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Prøver i 9. klasse

elever skal til disse prøver.

                    

billedkunst eller håndværk og design. 

• Dansk, mundtlig

• 

• 

• Engelsk, mundtlig

• 

Udtræksprøver i den  

• 

• 

• 

• Kristendomskundskab, mundtlig

• Historie, mundtlig 

Udtræksprøver i den  

• 

• 

• 

• Matematik, mundtlig

• 
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Værd at vide før du skal til prøve

Hvilke hjælpemidler må jeg bruge?

Tilladte hjælpemidler, som ikke kan medbringes eller opbevares lokalt på din computer, kan tilgås via 

er tilladt, og hvordan du tilgår hjælpemidlerne. Spørg din lærer, hvis du er i tvivl.

prøveoplægget. 

de kilder, du har brugt i din opgave.

Må jeg kommunikere med andre under prøven?
Nej. Det er ikke tilladt at tale med eller have kontakt til andre under prøverne. Det gælder både i og 

e-mail.
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Der skal tages individuelle noter, og der må ikke deles dokumenter med andre eller kommunikeres med 

Må jeg medbringe min mobiltelefon og bruge den under prøven?

gælder på din skole. 
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Snyd og regelbrud

prøve. 

Konsekvenser ved at snyde

Din skoleleder kan vælge at:

• 

• 

• 

Optag på ungdomsuddannelser

kan det betyde, at du skal til optagelsesprøve, inden du kan optages på din ønskede ungdomsuddannelse.

at gå til en ny prøve.
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Eksempler på snyd ved en prøve

• -

• 

eget.

• -

• 

• 

• Ser svarene på en anden elevs skærm og bruger det i din egen besvarelse.
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Hjælpemidler ved prøver i 9. klasse

Prøverne i dansk

 

-
ning. Hvis du er i tvivl, om din ordbog må bruges, kan du spørge din lærer.

undervisningen. 

Din skoleleder skal oplyse dig, om de ordbøger, som du må bruge ved prøven, skal medbringes i 

må bruge dem via internettet.  

Ved prøven må du bruge de samme hjælpemidler, som I har brugt i den daglige undervisning. 

OBS

• Husk at angive kilder

• 

• 
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9. klasse: Mundtlig prøve – prøveform A                                                                          

Ved egne noter forstås alle de noter, som du selv har lavet, i grupper eller fælles i klassen.  
Det kan også være noter, som du har skrevet på det materiale, som du har fået udleveret i 

analyse af forskellige typer af tekster.

Din skoleleder skal oplyse dig, om de ordbøger og dine noter, som du må benytte ved prøven, 

• 

• 

• 

• Perspektiveringsmuligheder

9. klasse: Mundtlig prøve – prøveform B                                                                          
25 min. eksaminationstid inklusiv karakterfastsættelse.

Du skal huske at medbringe din synopsis med dit prøveoplæg til prøven.
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Ingen hjælpemidler. 
Kun skriveredskaber og kladdepapir er tilladt. 

Alle hjælpemidler, som har været anvendt i den daglige undervisning.

Det kan fx være:
• Lommeregner

• Smartphone, tablet og computer med alle de apps og programmer, som har været anvendt i 
den daglige undervisning

• Skrive- og tegneredskaber 

• 

• Opgavebesvarelser (både rettede og ikke rettede)

• Elevernes analoge og digitale læremidler

• Matematiske opslagsværker

• Lærerens selvproducerede kompendier

• Ordbøger

om du må tilgå dem via internettet.

Geogebra, kan din skoleleder give dig lov til 
at bruge siden. Du må under prøven dog kun bruge dine egne materialer, som ligger under dit 
login.

Hvis du i undervisningen har arbejdet med andet materiale, som du ikke selv har udarbejdet, 
skal du kopiere disse materialer til dit eget login, hvis du skal have adgang til disse materialer 
under prøven.

youtube, hvor du dog inden prøven kan 

OBS
Du må ikke bruge internettet til at søge efter ny viden i prøvesituationen.
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9. klasse: Mundtlig prøve 

Alle hjælpemidler, som I har brugt i undervisningen. 

• Lommeregner

• Smartphone, tablet og computer med alle de apps og programmer, som har været anvendt i 
den daglige undervisning 

• Skrive- og tegneredskaber 

• 

• Opgavebesvarelser (både rettede og ikke rettede)

• Elevernes analoge og digitale læremidler

• Matematiske opslagsværker

• Lærerens selvproducerede kompendier

• Ordbøger. 

om du må tilgå dem via internettet.

Geogebra, kan din skoleleder give dig lov til 
at bruge siden. Du må under prøven dog kun bruge dine egne materialer, som ligger under dit 
login.

Hvis du i undervisningen har arbejdet med andet materiale, som du ikke selv har udarbejdet, 
skal du kopiere disse materialer til dit eget login, hvis du skal have adgang til disse materialer 
under prøven.

youtube, hvor du dog inden prøven kan 

OBS
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Ordbøger og grammatiske oversigter i begge opgaver. 

  

Din skoleleder skal oplyse dig, om de ordbøger og grammatiske oversigter, som du må 

OBS

• 

• 
testogprøver.dk, 

at du bruger tid på det.

• Du må ikke bruge internettet til at søge ny viden

9. klasse: Mundtlig prøve  

Ingen forberedelse lige før prøven. 
Du skal huske at medbringe din disposition for dit selvvalgte emne til prøven.
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Du må ikke bruge hjælpemidler ved disse prøver

9. klasse: Mundtlig prøve 

Alle hjælpemidler, som har været anvendt i den daglige undervisning.  

• Fagportaler 

• Bogsystemer 

• E-bøger

• Andre tekster

• Modeller 

• Animationer 

• Simuleringer 

• Videoer 

• Elevernes noter 

• 

om du må tilgå dem via internettet.

OBS  
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Prøven i idræt

 

for hver ekstra elev. 

Alle hjælpemidler må bruges under prøven. Det kan være:

• Egne noter

• Modeller 

• Analyser

• Musik

• Billeder og lyd.

Du skal huske at medbringe din disposition til prøven.

 prøven. 

-

På din disposition skal du angive, hvilke digitale medier, herunder musik og video, der indgår i 
prøven.
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9. klasse: Mundtlig prøve  

Alle hjælpemidler, som I har brugt i undervisningen. 

• 

• Digitale læremidler, men kun de artikler, opgaver, billeder, som du har brugt i undervisningen

• Opslagsværker og ordbøger

• Skrive- og tegneredskaber 

• 
lærerens selvproducerede kompendier

• 

 

HistorieLab, kan din skoleleder give dig lov 
til at tilgå siden under prøven. Men du må kun bruge dine egne materialer, som ligger under dit 
login. Hvis du i undervisningen har arbejdet med andet materiale, som du ikke selv har 
udarbejdet, skal du kopiere disse materialer til dit eget login, hvis du skal have adgang til disse 
materialer under prøven.

youtube

 
-


