
Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

 
Udvikling af folkeskolens prøver 
Nye prøve- og testformer med it.  

Hvornår og hvordan? 

Konference om mundtlige prøver 

 
Rikke Kjærup 

Læringskonsulent i undervisningsministeriet 

Odense Congress Center, 20. april 2015 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

12 initiativer på prøveområdet 

 

Rikke Kjærup Læringskonsulent for matematik i Undervisningsministeriet 

20-04-2015 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 
Prøverne i relation til forenklede Fælles Mål 

  

•Øget fokus på matematiske kompetencer og elevernes kunnen 

•Skærpelse ift. brug af it 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

1.- 3. klasse 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

4.- 6. klasse 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

6. – 9. klasse 

Rikke Kjærup Læringskonsulent for matematik i Undervisningsministeriet 

20-04-2015 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Færdigheds- og vidensmål for 9. klasse med fokus på brug af it 

Rikke Kjærup Læringskonsulent for matematik i Undervisningsministeriet 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Initiativ 10 

 
 

 

•Obligatorisk digital prøveafholdelse fra sommerprøvetermin 2016 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 
Digitaliseret prøve i matematiske færdigheder 

 

 

Matematiske færdigheder afvikles digitalt 

•Tilbud maj 2014 - 11.000 elever ud af ca. 63 000 elever 

•Frivillig maj 2015 – deltagelse af ca. 30 000 elever 

•Obligatorisk maj 2016  

 

• I år: Hvis skolen anvender papirudgaven i færdighedsregning, skal elevernes 
besvarelser rettes af en faglærer på skolen der ikke er klassens faglærer  

    Ny prøvebekendtgørelse gældende fra 1/4  2015 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Ekstra national test i matematik 

• Indføres ekstra test fra 2017 

•Herefter test i 3., 5. og 7. klasse 

•Profilområderne ændres, så de svarer til FFM 

•NYT: Der må ikke anvendes hjælpemidler til testen fra 2015 

 

 

 

 

•Ved testen i matematik, fysik/kemi og biologi må eleverne anvende papir og 
skriveredskab. Lommeregner må anvendes ved alle opgaver, bortset fra de opgaver, 
hvor det er markeret med et symbol i opgaven, at en sådan ikke må anvendes.  

 

 

Rikke Kjærup Læringskonsulent for matematik i Undervisningsministeriet 

20-04-2015 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Initiativ 3: Forsøg med matematisk problemløsning med inddragelse af it-
værktøjer 
  

•Udredning 

 

•Pilotforsøg i december 2015 

 

•Forsøg i 2016 og 2017 

 

•Evaluering i efteråret 2016 og 2017 

 

Prøverne må ikke blive et eksperimentarium! 

Rikke Kjærup Læringskonsulent for matematik i Undervisningsministeriet 

20-04-2015 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Maj 2012, 10. klasse 

Rikke Kjærup Læringskonsulent for matematik i Undervisningsministeriet 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Konstruktion af figur ud fra  instruktion 

 

Rikke Kjærup Læringskonsulent for matematik i Undervisningsministeriet 

Drejning 60º 

20-04-2015 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Let adgang til svar på næste opgave 

Rikke Kjærup Læringskonsulent for matematik i Undervisningsministeriet 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

may 2011 

Rikke Kjærup Læringskonsulent for matematik i Undervisningsministeriet 

FP9 2011 

20-04-2015 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Rikke Kjærup Læringskonsulent for matematik i Undervisningsministeriet 

|BC| = 128 ?    Arealet ?        |AB| = ?  

20-04-2015 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Rikke Kjærup Læringskonsulent for matematik i Undervisningsministeriet 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Rikke Kjærup Læringskonsulent for matematik i Undervisningsministeriet 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Try and error 

Rikke Kjærup Læringskonsulent for matematik i Undervisningsministeriet 

• En ligesidet trekant 
• Areal: 32.000 
• Vinkler? 
• Sidelængder? 
 

20-04-2015 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

 

Rikke Kjærup Læringskonsulent for matematik i Undervisningsministeriet 

20-04-2015 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Anvendelse af it ved den mundtlige prøve: 

•Der skal være computere til rådighed ved den mundtlige prøve  

•Anvendelse af it indgår i den vejledende karakterbeskrivelse 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Ændring af skriftlig censur fra 2016 

•Fra sommerterminen 2016 bedømmes prøver med skriftlig besvarelse på 9. og 10. 
klassetrin af én statsligt beskikket censor. Lovforslag til ændring af folkeskoleloven er 
fremsat 

•Faglærer har stadig adgang til elevbesvarelserne, med henblik på evaluering af egen 
undervisning. 

•Anonymisering af prøverne. Eleverne gennemfører prøven under prøvenummer, 
hvilket sikrer uvildig og objektiv bedømmelse. 

•Samme klagemuligheder: elev eller dennes forældre kan klage og almindelig 
klageprocedure følges. Denne klageprocedure gælder også den mundtlige prøve. 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Rikke Kjærup Læringskonsulent for matematik i Undervisningsministeriet 

Klage modtages 

Klage afvises Klage godtages 

Udtalelse fra 
bedømmere 

Skoleder træffer 
afgørelse 

Klageren får ikke 
medhold 

Berrettiget tvivl 

Ombedømmelse Omprøve 

Udtalelse til 
høring 

20-04-2015 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Spørgsmål 
  

Rikke Kjærup Læringskonsulent for matematik i Undervisningsministeriet 

20-04-2015 


