt grundlag 
har fået bedømt deres besvarelser som ikke-bestået.  
 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet beklager fejlene og de ulem-
per, fejlene måtte medføre for eksaminander, institutioner og drifts-
overenskomstparter.  
 
Denne instruks indeholder følgende:  

1. Beskrivelse af fejlene 
2. Instruks ved kommende bedømmelse af berørte besvarelser 
3. Instruks ved ombedømmelse af berørte besvarelser 

 

1. Beskrivelse af fejlene 

Fejl i opgavesæt 4.2 (M, O og P) 
Der er en fejl i opgavesættene M, O og P til FVU Læsning trin 4, 
efterår 2016. Fejlen findes i delprøve 2, i opgave 1. 
 
Fejlen består i, at der mangler en forklaring på en tabel.  
 
Der står over tabellen i opgave 1 på side 1: 

”Byggeriet klarer sig bedst” 

 
Det korrekte er:  

”Byggeriet klarer sig bedst 

Tabellen viser, hvor mange job der er blevet skabt i de enkelte brancher i 

de seneste to år. ” 

 

Fejl i vejledende løsningsforslag til opgavesæt 4.1 (N, P, og R) 

Fejlen findes i delprøve 1 i opgaven i stavning. Fejlen består i, at ordet 

’hummus’ i oplæsningsarket til diktaten og i det vejledende løsningsfor-

slag er stavet forkert.  

 

Der står i sætning nummer 11: 

”humus” 

 

Det korrekte er: 

”hummus” 
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Fejl i vejledende løsningsforslag til opgavesæt 2.1 (N, P, Q og S) 
Fejlen findes i delprøve 1, opgaven i læseteknik. Fejlen består i, at 
løsningsforslaget til et ord er forkert.  
 
Der står i læseteknik, ord nummer 6: 
sko-e-ne   
 
Det korrekte er: 
sko-ene 
 

Fejl i vejledende løsningsforslag til opgavesæt 2.1 (M, O, R og T) 

Fejlen findes i delprøve 1, opgaven i læseteknik. Fejlen består i, at der 

mangler et løsningsforslag til ord nummer 14: ”Færdigbagte”.  

 

Der står i læseteknik, ord nummer 14:  

”Færdig-bag-te” 

 

Det korrekte er:  

”Færdig-bag-te” eller ”Færdig-bag-t-e” 
 

2. Instruks ved kommende bedømmelse af berørte besvarelser 

Ved bedømmelse af besvarelser af 4.2 (M, O eller P) 

Fremover bliver eksaminanderne oplyst om opgavens rette ordlyd ved 

prøvens start. Du skal derfor bedømme besvarelser af opgavesæt, hvor 

opgaven indgår, uden særlig hensyntagen til fejlen.  

 

For at undgå tvivlstilfælde, vil institutionerne, når eksaminanderne er 

orienterede om opgavens rette ordlyd, orientere censor ved fremsendelse 

af besvarelser til bedømmelse, fx ved at vedlægge rettelsesblad til eksa-

minander. 
 

Rettelsesblad, som udleveres til eksaminanderne ved delprøvens start, er 

vedlagt dette brev.  
 
Ved bedømmelse af besvarelser af 4.1 (N, P, og R) og prøver 
på trin 2 
Du skal efter modtagelsen af denne instruks benytte følgende sta-
vemåde og delemåder som vejledende løsningsforslag. Det vil sige, 
at de tidligere udsendte vejledende løsningsforslag for netop disse 
ord bortfalder.   
 

I opgavesæt 4.1 N, P eller R:  

Kun stavemåden ’hummus’ kan udløse et point.  
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I opgavesæt 2.1 N, P, Q eller S:  

Kun følgende deling af ordet kan udløse et point: sko-ene. 

 

I opgavesæt 2.1 M, O, R eller T:  

Både ”Færdig-bag-te” og ”Færdig-bag-t-e” kan udløse point. 
 

 
3. Instruks ved ombedømmelse af berørte besvarelser 

Ved ombedømmelse af besvarelser af opgavesæt 4.2 (M, O eller P)  

Institutionerne er af styrelsen blevet bedt om at undersøge, om der er 

eksaminander, der har været til en prøve, hvor denne opgave indgår, og 

som ikke har bestået.  

 

Institutionen sender de besvarelser, som er bedømt ikke-bestået, til om-

bedømmelse hos en censor, der er beskikket i den aktuelle måned. 

  

Såfremt du som censor modtager tidligere bedømte besvarelser til om-

bedømmelse, skal du ved bedømmelsen sørge for, at den fejlbehæftede 

opgave 1 i delprøve 2 tildeles fem point uanset, hvad besvarelsen af den-

ne opgave indeholder.  

 

Ved ombedømmelse af besvarelser af opgavesæt 4.1 (N, P, og R) 

og opgavesæt på trin 2 

Såfremt du som censor modtager tidligere bedømte besvarelser til om-

bedømmelse, som er berørt af fejlene i vejledende løsningsforslag skal du 

bedømme i overensstemmelse med ovennævnte løsningsforslag (se afsnit 

2.).  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Vibeke Holm 

Fuldmægtig 

Direkte tlf. 33 92 51 75 

Vibeke.Holm@stukuvm.dk 


