
Mundtlige gruppeprøve 

Odense 13. maj 2013 



Prøveoplæg 

 10.3. 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 benytte 
matematiske arbejdsmåder i prøvesituationen. Det samlede antal 
prøveoplæg skal alsidigt repræsentere samtlige områder inden for det 
opgivne stof. 

Det gode prøveoplæg skal: 

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

 Åbne problemstillinger med matematisk problemløsning. 

 Være åbne for at vise de matematiske kompetencer. 

 Give mulighed for matematiske undersøgelser. 

 Kunne løses på flere niveauer. 

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

 Have det lokale islæt! 
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Myter 

 Det drejer sig om at sige mest muligt forskellig 
matematik. 

 Der skal være mange ”kan” spørgsmål. 

 Mange eller alle områder skal med. 

 Eleverne vælger selv det, de vil sige noget om. 

 Eleverne kan gå udenfor prøveoplægget 

 I 10. klasse skal der være noget særlig svær matematik. 

 ? 



Realiteterne 

 Vi har i Danmark valgt lodtrækning  

 Almen dannelse! 
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Fodbold 

 

Mikael Skånstrøm - 13112012 



 

Mikael Skånstrøm - 13112012 
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Reglerne 

 Ordentlige tekstopgivelser 

 Eleverne skal trække et prøveoplæg. 

 De skal holde sig til prøveoplægget. 

 Der skal være en eller flere 
problemstillinger. 

 Oplægget skal give eleverne mulighed for 
at vise matematiske kompetencer og 
gennemføre matematiske undersøgelser. 

 



Det betyder…. 

 En eller flere problemstillinger. 

 Men ikke flere end eleverne kan nå, for de skal 
arbejde med dem alle. 

 Der kan godt være flere faglige områder med, både 
med en eller tre problemstillinger, det skal blot være 
relevant. 

 Der kan være fokus på en eller flere kompetencer 
(problembehandling, modellering, ræsonnement), 
hjælpemiddel og kommunikation er altid med. 

 Arbejdsmåder er også til bedømmelse. 

 Ligeledes fagligt samarbejde. 



Hvad skal vi se efter? 

 Er der en problemstilling? 

 Er det skriftlige opgaver? 

 Lægges der op til at vise al den 
matematik, eleven kan? 

 Sættes eleverne i en valgsituation? 

 Lægges der op til brug af it? 

 ? 
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