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skarpe til dansklæreren om prøven med adgang til internettet som 
fagligt hjælpemiddel 
Hvis du kan svare JA til de følgende spørgsmål, er dine elever godt på vej mod den 
afsluttende prøve i skriftlig fremstilling i 9. klasse og 10. klasse 

 
1. Informationssøgning 

Er dine elever fortrolige med at søge information og inspiration med et kildekritisk blik på nettet og anvender dine 
elever forskellige søgekriterier, afhængig af aktuel hensigt med søgningen, når de søger? 
 

2. Kildeangivelse og citater 
Er dine elever fortrolige med at opstille en korrekt kildeliste? 
Du skal lære dem at kende forskel på at citere direkte og referere fra kilder. Direkte citater skal markeres tydeligt og 
med “…” og/eller skrives i kursiv. Det skal altid være klart og tydeligt, hvad der er citater, og hvad der er elevernes 
egne ord. Hvis eleverne anvender citater fra kilder på nettet, angives kilderne, ligesom andre anvendte kilder, sidst i 
besvarelsen 

3. Information og inspiration 
Har du lært dine elever at bearbejde informationer fra internettet i samspil med egen viden og efterfølgende anvende det 
i eget skriftlige produkt, så det er gjort til deres eget? 
 

4. Vurderingskriterier 
Har du gennemgået vurderingskriterierne med dine elever, så de kender retningslinjerne for karakterfast- 
fastsættelsen ved henholdsvis FP9 og FP10 b- og c-delen? 

 
5. Snyd  

Er dine elever bekendte med, at det er bortvisningsgrund, hvis de:  
• kommunikerer med andre 
• deler dokumenter med andre 
• plagierer tekster fra nettet 

 
Er dine elever bekendte med, at skolens leder skal tage stilling til, om de skal bortvises, hvis de: 

• Har anvendt internettet og ikke angivet en kildeliste? 
 

6. Rammerne for prøven 
Er dine elever bekendte med, at de grundigt skal læse ”Før du skriver ” i prøvesættet, før de går i gang med at skrive? 
 

7. Prøvens indhold 
Er dine elever trænede i at læse opgaverne, så kravene er tydelige for dem? Har dine elever et godt kendskab til 
at skrive tekster med forskellige hensigter ud fra forskellige skriveroller til forskellige målgrupper og medier? 
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