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Vejledning til prøven i kulturfagene med 
selvvalgt problemstilling

Prøveform og indhold 
Først skal du tage stilling til, om du vil gå til prøven alene eller i en gruppe. Der kan max. være 3 
personer i en gruppe. 

Prøven bygger på, at du/I trækker et emne, der er kendt fra undervisningen. Ud fra dette emne 
skal du/I indkredse et delemne og en problemstilling (samme arbejdsform som projekt-opgaven) 
med vejledning fra jeres lærer. Til emnet skal du/I finde 2 - 5 kilder, som I fordyber jer i og 
planlægger en fremlæggelse af. Som en del af arbejdet skal du/I også fremstille et produkt, der 
bidrager og understøtter besvarelsen af problemstillingen.

Når problemstilling, kilder og produkt er afleveret laver læreren 3 spørgsmål, der passer til jeres 
emne/problemstilling. Disse spørgsmål får I først at vide på prøvedagen. 

Faglig undersøgelse 
Du/I skal kunne argumentere for, hvorfor du/I netop vil undersøge den valgte problemstilling. Derfor 
skal du/I overveje følgende: 
• Hvilke arbejdsspørgsmål har jeg brug for?
• Hvilke kilder skal jeg vælge?
• Hvilke metoder vil jeg bruge?
• Hvordan vil jeg undersøge kilderne?

Produkt 
På følgende hjemmesider kan du/I se eksempler på produkter, der kan laves til prøven i 
kristendomskundskab, historie og samfundsfag: 

Analoge produkter: http://www.emu.dk/modul/analog-produkter-og-kulturteknikker-til-
pr%C3%B8ven 

IT-produkter: http://www.emu.dk/modul/it-baserede-produkter-og-kulturteknikker-til-pr%C3%B8ven 

Prøvedagen 
Forberedelsestiden: 
På selve prøvedagen får du/I tid til at undersøge og besvare de lærerstillede spørgsmål. I 
forberedelsestiden må du/I kun bruge de hjælpemidler, der har været brugt i den daglige 
undervisning fx:
1. Clioonline
2. Classroom
3. Dit eget Google Drev
Man må ikke bruge forberedelsestiden til at søge ny viden på internettet. Det er KUN dine/jeres 
besvarelser af de lærerstillede spørgsmål og noter hertil, som du/I udarbejder i forberedelsestiden, 
som må medbringes til selve prøven! Du/I må IKKE kommunikere med nogen uden for lokalet - 
heller ikke via sociale medier. 

Forberedelsestid før prøven:
1 = 25 minutter
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2 = 40 minutter
3 = 55 minutter

Selve prøven 
Prøven afholdes lige efter forberedelsestiden. Her skal du/I besvare jeres egen problemstilling ved 
at bruge de valgte kilder og produktet. Du/I skal også svare på de lærerstillede spørgsmål. Husk, at 
prøven i høj grad er en faglig samtale.
 
Til samtalen skal du/I forsøge at besvare følgende spørgsmål: 
• Hvilke hovedpointer fandt jeg frem til?
• Hvordan fandt jeg ud af det?
• Hvordan kan jeg se det i kilderne?
• Hvordan understøtter produktet undersøgelsens hovedpointer?
• Var de valgte kilder brugbare ift. min problemstilling?
• Ville jeg have tilrettelagt undersøgelsen anderledes, hvis jeg fik mulighed for det?

HUSK, at du/I kun må anvende noter, som du/I har lavet i forberedelsestiden. 

Prøvetid inklusiv votering:
1 = 25 minutter (reel tid ca. 20 minutter)
2 = 40 minutter (reel tid ca. 30-35 minutter)
5 = 55 minutter  (reel tid ca. 45 minutter)

Inde til prøven:
• Du/I har cirka 1/3 (hhv. 7, 14 eller 21 minutter) af den samlede tid til fremlæggelse af din/jeres 

faglige undersøgelse af den selvvalgte problemstilling (inklusiv inddragelse af produktet og 
kilderne). 

Hjælpemidler: Kun disposition med enkelte talepunkter evt. gennem en Google 
præsentation. 

• Du/I skal herefter afgive en indledende besvarelse af de lærerstillede spørgsmål.
Hjælpemidler: Kun stikord/noter, der er nedskrevet i forberedelseslokalet.

• Prøven fortsætter som en samtale mellem elever, lærer og censor.

Tjekliste for aflevering 
• Udfyld sedlen: Arbejdspapir til kulturfagsprøven
• Billeder af jeres analoge produkt eller link til jeres digitale produkt.
• Eventuelt punkter til en foreløbig disposition. 

Alt afleveres i to eksemplarer!
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