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Fejl i prøver koster eleverne tid 

Det kan være hårdt at gå til 
afgangsprøve. Og det bliver 
ikke nemmere, hvis der er 
fejl i opgaverne. 
Tegning:BigStockPhoto 

Det er igen blevet eksamenstid for 
folkeskolens afgangsklasser. Så 
onsdag i sidste uge var mange af 
9. klasserne til digital eksamen i 
faget geografi. For en del af dem 
blev afgangsprøven sværere, end 
man kunne forvente. Det skyldtes 
ikke uvidenhed hos eleverne. Men 
mangel på viden hos de personer, 
som har lavet spørgsmålene og 
svarene. Der var hele to fejl i en  
af prøverne til årets eksamen i 
geografi. Det fik mange elever til 
at gå i stå og miste tid. Det siger  
en lærer til Danmarks Radio. 
 
Det er sket før, og onsdag i sidste  
uge skete det igen. Der var fejl i årets  
afgangsprøver. Det gjorde det umuligt 
for flere elever i landets 9. klasser at 
svare rigtigt i en prøve i geografi. 
 
Det er Undervisningsministeriet, som 
har ansvaret for prøvernes indhold. 
Lærerne mener, det er en katastrofe, 
at ministeriet ikke kan lave prøverne, 
uden at der findes fejl i dem. 

”De kunne jo bare have slået op i et 
atlas”, siger geografilærer Anne 
Marie Borregaard på Thurø Skole i 
Svendborg om fejlene i geografi. 
 
Ved prøven sidste onsdags skulle 
eleverne blandt andet svare på, hvad 
Canadas hovedstad hedder. Den 
plejer at hedder Ottawa.  
 
Men det svar kunne eleverne ikke 
vælge. For Ottawa var ikke nævnt 
som en mulighed blandt svarene.  
Det fortæller Danmarks Radio.  
 
Anne Marie Borregaard fortæller, at 
hendes elever var meget kede af det 
efter deres digitale eksamen. 
 
Der er nemlig  kun afsat halvandet 
minut i gennemsnit til hver opgave. 
Men mange af hendes elever gik i  
stå og mistede tid, fordi det rigtige 
svar ”Ottawa” ikke stod på skærmen.   

”Eleverne fandt det mærkeligt, at 
de ikke kunne vælge det rigtige 
svar på spørgsmålene. Men nogle 
af dem havde brugt lang tid på at 
svare og dermed ikke udnyttet 
tiden godt nok”, det siger hun til 
Danmarks Radio. 
 
I det andet spørgsmål med et forkert 
svar, skulle eleverne oplyse navnet 
på hovedstaden i Sydafrika. Men 
landet har hele tre hovedstæder. 
 
Det svar stod ikke på skæmen. Derfor 
havde eleverne ikke nogen mulighed 
for at svare rigtigt til prøven. 
  
Keld Nørgaard er formand for det 
udvalg, der tager sig af opgaverne. 
Han siger til Danmarks Radio, at det 
er ”dybt pinligt”, at der nu igen er fejl  
i skolernes afgangsprøver. 

Læs mere  næste side.... 

Der var fejl i en af prøverne ved 
årets digitale eksamen i geografi. 
Derfor kunne en del elever fra 9. 
klasse ikke vælge det rigtige svar. 


