
Svendeprøve for IT-Supporter 

Som afslutning af din uddannelse skal du til en svendeprøve og en eksamen i struktureret fejlfinding. Op til 

svendeprøven skal du lave et projekt. 

Du vil blive vejledt i opstarten af projektet, og undervejs, så dit projekt og den dokumentation du laver, 

opfylder de krav der er til et svendeprøveprojekt. 

Inden svendeprøven skal din projektrapport sendes til censorerne, så de har tilstrækkelig tid til at 

gennemlæse og evaluere dit skriftlige arbejde. 

Det du afleverer, skal indeholde følgende former for dokumentation: 

Projektdokumentation 

Projektdokumentationen består af en case beskrivelse, og en projektrapport. 

Alle dokumenter skal indeholde et nummereret indeks. 

Case beskrivelse 

Case beskrivelsen udarbejdes i uge 1 af forløbet. Den skal godkendes af vejleder, og skal underskrives af dig 
inden du afleverer. Når den er underskrevet og afleveret, kan der ikke ændres i den. 

Projektrapport 

Projektrapporten er en beskrivelse af det projekt og det produkt du har lavet på baggrund af case 
beskrivelsen. Den skal blandt andet indeholde en problemformulering, som du udarbejder med 
udgangspunkt i de krav der er stillet i opgaven. 

Svendeprøven 

For at du kan indstilles til svendeprøve, skal følgende krav være opfyldt: 

- Du skal have gennemført og bestået dit afsluttende projekt 

- Du skal have afleveret projekt dokumentation som beskrevet ovenfor 

- Du skal have gennemført og bestået alle fag på dine hovedforløb og valgfri uddannelsesspecifikke 

fag 

Svendeprøven er en mundtlig eksamination i dit svendeprøveprojekt. 

Det samlede mål med projektet er, at du:  

• Lærer at arbejde med alle faser fra igangsættelse af en opgave, til aflevering  

af et produkt 

• Kombinerer allerede opnåede færdigheder med indlæring af nyt stof, som er fastsat i pensummet 

for skoleforløbet 

• Viser dine praktiske færdigheder både under projektforløbet og under  



eksaminationen.  

 

Den mundtlige fremlæggelse 

Den mundtlige fremlæggelse og eksaminationen varer maksimalt 40 minutter pr. elev, og den gennemføres 

normalt i den sidste uge af den afsluttende skoleperiode. 

Du skal fremlægge dit projekt mundtligt for eksaminatorer og censorerne. 

Fremlæggelsen skal tage udgangspunkt i din projektrapport. Ved bedømmelsen giver eksaminatorer og 

censorerne én endelig karakter, som du får efter du har fremlagt, og der er blevet voteret. Karakteren 

fremkommer som følger: 

Censorerne og eksaminatorer giver efter votering én fælles karakter for rapporterne og én fælles karakter 

for overhøringen. 

Den endelige karakter beregnes ud fra en vægtning, hvor den voterede karakter for rapporterne vægter 

med 50% og den voterede karakter for den mundtlige overhøring vægter med 50%. 

Den endelige karakter oplyses til dig lige efter overhøringen. 

Som nævnt ovenfor skal vejledere og censorer have mulighed for at læse projektrapporterne. Derfor skal 

de fremsendes til censorerne senest torsdag kl. 12:00, ugen før den mundtlige fremlæggelse. 

Hvis eksamen/svendeprøven falder i en uge, hvor der er mindre end 5 hverdage, skal rapporterne 

fremsendes til censorerne senest 5 dage inkl. en weekend før 1. eksamens dag. 

Fremlæggelsen forløber sådan her: 

• Du demonstrerer dit produkt for censorerne og underviser/vejleder (ca. 10 min.) 

• Du fremlægger herefter et oplæg om et selvvalgt og for uddannelsen relevant emne 

• Herefter svarer du på spørgsmål fra eksaminatorer og censorerne 

Censorerne og eksaminatorer skal, ved karaktergivningen af den mundtlige overhøring, primært tage 

udgangspunkt i din fremlæggelse og din forståelse af projektet. Censorerne og eksaminatorer skal, ved 

karaktergivningen af produktrapport og produkt, tage udgangspunkt i den opstillede kravspecifikation. 

Struktureret fejlfinding 

Som en del af svendeprøven skal du til en eksamen i struktureret fejlfinding. 

Du skal her trække en opgave der beskriver en fejl der er observeret på et IT-udstyr der findes i 

eksaminationslokalet. Du skal herefter demonstrere, for eksaminatorer og censorer, at du kan foretage en 

struktureret fejlfinding på systemet. 

Efter din fejlfinding voterer eksaminatorer og censorer og du vil umiddelbart herefter få en 7-trinskarakter 

for din fejlfinding. 


