
Plan for prøve i skriftlig fremstilling
Varighed: 3 timer og 30 minutter 
Forlænget prøvetid ved særlige vilkår: op til 1 time 

Inden prøven begynder  

1. Kom i god tid - gerne 30 minutter før prøven begynder 

2. Tænd din computer og tjek at dine digitale hjælpemidler virker  

3. Opret et dokument du kan skrive i, og gem det et sted du kan finde igen.         
Husk at gemme opgaven løbende!

4. Lav et test-print, så du er sikker på, at du kan udskrive opgaven senere       

5. Du kan eventuelt spørge en af de tilsynsførende, om de har styr på, at du    
skal have ekstra tid  

Forarbejde - når du har fået opgavesættet (45 minutter)

1. Læs alle opgaver igennem og vælg én opgave  

2. Gennemgå kravene til opgaven - hvad går opgaven ud på?   
Du kan eventuelt med egne ord skrive det ned. Husk at slette til sidst 

3. Find mere information om den genre du har valgt. Du kan enten bruge 
noter eller søge information på nettet. Eksempel: https://indidansk.dk/ 

4.  Lav en brainstorm over hvad du vil have med. Du kan med fordel sætte 
tingene op i rækkefølge, så du har en disposition at arbejde ud fra
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Skrivefasen - nu skal opgaven besvares (2 timer og 30 minutter)

1. Brug de hjælpemidler du plejer at bruge: 
• Skrive-profil   
 
 

2. Gode råd hvis du går i stå:      
• Tjek din brainstorm/disposition  

• Ordforslag og jokertegn*
• Diktering (tale til tekst)
• Skriveskabeloner med sætningsstartere

• Genlæs opgavebeskrivelsen 

Rettefasen - opgaven skal efterbearbejdes (60 minutter)

1. Læs opgavebeskrivelsen igen - har du besvaret opgaven?

2. Få hele teksten læst op ved almindelig hastighed. Lyt om sætninger   
 og ord giver mening. Hænger teksten sammen?

3. Brug TxtAnalyser/Grammatik til at gennemgå fejl i teksten. 
Du kan desuden tjekke om mængden af eks. tillægsord er passende 

4.  Lyt til ét afsnit ad gangen ved lavere læsehastighed og ret fejlene 

• Find inspiration i tidligere opgaver/noter

Lyt og ret: sproglige fejl, stavefejl og kommafejl

5.  Sørg for at layout og tekstens opsætning passer til genren. 
 Ligner din tekst eksempelteksten fra opgavesættet?

6.  Husk en overskrift! Sørg for at overskriften passer til teksten og genren 

Aflevering (15 minutter)

1. Tjek at du har udfyldt formalia korrekt - navn mm. 

2. Udskriv teksten    
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