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1. Provens niveau og bedommelsen

Proven i Iseforstaelse og skriftlig fremstilling ved Prove i Dansk 3 efterprover
dansksproglige fwrcligheder pa et niveau, der relaterer til Vantage (B2), jf.
kompetenceskalaen, Common European Framework of Reference (CEFR).

Besvarelserne i loeseforstielse bedommes ved hjx1p af rettenoglerne i dette hxfte.

Generelt er kravet ved opgaver, der skal besvares med kort-svar eller abent war,
at besvarelsen skal \Imre fyldestgorende og dmkkende, og at der ikke ma vwre med-
taget noget, som ikke borer med til svaret. I de vejledende rettenogler angives
der mindst et korrekt svar, men der kan vaere andre svar, som er korrekte. Det
afgores af censor og eksaminator.

Der gives point for de enkelte svar. Pointene gives som bele point og ma ikke
overskride det maksimale antal point, der er angivet for den enkelte delprove.
Det samlede pointtal for alle svarene omswttes ved hjx1p af en omregningstabel
til en karakter.

Besvarelserne i skriftlig fremstilling beclommes pa grundlag af bedommelses-
kriterier og ved hjx1p af bedommelsesskemaet i dette hmfte.

Umiddelbart efter proveafholdelsen modtager de beskikkede censorer og den prove-
afholdende udbyders leder resultatet af forcensuren sammen med en omregnings-
tabel fra point til karakterer for lxseforstkIsen. Af forcensuren fremgar det, om der
skal tages swrlige hensyn ved bedommelsen. Censor sikrer sig, at eksaminator er
orienteret om resultatet af forcensuren, inden voteringen begynder.
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3. Skriftlig fremstil ing
Bedonunelsesskema

Nava:

iCPR nurnm er
1. Skolerne
2. (Dine/ens) personlige forudsmtninger
3. Tandplejer og farmakonom 1
4. (Den ansttende) kommune(n)
5. (Den skal were) godkendt til at uddanne clever 1
6. Landruandsuddannelsen 1
7. (Typisk ca.) 4 ar 1
8. (En) Svendeprove 1
9. (Typisk) 20 uger 1

10. (En) praktikplads (pa forhand) 1
11. (Sin/din) wester og skole 1
12. (10) Krop og stil
13. (Sin/din) UU-vejleder 1
14. Ungeydelsen kan incldrages/onilxgges 1
15. (Af dine/ens) formldres indkomst (for skat)

NEESIN111111111111111
Er ()maven besvaret?
Harbeskrivelser, forslag osv rad
t passende sprogligt udtryk?

Patii`eve 2
Er ate punkter besvaret?
liarvitSpunkter, holdninger osv.
Ctet :et passende sprogligt udtryk?
Udelybes relevante punkter, og

;Sainmenfattes besvarelsen?

fEerdighed
Opbygning og sammenhxng,
sprogligt udtryk

I D p  rove log 2)

Lingvistisk faerdighed
Ordforrdd, grammatik,
ortografi

Karakter:

12 10 7 02 00 + 3

Karakteren gives ud fra en helhedsvardering„; dog sklan at besvarelsen of delprovel
indgar med mindre vzegt:i den sande& katakter end besVarelien af delprove 2.

2. Lwseforst6eise

Renew gler

Delprove 1— Ungdomsuddannelserne 2012

Der gives 1 eller 0 point for hvert svar.
alt 15 point

Bernwrk: en skrastreg betyder "eller", og ord eller udtryk i parentes betyder,
at det kan indga i svaret.



Delpr

1.

2A — Hjemmeboende unge trives bedst

Kryds ved: Det er mere ahnindeligt, at udeboend_e I9-arige bar
arbejde, end at de studerer.

1'.cani

2. Hv is  der ikke er formldre, der har uforrnel social kontrol
med den unge, sa kan fristelserne (i ungdomslivet med druk
i weekenden og fester) tage overhand./De er ikke forpligtet
of noget eller andre end sig selv.

2

3, (En)  overgangsfase 2
4. D e  kan spare (lidt) penge op (til etablering senere i livet) 2
5. H u n  er blevet voksen (, mens de har boet sanimen) 2
6. Kryds ved: Forxldrene har forskellige problemer 2
7. Kryds ved: stotte de unge udeboende mere 2

Der gives 2 eller 0 point for hvert svar.
I alt

Delprove 2B — Overvmgtige born far Styr ph kiloene

Point

1
3. A 1
4. B 1
5. A 1
6. C 1
7. C 1
8. D 1

Der gives 1 eller 0 point for hvert svar.
I alt 8 point

14 point T  alt for delprove 1 og 2: 37 point

Bemaerk:
• En skrastreg betyder "og/eller", og ord eller udtryk i parentes betyder,

at det kan indga i svaret.



Forcensur ved Prove i Dansk 3, maj-juni 2013,
Ixseforstaelse og skriftlig fremstilling

Omregningstabel

Point

37-35

Karakter

12

34-30 10

29-25 7

24-21 4

20-19 02

18-10 00

9-0 -3

Lxseforstaelse

Lxseforstaelse 1
Item 11
Svaret 'Samrnen med mester/skolen' accepteres ogsa.
Item 12
Svaret '10' accepteres ogsa.

Lxseforstielse 2
Delprove 2A
Item 2
Svar sore 'De har brag for det' accepteres ogsa.
Item 3
Ordet 'midlertidig' accepteres ogsa.

Delprove2B
Ingen komrnentarer.

Skriftlig fremstilling
Ingenlommentarer.

Gveldende omregningstabel fra point til karakterer er vedlagt.
[1 Prove i Dansk 3
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