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 Tekstopgivelser  

 Prøveoplæg 

 Materiale sendes til censor, så det er hos censor senest 14 kalenderdage før prøvedag 

 Censor ringer til faglærer, samtale om prøveoplæg og prøveafviklingen 

 Eventuelt kvalificering af prøveoplæg til godkendelse af censor. 

 



Opgivelser til mundtlig prøve i matematik 

 
 
Faglæreren skal udarbejde tekstopgivelser og/eller undervisningsbeskrivelser for hvert hold i de fag, der 
skal aflægges prøve i. Skolelederen kvalitetssikrer med sin underskrift, at indholdet i tekstopgivelser 
og/eller undervisningsbeskrivelser opfylder kravene til prøven.  

Fra censorvejledningen 
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Opgivelserne tager udgangspunkt i de forløb, eleverne har været undervist i, hvor det beskrives, hvilke 
matematiske kompetencer og stofområder der har været arbejdet med.  
Der skal indgå eksempler på matematikholdige situationer, hvor eleverne har kunnet udvikle deres 
matematiske kompetencer og ikke alene en samling af stofområderne. 
Det kan fx være:  
 Undervisningsforløb med fokus på en matematisk kompetence, fx problembehandlings-, 

modellerings- eller ræsonnements- og tankegangskompetencen 
 Projekter med rapportskrivning, præsentationer, film eller anden form for fremlæggelse 
 
Af hensyn til censors forberedelse og dialog med eleverne under prøven, skal det i tekstopgivelsen 
fremgå, om eleverne kender de matematiske kompetencer som begreber samt deres indhold, eller om 
eleverne alene er i stand til at vise kompetencerne. Dette har ikke betydning for bedømmelsen, men 
berører de praktiske pædagogiske forhold i forbindelse med dialogen. 
De anvendte it-værktøjer fremgår med programnavne og anvendelsesformål. Desuden angives 
anvendte lærebøger, andet bogligt eller kopieret materiale samt internetbaserede læremidler. 
Endelig skal arbejds- og organisationsmåder angives, så censor kan få en fornemmelse af klassens 
måder at arbejde på. 

 

Tekstopgivelser 



Prøvemateriale til mundtlig prøve i matematik 

 
 

 Senest 14 kalenderdage inden prøvens afholdelse skal censor have modtaget det materiale, som skal 
benyttes ved prøven.  

 Hvis skolen benytter sig af digitale læringsmidler, skal I sikre, at censor får sin egen adgang hertil, hvis 
censor ikke allerede har adgang til portalen.  

 Elev-produceret materiale kan evt. fremsendes med digitalt foto.  
 Hvis der er opgivet bøger og anden litteratur (ikke fra digitale læringsmidler), skal skolen sørge for, at 

censor få materiale tilsendt.  
 Skolelederen kvalitetssikrer med sin underskrift, at materialet, der ligger til grund for prøven, er i 

overensstemmelse med reglerne for prøvens afholdelse.  
Fra censorvejledningen 
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Prøveoplæg 

Prøven tager udgangspunkt i et oplæg med tydelige problemstillinger, som giver eleverne mulighed for at 
vise matematiske kompetencer, viden og kunnen. Oplægget, prøveforløbet og de materialer, der er til 
stede i prøvelokalet, skal give eleverne mulighed for at arbejde undersøgende i prøvesituationen. Det 
samlede antal prøveoplæg skal alsidigt repræsentere samtlige områder indenfor det opgivne stof.  

 

Det gode prøveoplæg har: 

 en eller flere problemstillinger både ”rene” og ”praktiske” 

 åbne problemstillinger med matematisk problemløsning 

 mulighed for matematiske undersøgelser 

 flere niveauer af løsninger 

 åbne problemstillinger der giver eleverne mulighed for at vise de matematiske kompetencer 

 bilagsmateriale, konkrete materialer, filer til it-brug og links til egnede hjemmesider 

 det lokale islæt. 
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Prøven tager udgangspunkt i et oplæg med tydelige problemstillinger, som giver eleverne mulighed 
for at vise matematiske kompetencer, viden og kunnen. Oplægget, prøveforløbet og de materialer, 
der er til stede i prøvelokalet, skal give eleverne mulighed for at arbejde undersøgende i 
prøvesituationen. Det samlede antal prøveoplæg skal alsidigt repræsentere samtlige områder 
indenfor det opgivne stof.  Prøvebekendtgørelsen 
 

 Prøveoplægget skal indeholde en eller flere problemstillinger. Eleverne skal i prøven arbejde med 
alle problemstillingerne der udleveres.  

I den endelige vurdering medtages elevernes arbejde med alle de udleverede problemstillinger, og 
hvis eleverne ikke har nået at arbejde med en eller flere af problemstillingerne, tæller dette med i 
negativ retning i den samlede bedømmelse. 
 Problemstillingerne kan både være rene, som anvendte matematiske problemer, og være åbne 

problemstillinger, der lægger op til undersøgelser og problembehandling. 
 Alle prøveoplæg skal give eleverne mulighed for at arbejde med matematik på forskellige niveauer 

og vise deres beherskelse af matematiske kompetencer, viden og kunnen. 
 

Prøveoplæg 
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 Problemstillingerne skal i alle prøveoplæg lægge op til problemløsning for eleverne. Et matematisk 
problem defineres som en særlig type matematisk spørgsmål, hvor en matematisk undersøgelse 
altså er nødvendig for besvarelsen. 

 Problemstillingerne skal lægge op til aktiviteter, hvor eleverne kan vise deres matematiske 
kompetencer. Med matematiske kompetencer menes der i denne sammenhæng de seks 
matematiske kompetencer, som er beskrevet i Fælles Mål.  

 Alle prøveoplæg give samtlige elever mulighed for at arbejde med problemløsningsdelen af 
problembehandlingskompetencen. Det forventes også, at alle prøveoplæg vil give eleverne 
mulighed for at vise deres kommunikations- og hjælpemiddelkompetence. 

 Prøveoplægget kan have særligt fokus på en enkelt kompetence, fx modellerings- eller 
ræsonnements- og tankegangskompetencen, eller det kan have tilknytning til flere forskellige 
kompetencer.  
 

Prøveoplæg 



Prøveoplæg til censor og lærer 
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Prøveoplægget indeholder til censors og lærers brug  
 beskrivelse af hvilke matematiske kompetencer der kommer i spil i elevernes arbejde, så der er 

enighed om hvad der kigges efter hos eleverne. 
 forslag til fordybelse for de dygtigste elever, så de kan arbejde videre med samme problemstillinger, 

hvor de kan vise en større dækningsgrad og beherskelse af området. 
 ”handouts” til de elever der har vanskeligt ved at komme i gang. Vær opmærksom på at dosere gode 

ideer til eleverne i passende mængde, så de selv kan vise beherskelse af problembehandlings-
kompetencen i deres arbejde. Hvis alle gode ideer udleveres på en gang, fjernes mulighed for at 
problembehandle. 
 

 Det er ikke en prøve i regnefærdigheder, det er testet i de skriftlige prøver.  
 



Gruppesammensætning 

 

Prøven foregår i grupper bestående af 2-3 elever. Prøven tilrettelægges, så højst 6 elever, der arbejder 
samtidigt, gennemfører prøven i løbet af 2 timer. Karakterfastsættelsen finder sted indenfor samme 
tidsrum ved bedømmelsens afslutning. Skolens leder kan beslutte et andet antal af elever i grupperne. 

 

 Undtagelsesvis 4 elever 

 Antal prøveoplæg: a = e : 2 : 2 + 3 

 Prøveoplæggene skal dække det opgivne stof bredt. 
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Prøven 
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Der prøves i elevens matematiske kompetencer, som de kommer til udtryk gennem elevens handlinger i 
matematikholdige situationer. Ved bedømmelsen lægges hovedvægten på en eller flere af følgende 
matematiske kompetencer hos eleven: 
 
– problembehandlingskompetence, 
– modelleringskompetence, 
– ræsonnements- og tankegangskompetence, 
– kommunikationskompetence og 
– hjælpemiddelkompetence. 
 
Eleverne bedømmes individuelt. Der gives én karakter til hver elev. 

 
 



Prøveafvikling 

Mens eleverne arbejder, taler lærer og censor med grupperne og den enkelte elev om de faglige begreber, 
metoder, overvejelser og konklusioner, som prøveoplægget har givet anledning til. Der afsluttes med en 
uddybende samtale. 

 
 En runde varer 120 minutter. 
 Eleverne trækker deres prøveoplæg, ca. 5-10 minutter. 
 Cirka 90 minutter til elevernes arbejde i grupper. 
 1. samtale: Har gruppen forstået opgaven? Evt. fremlæggelse af en disposition. 
 2-3 samtaler, hvor grupperne fremlægger deres arbejde og er i dialog med lærer og eventuelt censor. 
 Den afsluttende samtale som runder prøven af og bl.a. skal give lærer og censor mulighed for at få 

opklaret en eventuel usikkerhed om vurdering af elevernes præstationer. 
 Votering ca. 15-20 minutter. 
 Eleverne får deres karakterer – eventuelt med en kort begrundelse. 
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Vurdering 
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Vurdering af matematiske kompetencer i prøvesituationen kan foregå på baggrund af følgende 
spørgsmål: 

 
• Viser eleven sine matematiske kompetencer ved at handle på en indsigtsfuld måde i forbindelse 

med problemstillingen? 
• Kan eleven benytte sin viden og sine færdigheder i forhold til problemstillingen? 
• Arbejder eleven undersøgende og systematisk, viser eleven initiativ, indgår i dialog og 

samarbejder med sin gruppe 
• Kan eleven kommunikere med og om matematik? 
 

 
 
 

 



Hjælpemidler 

Ved prøven må der anvendes specifikke hjælpemidler, som har været anvendt i den daglige undervisning. 
Der skal i prøvelokalet være mulighed for at anvende computer. Specifikke hjælpemidler, som ikke kan 
medbringes eller opbevares lokalt, kan efter skolelederens nærmere anvisninger tilgås via internettet. 
 
 Hjælpemidler kan fx omfatte: 
 lommeregner 
 smartphone, tablet og computer med alle de apps og programmer, som har været anvendt i den 

daglige undervisning, 
 skrive- og tegneredskaber,  
 egne udførte noter, 
 opgavebesvarelser (både rettede og urettede), 
 elevernes analoge og digitale læremidler,  
 matematiske opslagsværker, 
 lærerens selvproducerede kompendier,  
 ordbøger mv.  
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Prøve på særlige vilkår 
 

Skolens leder træffer afgørelse om særlige vilkår ved prøven 
 
Prøvens mål og sværhedsgrad må ikke påvirkes af særlig tilrettelæggelse af prøven 
Prøvetid kan forlænges og/eller pauser kan indlægges i prøvetiden 
En gruppeprøve kan ændres til en individuel prøve, når det begrundes i hensyn til eleven. 
Censor må ikke tage højde for elevens funktionsnedsættelse i bedømmelsen. Eleven skal bedømmes 
efter de vurderingskriterier der er fastsat for prøven. 
 
Fritagelse for obligatorisk prøve: 
 Elever med multiple funktionsnedsættelser uden verbalt sprog 
 Elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder 
 Elever der lige er ankommet til Danmark, og som ikke taler eller forstår dansk i et omfang, så 

deltagelse giver mening. 
Elevens faglige udbytte skal evalueres på anden vis. 
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Mundtlig prøve i 10. klasse 

 
 A-prøven ligner den mundtlige prøve i 9. klasse. 

 
 B-prøven tager udgangspunkt i elevernes redegørelser/dispositioner og suppleres med et kortere 

ukendt prøveoplæg.  
 Elevernes 4 redegørelser/dispositioner skal repræsentere faget bredt, et eller flere kan have baggrund i 

brobygning eller praktik.   
 Til hvert undervisningsforløb udarbejder eleven i samarbejde med andre elever eller individuelt en 

skriftlig redegørelse på 2-5 sider, som indeholder de problemstillinger og faglige områder, der er 
arbejdet med, eventuelle fotos af konkrete produkter eller situationer samt links og kilde- og 
litteraturhenvisninger.  

 I starten af skoleåret udarbejder læreren i samarbejde med eleverne faglige og formmæssige krav til de 
skriftlige redegørelser, som opfylder fagets mål og indhold. 

 Både redegørelse/disposition og det ukendte prøveoplæg skal indeholde problembehandling og stille 
eleverne i situationer, hvor de skal arbejde med de matematiske kompetencer, især med 
problembehandlingskompetencen.   

 
 Hvis en elev ikke afleverer minimum 4 redegørelser, kan eleven ikke gå til prøve.  
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I passende tid inden den skriftlige prøve sammensættes de grupper, som eleverne aflægger prøve i. 
Inden de skriftlige prøver udvælger gruppen de fire undervisningsforløb, der skal trækkes lod indenfor.  

 
 Har gruppen forskellige redegørelser fra et undervisningsforløb, skal den beslutte, om 

redegørelserne skal sammenskrives til én, eller om hver elev fremlægger sin individuelle 
redegørelse under prøven.  

 Grupper, som vælger at sammenskrive deres redegørelser, skal gives tid til dette arbejde i 
undervisningen. Inden den skriftlige prøve trækker gruppen lod mellem de valgte 
undervisningsforløb og tilhørende redegørelser. Resultatet af lodtrækningen afsløres først ved 
prøvens begyndelse. 
 

Læreren udarbejder et kort prøveoplæg til hver gruppe med en problemformulering, der tager 
udgangspunkt i det lodtrukne undervisningsforløb og tilhørende redegørelser. Prøveoplæggene sendes 
til censor sammen med de tilhørende elevredegørelser. 

FP10 prøveform B 



Fordeling af tid ved prøveform B 
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 Eleven vælger selv om prøven indledes med egen redegørelse eller med det korte prøveoplæg som 
læreren har udarbejdet. Det giver mening at eleven starter med sin redegørelse, da matematikken 
derved opfriskes og refleksioner om arbejdet sættes i gang.  
 

 Præsentation af egen redegørelse bør vare ca. 15 minutter, hvorefter eleven arbejder med det 
ukendte prøveoplæg. 
 
 
 



Vejledende karakterbeskrivelse 
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Vurderingsskema 
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Vurderingsskema 
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Tidsplan 
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 Skolerne og censorer har modtaget oversigter over beskikket censur 
 29. april - skolen offentliggør udtræksfag 
 Kort tid inden de skriftlige prøver starter, skal eleverne trække lod mellem redegørelser/synopser 
 De sidste standpunktskarakterer gives umiddelbart før de skriftlige prøver starter 
 6. maj 2019 - Skriftlige prøver starter 

 
 6. - 7. juni 2019 - Beskikkede censorer udsendes ved de praktiske prøver i madkundskab, håndværk 

og design samt forsøgsprøver (medier, musik, billedkunst, spansk, iværksætter, sundhed og sociale 
forhold og metal og motorlærer) 

 14. juni 2019 - Prøvefri dag (friholdt til optagelsesprøver til ungdomsuddannelser) 
 17.- 20. juni 2019 - Beskikkede censorer udsendes ved de mundtlige prøver i dansk, matematik, 

idræt, fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geografi, fysik/kemi (FP10) og engelsk, tysk og fransk samt 
historie, samfundsfag og kristendomskundskab 

 21. juni 2019 - Sidste dag for afholdelse af obligatoriske prøver i 9. klasse samt prøver i dansk, 
matematik og engelsk i 10. klasse 

 21. juni 2019 - Karakterer fra de obligatoriske prøver i 9. klasse samt prøver i dansk, matematik og 
engelsk i 10. klasse skal være indberettet til karakterdatabasen 

 26. juni 2019 - Den mundtlige prøveperiode skal være afsluttet 
 26. juni 2019 - Karakterer fra frivillige prøver skal være indberettet til karakterdatabasen 
 29. juni 2019 - Sommerferien begynder 
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Nu er chatten åben for spørgsmål 
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