
 
 
Kreds 4 Midt Vestjylland inviterer dig og dine kollegaer til: 

 
Karaktergivning i folkeskolen workshop 

Få et fælles sprog og fokus om kvalitet i karaktergivning  
v. Klaus Fink 

 
Mandag den 5. marts kl. 14-17 på Lundgårdskolen, Tjørring. 

 

Vi tilbyder et kursus, der indeholder: 

kl. 14-15: Oplæg for alle overbygningslærere  

➢ Hvilke formelle regler er der til karaktergivning? 
➢ Standpunktskarakterer og prøvekarakterer 
➢ Hvilke elementer kan indgå i bedømmelsesgrundlaget for en karakter? Og hvilke 

kan ikke? 
➢ 7-trinsskalaen – hvorfor det? 
➢ Absolut karaktergivning og relativ karaktergivning 
➢ Forbindelsen mellem Fælles Mål og karaktergivning 
➢ Hvordan skal og kan karakterbekendtgørelsen og de vejledende karakter-

beskrivelser bruges til karaktergivning? 
➢ Hvordan kan den løbende evaluering bruges til karaktergivning? 
➢ Hvad gør vi med elever, der forsømmer meget og ikke afleverer? 

kl. 15-17: Workshop for matematiklærere  

Hvad siger prøvebekendtgørelsen og de vejledende karakterbeskrivelser om de tre dele af 
faget: 

• Matematik uden hjælpemidler 

• Matematik med hjælpemidler 

• Mundtlig matematik 

Hvordan kobler vi Fælles Mål (kompetencemål og færdigheds- og vidensmål), den 
løbende evaluering, prøvebekendtgørelsen, vurderingskriterierne og de vejledende 
karakterbeskrivelser sammen til en fair og retvisende bedømmelse? 

Bedømmelse af elevernes præstationer i hverdagen: 

➢ Matematik uden hjælpemidler 
➢ Skriftligt arbejde: Opgaveløsning, projektarbejde og matematikrapporter 
➢ Mundtligt arbejde med problemløsning og fremlæggelser. 

Hvilke undervisningssituationer kan skabe grundlag for en bedømmelse, der både kan 
bruges til feedback og til standpunktskarakterer på en enkel måde. 

http://www.dkmat.dk/index.php


 

 
Pris for oplæg: 150 kr.  

Pris for oplæg og workshop: 
 Medlemspris 200 kr. Ikke-medlem 400 kr. 

Der er kaffe og kage med i prisen. 
 

Hvis skolen er medlem af Danmarks Matematiklærerforening, så 
kan skolen sende en lærer gratis. Betaling på dagen - kontant 
eller mobile Pay. 
 

Med venlig hilsen 

Danmarks Matematiklærerforening, kreds 4 
 

Husk tilmelding og skriv om man er medlem/ikke-medlem senest den 
26. februar til:  tina.vrensted.ritter@skolekom.dk eller SMS på 21861183. 
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