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• Processen med at udarbejde de skriftlige prøver

• Pejlemærker og konkrete eksempler

• Hvilken vej? Hvordan?
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Pr. halvår:
 FP9, prøven med hjælpemidler (3 timer)
 FP9, prøven uden hjælpemidler (1 time)
 FP10 (4 timer)
 Rettevejledninger
 Omsætningstabeller

o 6-7 mødedage
o Evalueringsmøde



Overordnede 
principper for 
(large scale) 
assessment

Ankerpositioner 
for prøverne

(set i relation til 
´modelkravene´)

De konkrete 
prøver´Afprøvning´

Evaluering



Increased emphasis Decreased emphasis

Evaluation of what students know and 

how they think
Evaluation of what students do not know

Assessment as an integral part of 

teaching and learning

Assessment as simply correct answers 

on a test to assign grades

Focus on a broad range of tasks and 

holistic view
Focus on a large number of isolated skills

Problem situations that require 

application of several ideas

Use of exercises or word problems that 

require only one or two skills

Use of multiple techniques, including 

written, oral, and demonstration
Use of only written tests

Use of calculators, computers, and 

manipulatives

Exclusion of calculators, computers, and 

manipulatives from all tests

(Verhage & Lange 1996, s.6)



(Verhage & Lange 1996, s. 2)



Tool possession
Find gennemsnittet af 19, 21, 23, 25 og 27.

Tool understanding
Gennemsnittet af fem tal er 23. Hvilke tal kan det være?

Tool application
Ole arbejder i forretning, hvor han i gennemsnit helst skal sælge for mindst 8500 kr. om dagen. De første fire dage af 
en uge har hun solgt for hhv. 7530 kr., 8475 kr., 6550 kr. and 7155 kr. Hvor mange penge skal hun sælge for hver af de 
sidste dage i ugen for at nå målet? Er det sandsynligt, at hun når det? 

Tool selection
Det er Andreas 14 års fødselsdag i dag. Hvor mange andre børn i Danmark har fødselsdag i dag? Vis din 
løsningsmåde, og beskriv de antagelser, du har gjort for at løse problemet.

(Clarke, D., 1997) 



”I et godt sæt (FP9, m.h.) er delopgaverne 
fordelt sådan i ´pyramiden´:

Level I II III

Procentdel 25 % 50 % 25 %



 Vores opgavetyper kan fx kategoriseres efter, om de tager 
udgangspunkt i en ikke-matematik faglig kontekst (1) eller i en 
matematikfaglig kontekst (2). Et godt sæt rummer et antal opgaver 
i begge disse kategorier fx i forholdet  2:1

 Der skal være fleksibilitet i konteksterne (ikke nødvendigvis et 
gennemgående tema). Dette punkt hænger bl.a. sammen med, at 
vi tager udgangspunkt i mål frem for - som tidligere - et tema. 
Hensigten er at skabe (stor) validitet.

 Når en opgave tager udgangspunkt i en omverdenskontekst, er det 
en kvalitet, hvis den er autentisk forstået sådan, at de spørgsmål, 
der stilles, kan være af reel interesse for nogen, og de data og 
tekster og øvrige oplysninger, der indgår i opgaven, findes i 
virkeligheden eller er realistiske. 



 Vi er opmærksomme på ord, som får en anden 
betydning, når de anvendes i matematisk kontekst.

 Vi er forsigtige med ”fortættede” sætninger, 
nominaliseringer og passiv-konstruktioner.

 Vi er opmærksomme på, at partikelverber (fx ”det går 
over”) kan være svære for elever med dansk som 
andetsprog.

 Vi er forsigtige med sjældne ord og udtryk og med 
tvetydige ord.

 Vi bygger hellere teksten op, end vi forkorter den.
 Vi tilstræber, at layouten understøtter forståelsen.
 Vi overvejer, om referencerammerne i opgaven 

forstås af alle elever.



Validitet vs reliabilitet



 Hvilke mål skal eleverne prøves i?
 Hvilke kontekster (indenfor/udenfor) giver mulighed 

for at prøve eleverne i disse mål?
 1. oplæg til opgaver
 Kommentarer (validitet/reliabilitet/sværhedsgrader?)
 2. oplæg til opgaver (bytte grupper)
 Kommentarer (sprog/svarmuligheder)
 3. oplæg til opgaver
 Intern korrektur
 Grafisk opsætning/korrektur (flere runder)
 Kvalitetssikring
 Godkendelse













 Udarbejdelse af rettevejledning v.1, v2 og v3.
 Forcensur og omsætningstabel
 Evalueringsmøde
 Kommentarer fra censorer
 Opgavekommissionens interne evaluering





Hvilken rolle skal procedurer spille i 
fremtidens prøver?

https://www.wolframalpha.com/

https://www.wolframalpha.com/


Hvilken rolle skal åbne opgaver spille i 
fremtidens skriftlige prøver?

//Oplysninger//

Hvor mange liter vand er det rimeligt at bruge pr. person om året?



Hvilken rolle skal digitale værktøjer spille i 
fremtidens prøver?



Kan vi eksplicitere prøvemålene over for 
eleverne? Hvordan?

Hvad mon de mener 
med den aktive del af 
modelleringskompete
ncen?



Hvordan udvikler vi prøverne, på en måde så 
lærere og elever kan være med?
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