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Indledning 
 

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for dansk på Social- og Sundhedsskolen 

gældende fra august 2022. 

 

Her finder man oplysninger om formål, prøveform, bedømmelsesgrundlag, votering, 

censor, omprøve, sygdom samt bedømmelseskriterierne ud fra niveau.   

  
FAG NIVEAU PRØVEBESTEMMELSE BEDØMMELSE 

Dansk 
 
 
  

E, D, C 
 
 
  

 
Mundtlig prøve med udgangspunkt i den gennemførte 
undervisning, en skriftlig præsentationsportofolio 
samt ukendt opgave (individuel, forberedelsestid 60 
min. prøve 30 min. inkl. votering)  

Ekstern 7-trinsskala 
 
 
  



 

3 
 

Prøveform 
Prøveform B er valgt 

 

Formål 
 

Formålet med danskfaget i erhvervsuddannelserne er at styrke elevens forudsætnin-

ger for at benytte det danske sprog i erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag til 

kommunikation og samarbejde og som værktøj til erkendelse, læring, oplevelse, tole-

rance og fællesskab. 

Faget udvikler elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, med henblik på, at ele-

ven bliver bedre til at kommunikere mundtligt, skriftligt og multimodalt, dvs. når ord, 

billeder, film, animation, lyd og andre midler til kommunikation støtter hinanden i en 

tekst. Faget understøtter også elevens kommunikative bevidsthed og færdighed, med 

henblik på kontekstuel kommunikation. Faget bidrager til, at eleven med forståelse 

kan lytte, læse og deltage i samtale ud fra forskellige tekster og teksttyper om er-

hverv, uddannelse, samfund og dagligdag. 

Fagets metoder styrker elevens innovative, kreative, analytiske og kritiske beredskab 

til at kunne løse opgaver og møde udfordringer, som eleven møder i erhverv, uddan-

nelse, samfund og dagligdag. (BEK nr. 555 af 27/04/2022) 

 

Prøveform B 
 

Eksaminationen sker på grundlag af den gennemførte undervisning, elevens præsen-

tationsportofolio samt den ukendte opgave, som eleven får tildelt ved lodtrækning i 

tilknytning til forberedelsestiden.  

 

Den ukendte opgave og det materiale, der indgår som grundlag for prøven, dækker 

de af skolen udvalgte fagmål. 

Den ukendte opgave tager for eleven udgangspunkt i en kendt genre, hvortil den 

ukendte opgave kan perspektiveres til. De ukendte opgaver tildeles ved lodtrækning, 

hvor eleven altid kan vælge mellem minimum fire opgaver.  

 

Prøven indledes umiddelbart før elevens tildelte eksaminationstid med en forberedel-

sestid på 60 minutter. For elever, der har søgt og fået godkendt forlænget tid til ek-

samen, vil forberedelsestiden være forlænget med 30 minutter og/eller 5. minutter til 

den mundtlige del.  
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Eleverne har jf. Den erhvervsrettede eksamensbekendtgørelses § 14 adgang til hjæl-

pemidler i forbindelse med prøver: 

 

§ 14. Under prøverne er anvendelse af hjælpemidler, herunder elektroniske, tilladt, 

medmindre der i bekendtgørelsen for den enkelte uddannelse eller den lokale under-

visningsplan for den enkelte uddannelse er fastsat begrænsninger i anvendelsen. 

 

Det er IKKE tilladt: 

• At eleven kommunikerer eller chatter med nogen uden for forbe-

redelseslokalet. 

• At eleven søger på andres opgaver, besvarelser eller analyser på 

nettet eller på div. Opgaveportaler. 

 

Det ER tilladt: 

• At eleven bruger den elektroniske ordbog og skoles læringsportal 

Moodle. 

• At eleven søger informationer om forfatteren eller analysemodel-

ler 

• At eleven søger egne noter der er gemt på elevens OneDrive. 

 

Hvis eleven overtræder prøvebestemmelsen, vil eleven blive bortvist fra prøven, og 

første eksamensforsøg er brugt. 

 

Prøven er mundtlig, og eleven eksamineres individuelt.  

 

Bedømmelsesgrundlag 
 

Bedømmelsesgrundlaget udgøres af elevens præstation og dokumentation af viden, 

færdigheder og kompetencer under eksaminationen, samt materiale, som eleven har 

udarbejdet før eksaminationen, i undervisningen og i forberedelsestiden.  

 

Elevens faglige standpunkt vurderes op imod de væsentlige faglige mål, som skolen 

har udvalgt for faget. Karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurde-

ring af elevens præstation i den todelte eksamination, herunder elevens dialog med 

eksaminator.  

Den todelte eksamination består dels af elevens forberedelse af og samtale om den 

kendte tekst og efterfølgende om elevens materiale fra egen præsentationsportofolio. 

 

Votering 
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Eleven forlader lokalet under voteringen. Elevens helhedspræstation bedømmes. Prø-

ven bedømmes efter 7-trin-skalaen, jf. gældende bekendtgørelse. Prøvekarakteren 

erstatter den afgivne standpunktsbedømmelse i faget. Prøven varer 30 minutter pr. 

elev inkl. votering. 

 

Censor 
 

Censor udpeges af skolen eller beskikkes af Undervisningsministeriet. Udpeges cen-

sor af skolen skal det være en fagansvarlig underviser fra en anden skole, der er be-

kendt med undervisningen på uddannelsen. 

 

• De ukendte opgaver samt en fortegnelse over tekster i hver enkel elevs præ-

sentationsportofolio sendes til censor forud for prøvens afholdelse. 

 

Prøven tilrettelægges enten med en fysisk eller virtuel deltagelse af censor.  

 

Omprøve 
 

Ved en ikke bestået prøve tilbydes eleven normalt en omprøve. En elev kan deltage i 

samme prøve to gange. Skolen fastsætter tidspunktet for omprøve i samarbejde med 

eleven. Omprøven vil normalt afvikles inden for 14 dage efter prøven.  

 

Eleven trækker en ny ukendt tekst forud for omprøve, i henhold til rammerne for den 

fastsatte forberedelsestid. Forud for prøven tilbydes eleven en vejledningssamtale 

med den fagansvarlige underviser. Tidsrammen for omprøven er som ved den ordi-

nære prøve. Eksaminator er den fagansvarlige underviser. Der udpeges en anden 

censor.  

 

Omprøven tilrettelægges enten med en fysisk eller virtuel deltagelse af censor.  

 

Sygdom 
 

Hvis eleven på grund af dokumenteret (lægeerklæring) sygdom er forhindret i at del-
tage i eller at gennemføre prøven, tilrettelægger skolen i samråd med eleven en ny 

prøve, der foregår efter regler som for den ordinære prøve. Prøven afholdes hurtigst 
muligt efter overstået sygdom. Prøvetidspunktet fastsættes af skolen. 
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 Niveau F Niveau E Niveau D Niveau C 

1 

Eleven anvender en-

kel viden om kom-

munikationsmetoder 

og fortolkning både 

alment og erhvervs-

fagligt 

Eleven anvender 

viden om kommu-

nikationsmetoder 

og fortolkning både 

alment og er-

hvervsfagligt 

Eleven anvender og 

begrunder kommu-

nikations-modeller 

og fortolkning både i 

almene og erhvervs-

faglige sammen-

hænge 

Eleven anvender og re-

flekterer over kommu-

nikations-modeller og 

fortolkning både i al-

mene og erhvervsfag-

lige sammenhænge 

2 

Eleven demonstrerer 

anvendelse af en 

simpel struktur i sin 

fremlæggelse 

Eleven demonstre-

rer anvendelse af 

en simpel struktur i 

sin fremlæggelse 

Eleven demonstrerer 

i sine fremlæggelser 

og besvarelser, at 

eleven har arbejdet 

selvstændigt og 

struktureret 

Eleven demonstrerer i 

sine fremlæggelser og 

besvarelser, at eleven 

har arbejdet selvstæn-

digt og struktureret 

3 

Eleven kommunike-

rer og formulerer sig 

i et grammatisk kor-

rekt sprog, og i et 

sprog som passer til 

situationen 

Eleven kommuni-

kerer og formulerer 

sig i et grammatisk 

korrekt sprog, og i 

et sprog som pas-

ser til situationen 

Eleven formulerer 

sig sproglig korrekt 

og situationsbestemt 

Eleven formulerer sig 

sproglig korrekt, reflek-

teret og situationsbe-

stemt 

4 

Eleven refererer ind-

hold i læst tekst kor-

rekt 

Eleven refererer 

indhold i læst tekst 

korrekt 

Eleven læser, kan 

forstå og fortolke 

tekster ud fra for-

skellige perspektiver 

Eleven læser, kan for-

stå, fortolke og vurdere 

tekster ud fra forskel-

lige perspektiver   

5 

Eleven viser kend-

skab til og i et af-

grænset omfang for-

ståelse af fiktions-

tekster, praksisnære 

sagtekster og multi-

modale tekster 

Eleven viser kend-

skab til og forstå-

else af fiktionstek-

ster, Praksisnære 

sagtekster og mul-

timodale tekster 

Eleven går i dialog 

om korrekt anven-

delse af sprogbrug 

og sproglige normer 

både i almene og er-

hvervsfaglige sam-

menhænge 

Eleven går i dialog om 

og kan bedømme kor-

rekt anvendelse af 

sprogbrug og sproglige 

normer både i almene 

og erhvervsfaglige 

sammenhænge 

6 

    Eleven viser kend-

skab til og forståelse 

af fiktionstekster, 

praksisnære sagtek-

ster og multimodale 

tekster og kan dis-

kutere og udlede fra 

disse genrer  

Eleven viser kendskab 

til og forståelse af fikti-

onstekster, praksis-

nære sagtekster og 

multimodale tekster og 

kan reflektere, disku-

tere og bedømme disse 

genre 

Bedømmelseskriterier ud fra niveau 
 

I bedømmelse af elevens præstation i faget lægges vægt på følgende: 
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