
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" 

Aktuelt fra ministeriet 
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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" 

Fælles Mål, fra bindende til 
vejledende mål 
•https://uvm.dk/ministeriet/ministeren/frihed  

Forligskredsen aftalte i maj 2017 at løsne bindingerne på Fælles Mål 

• 14. december 2017 blev lovændringen besluttet i Folketinget 

• 15. marts trådte ny bekendtgørelse om Fælles Mål i kraft 
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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: 
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område rundt om dette 
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3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 
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Hvad betyder ændringen? 
 

Om lempelse af Fælles Mål 

 

https://uvm.dk/folkeskolen/fag-timetal-og-overgange/faelles-maal/lempelse-af-bindinger-i-regelsaettet-om-faelles-maal


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" 

Opmærksomhedspunkterne er 
stadig bindende! 
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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" 

Fagformål er den overordnede ramme 

•Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer og opnå 
færdigheder og viden, således at de kan begå sig hensigtsmæssigt i 
matematikrelaterede situationer i deres aktuelle og fremtidige daglig-, fritids-, 
uddannelses-, arbejds- og samfundsliv.  

 

•Stk. 2. Elevernes læring skal baseres på, at de selvstændigt og gennem dialog og 
samarbejde med andre kan erfare, at matematik fordrer og fremmer kreativ 
virksomhed, og at matematik rummer redskaber til problemløsning, argumentation og 
kommunikation.  

 

•Stk. 3. Faget matematik skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender 
matematikkens rolle i en historisk, kulturel og samfundsmæssig sammenhæng, og at 
eleverne kan forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse med henblik på 
at tage ansvar og øve indflydelse i et demokratisk fællesskab. 
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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" Kompetencemålene er bindende 
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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" 

Færdigheds- og vidensområderne 
er fortsat bindende 
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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" 

Fælles Mål, som vi kender dem i dag 
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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" 
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Fælles Mål, når færdigheds- og vidensmålene gøres vejledende 



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" 
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Fælles Mål, når færdigheds- og vidensmålene gøres vejledende 



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" 

Teknisk gennemskrivning af 
læseplaner og vejledninger  
Den tekniske gennemskrivning sikrer at der ikke står noget i læseplaner og vejledninger om  

 

• Læringsmålstyret undervisning 

• Færdigheds- og vidensmål beskrevet som bindende mål 

 

De redigerede læseplaner og vejledninger træder i kraft i maj 2018 
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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" 

Arbejdsgrupperne 
- skal udarbejde nye læseplaner og faglige vejledninger 

 

Forud for skoleåret 2019/20 vil arbejdsgrupper med deltagelse af praktikere fra grundskolen, 

undervisere på læreruddannelsen og andre videnspersoner udarbejde nye læseplaner og 

undervisningsvejledninger, der bedst muligt afspejler ønskerne i den politiske aftale om 

lempelse af bindingerne i regelsættet om Fælles Mål – herunder ikke mindst ønsket om et 

større professionelt råderum til skoler og praktikere. Udarbejdelse af nye læseplaner og 

undervisningsvejledninger vil ske på baggrund af de kommende anbefalinger fra den 

rådgivningsgruppe om Fælles Mål, som undervisningsministeren har nedsat.  

 

Om lempelse af Fælles Mål  
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Ny prøvebekendtgørelse  
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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" 

Ny prøvebekendtgørelse 
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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" 

Prøvebekendtgørelsens forandring 
for matematik… 
 
Præcisering af adgang til hjælpemidler via internettet 
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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" 

Nye prøvevejledninger 
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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" 

Internettet 
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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" 

Præciseringer om anvendelse af 
hjælpemidler og internet  
• 2.11. Ved prøven må der anvendes alle de specifikke hjælpemidler, som har været anvendt i den daglige 

undervisning. Specifikke hjælpemidler som ikke kan medbringes eller opbevares lokalt, kan dog efter 
skolelederens nærmere anvisning tilgås via internettet. 

Alle hjælpemidler, som har været anvendt i den daglige undervisning, må anvendes ved prøven. 

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. 

Skolens leder skal tage stilling til, om de hjælpemidler, eleven benytter ved prøven kan tilgås lokalt (fx på elevens 
computer, usb-stik, elevens eller skolens drev/lukkede netværk) eller medbringes i papirform, inden der gives 
tilladelse til at tilgå hjælpemidler via internettet. 
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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" 

Digitale filer til prøven med 
hjælpemidler 
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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" 
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Brug af computer og internet ved prøverne  

• Eleverne kan medbringe deres egen pc til prøven. Det er skolelederens ansvar at kontrollere, at 
eleverne ikke benytter computerne til kommunikation med andre, og at kravene i øvrigt 
overholdes i forhold til gældende regler.  

 

• § 24. Hjælpemidler kan anvendes under en prøve, i det omfang det fremgår af bilag 1 og 2. 

Stk. 2. Medmindre det fremgår af bilag 1 og 2, må internettet ikke anvendes til at søge efter, tilgå 

eller anvende hjælpemidler, herunder informationer, noter, værktøjer mv., og må eleverne ikke 

kommunikere eller dele deres dokumenter med andre under prøven. 

 

• Inden prøven opstilles det computerudstyr, der skal anvendes ved prøven, med en sådan 
indbyrdes afstand, at eleverne hverken kan nå hinanden eller læse hinandens skærmtekster. 

• Forud for prøveafholdelsen skal elev og tilsynsførende være bekendt med reglerne for brug af 
computer, herunder konsekvenser ved snyd, nedbrud eller lignende.  

• Ved prøvetidens udløb skal opgavebesvarelsen være sendt til udskrivning.  

• Det er skolens leder, der afgør, om skolen skal opbevare kopi af elevens besvarelse, mens 
bedømmelsen foregår. Kopien kan være i elektronisk form eller på papir. 



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" 

Karaktergennemsnit ved prøven med 
hjælpemidler maj 2017, 
med anvendelse af digitale værktøjer 
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Alle elever   Middeltal 6,43 

It som skriveværktøj Middeltal 6,70 

Dynamisk geometri  Middeltal 7,60 

It til beregning  Middeltal 8,40 

Regneark (fra prøven) Middeltal 8,89 



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" 

Nye 7 skarpe  
•Der er opdaterede 7 Skarpe til prøverne i matematik 

 

•Også ny 7 skarpe til tilsynsførende 
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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" 

Webinar om prøverne i matematik 
•https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/aktuelt/arrangementer 
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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" 

Prøven med og uden hjælpemidler 
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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" 

De skriftlige prøver på Materialeplatformen 
I december blev det besluttet at prøverne tilbageholdes i 6 måneder, da de skal bruges 
til forcensurprojekt, der undersøger sværhedsgrader i prøvesættene fra år til år. 

 

Det er nu besluttet at vi vender tilbage til tidligere regler.  

Prøverne i maj kommer på Materialeplatformen i august og decemberprøverne 
kommer på Materialeplatformen i starten af det nye år.  
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