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Prøveoplæg, hvor mange? 
Når nu alle prøveoplæg må gå igen 2 gange - er det så ok hvis 2 af de 4 oplæg den sidste gruppe har 
at vælge imellem er ens? 
Nej, der må ikke være to ens prøveoplæg i samme runde.  
 
Hvis jeg har 7 prøveoplæg, skal alle så lægges op til første runde? 
Ja, der skal være lige mulighed for alle elever, at komme op alle de prøveoplæg der er lavet til prøven, 
dog må de ikke bruges mere end to gange. 
 
Ved 2 prøvedage, må anvendte prøveoplæg bruges på anden dag? 
Ja, men hvert oplæg må ikke bruges mere end to gange. 
 
Kan 2 klasser udtages til mundtlig matematik eksamen på samme skole? hvis ja, hvordan så med 
prøveoplæggene? 
Prøveoplæg og gentagelse af prøveoplæg gælder pr klasse.  
 
Hvor mange prøveoplag skal jeg have til en elev? Jeg har kun en elev. 
Hvis du kun har en enkelt elev, skal faget stadig repræsenteres bredt, det kræver 7-8 prøveoplæg.  
 
 
Prøveoplæg, hvilket indhold? 
Hvor mange problemstillinger må der være i et oplæg. Er der et max? En dygtig klasse kan måske nå 
mere end 5. 
Hvis eleverne kan nå så mange problemstillinger, er der formentligt ikke tale om problemstillinger, men 
nærmere regneopgaver. Når der er tale om problemstillinger der sætter eleverne i situationer hvor de 
skal problembehandle, passer 2-3 problemstillinger med tiden.  
 
Eksempel: Vi har arbejdet med et emne om alkohol (genstandsberegning mv). Hvor tæt må et 
prøveoplæg ligge på det, vi allerede har arbejdet med? 
Det må ikke være så tæt på, at eleverne direkte kan genbruge deres viden fra et gennemarbejdet 
forløb, men det kan sjældent undgås at eleverne har mødt emner/temaer i deres undervisning.  
  
Er en problemstilling som: "Undersøg forskellige forhold ved at flyve med luftballon" for åben? Det vil 
være med udgangspunkt i forskellige bilag som kan give inspiration. 
Det er individuelt hvor åbne problemstillinger eleverne kan arbejde med, alt efter hvordan eleverne har 
været vant til at arbejde med matematikken.  
 
Tekstopgivelser 
Må man opgive eks. 7. kl. materiale i tekstopgivelserne? Jeg tænker her på specialklasseelever. 
Er der andre steder at finde eksempler på tekstopgivelser - hvis man ikke har skolekom adgang. 
Hør hos jeres kollegaer der tidligere har ført til prøve om hvordan de har lavet tekstopgivelser. 
Tekstopgivelserne må indeholde materiale fra udskolingen, da det er udskolingsmålene der testes i 
prøven.  
 
Individuel prøve 
Hvis en klasse er sammensat af elever med store sociale og sporlige udfordringer, som vanskeliggør 
gruppedannelser, vil lokal leder kunne godkende at elever går op individuelt? 
Hvis en elev, som er meget ustabil og har fået konstateret en depression og ikke kan overskue at 
samarbejde med andre uden at gå i sort vil en lokal leder kunne gokende at eleven går op individuelt?  
Jeg arbejder med autister og mener at der tidligere er givet kompensation, så eleverne har kunnet gå 
op individuelt - så dette er vel også en funktionsnedsættelse, så 
hvem træffer beslutning omkring "funktionsnedsættelse"? 
Hvis en elev bliver godkendt af den lokale leder til at gå op individuelt, hvordan skal det melde ud til fx. 
censor?  
Censor underkende en lærer/leders beslutning om at gå op alene - eller stille sig undrende? 
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Skolens leder beslutter sammen med jer, elevens forældre og evt. ppr om eleven har vanskeligheder 
der kan sidestilles med en funktionsnedsættelse eller har en reel funktionsnedsættelse. Kig i 
”Vejledning om prøve på særlige vilkår”, som I finder på www.uvm.dk/fp. 
Censor respekterer skoleleders beslutning om prøveafvikling.  
 
Censors adgang til tekster og andre materialer: 
Hvordan sikrer jeg, at censor har egen adgang til digitale læremidler - skal "min" skole betale for 
censors adgang 
Forstod jeg det ret, at censor skal have medsendt bogmaterialet fra tekstopgivelserne? 
Ja. Censor kan ikke sætte sig ind i materialet fra undervisningen, uden at have materialet til rådighed. 
Derfor skal skolen stille materialerne til rådighed for censor.  
 
Link i prøveoplæg: 
Er det korrekt forstået at de gerne må søge informationer på en bestemt hjemmeside, hvis det er én jeg 
har lagt som link i et dokument der er bilag til oplægget? 
Må eleverne finde flypriseer eller andre lignende oplysninger på nettet? 
Hvis prøveoplægget indeholder en undersøgelse der kræver data, som I ikke vedlægger 
prøveoplægget, så må eleverne søge efter denne information. Eleverne må ikke bruge nettet til at søge 
efter ny faglig viden i prøvesituationen.  
 
Hjælpemidler til prøven: 
Hvis man har arbejde med flipped classroom, må eleverne så have adgang til alle videoerne? 
Ja, det må eleverne. Det sidestilles med undervisningsmateriale. Husk blot, at eleverne ikke må kunne 
kommunikere med andre under prøven.  
 

http://www.uvm.dk/fp

