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GL’s politik om prøver og evaluering i gymnasiet 
GL mener i udgangspunktet, at det nuværende antal prøver og balancen mellem mundtlige og skriftlige 
prøver i gymnasiet er passende. 

På et overordnet niveau er der dog behov for et grundigt udviklingsarbejde forud for justeringer og æn-
dringer af prøveformerne i gymnasiet. Udviklingsarbejdet bør have særlig fokus på sammenhængen og 
progressionen i prøvesystemet – herunder en bredere tilgang til prøveformerne end i dag. Fx kan mulighe-
derne for projekt-, portfolio- og gruppeprøver udfoldes, hvor det giver mening. Man bør også forbedre 
sammenhængen mellem prøvernes udformning, den daglige undervisning og de faglige mål. 

GL mener, at den formative evaluering skal styrkes. GL arbejder for, at karakterer i et vist omfang skal er-
stattes med en formativ feedback i ikke-afsluttende fag, så fokus flyttes væk fra tal og over på elevernes læ-
ring. Det er dog afgørende, at man er bevidst om, at feedbacken kræver resurser, samt at evalueringsfor-
merne besluttes lokalt. 

GL bakker op om den fortsatte digitalisering af de skriftlige prøver, så prøverne i højere grad afspejler ar-
bejdet i den daglige undervisning. For at sikre lige muligheder uanset social og økonomisk baggrund er det 
vigtigt, at prøveformerne metode- og indholdsmæssigt ligger i lige forlængelse af undervisningen, så alle 
elever har de bedste forudsætninger for at øve sig og ’knække koden’. 

Det står samtidig klart, at digitaliseringen overordnet repræsenterer en af de største udfordringer mod på-
lideligheden af skriftlige opgaver generelt, men også prøveresultater specifikt. 
Snyd og uretmæssig hjælp bør sanktioneres mere konsekvent end i dag. Fastsættelsen af sanktioner i for-
bindelse med snyd i prøverne bør ikke være fleksibel eller genstand for lokal fortolkning, da det øger ele-
vernes opfattelse af, at det kan være risikofrit at snyde. Samtidig skal udformningen af prøverne mindske 
snyd, fx ved at indarbejde adgangen til nettet i opgaverne. 

De digitale muligheder bør fortsat udvikles og udnyttes - både i forhold til prøver og evaluering. 
GL tager dog afstand fra indførelsen af it-baserede nationale test, som dem man kender fra grundskolen. 
De kan langt fra teste i alle faglige mål men tillægges ofte stor betydning. Det medfører en reel risiko for, at 
undervisningen i overdreven grad fokuserer på det stof, der testes, og nedprioriterer andre relevante fagli-
ge og almendannende mål. 

GL foreslår fortsat, at man indfører et mundtligt forsvar af Studieretningsprojektet og kombinerer det med 
prøven i Almen Studieforberedelse. Der skal være en tættere relation mellem arbejdet i Almen Studieforbe-
redelse og studieretningens særlige profil og elevernes andre fag skal kunne inddrages, hvor det giver me-
ning. Et mundtligt forsvar af Studieretningsprojektet kan desuden mindske betydningen af elevens sociale 
og økonomiske baggrund i forhold til prøvepræstationen. 
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