
PRØV! - mundtlig 

1. Gennemgang af faner. 

2. Udvælg prøveoplæg til en evt. prøve efter matematiske kompetencer og de 3 andre 

kompetenceområder - dette skal danne grundlag for din udvælgelse i undervisningen. 

3. Teknikken i udvælgelse - Se hjælp! 

4. Udvælg øvetemaer til din undervisning enten efter matematiske kompetencer eller de 3 andre 

kompetenceområder 

5. Teknikken i udvælgelse - Se hjælp! 

6. Tildeling og grupper 

7. Du kan selvfølgelig vælge at redigere, men husk ophavsret og bedste vej rundt er at udvælge faste 

prøveoplæg og dernæst redigere til undervisningen. Med mindre du gerne vil lave at stort stykke 

redigeringsarbejde lige op til prøven. 

 

I skal nu arbejde selv med at udvælge 

1. Et eller flere prøveoplæg 

2. Et eller flere øvetemaer til undervisningen 

3. Ekstraopgave 

Du skal forholde dig til den udleverede tjekliste og støtte dig til hjælp både digitalt og i lokalet. 

 

  



Tjekliste til udvælgelse af prøveoplæg: 

1. Gør dig klart hvad du leder efter til dit oplæg fx: 

a. Matematiske kompetencer 

b. Andre kompetenceområder eller dele heraf 

c. Noget der relateres til din undervisning 

d. Noget du mener din undervisning bør rette sig imod 

e. Antal deloplæg 

f. Hvilke problemstillinger du ønsker 

g. Andet 

2. Find et prøveoplæg der passer til dine kriterier og forsøg at oprette det 

a. Vær opmærksom på vedlagte filer, billeder og differentieringsark i deloplæggene 

3. Find evt. flere prøveoplæg efter samme kriterier eller andre kriterier 

4. Prøv evt. at generere pdf til elev og lærer/censor 

 

 

Tjekliste til udvælgelse af Øvetema: 

1. Gør dig klart hvad du leder efter til dit tema fx: 

a. Matematiske kompetencer 

b. Andre kompetenceområder eller dele heraf 

c. Noget der relateres til din undervisning 

d. Noget du mener din undervisning bør rette sig imod 

e. Antal deloplæg 

f. Hvilke problemstillinger du ønsker 

g. Andet 

2. Find et prøvetema der passer til dine kriterier og forsøg at oprette det 

a. Vær opmærksom på vedlagte filer og billeder i deloplægene 

3. Find evt. flere prøvetemaer efter samme kriterier eller andre kriterier og prøv at tildele, så 

eleverne får opgaven digitalt og du får fordel af gruppesammensætningstræningen, der er en 

del af portalen. 

 

Ekstraopgaven: 

1. Du skal forsøge at redigere i et prøvoplæg eller øvetema ved hjælp af vejledningerne i fanen 

”Hjælp” (Husk ophavsret, når du sætter billeder ind) 

2. Du skal forsøge publicere og tildele dit redigerede temaer 

 

 


