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Om mundtlig eksamen stx A-niveau 
 
3y MA skal op til evt. mundtlig eksamen i matematik ved prøveform a. 
 
 
Udklip fra læreplanen: 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=120566#Bil35
 
Den mundtlige prøve 
 
Prøveform a): 
En mundtlig prøve på grundlag af et overordnet spørgsmål med konkrete delspørgsmål. 
Spørgsmålene til prøven er offentliggjort i god tid inden prøven og er udformet således, at de 
tilsammen gør det muligt at evaluere de faglige mål, der er beskrevet i pkt. 2.1. Spørgsmålene og en 
fortegnelse over undervisningsforløb sendes til censor, og censor godkender spørgsmålene forud for 
prøvens afholdelse. 
Eksaminationstiden er 30 minutter pr. eksaminand. Der gives 30 minutters forberedelsestid. 
Prøven er todelt. 
Første del af prøven består af eksaminandens præsentation af sit svar på det udtrukne spørgsmål 
suppleret med uddybende spørgsmål fra eksaminator. 
Anden del former sig som en samtale mellem eksaminand og eksaminator med udgangspunkt i det 
overordnede spørgsmål. 
 
 
 
Udklip fra undervisningsvejledningen (PDF-fil på 89 sider): 
http://www.uvm.dk/~/media/Files/Udd/Gym/PDF08/Vejledninger/stx/080701_matematik_A_stx_v
ejledning.ashx
 
4.g Den mundtlige prøve 
 
Grundlaget for den mundtlige prøve er de gennemførte undervisningsforløb. I god tid inden eksa-
men vurderer læreren i samråd med holdet, om der blandt alle de gennemførte undervisningsforløb 
er nogle kortere forløb eller delforløb, som er mindre velegnede i en mundtlig prøvesammenhæng, 
og som dermed udskydes af det samlede prøvegrundlag. Prøvegrundlaget skal både dække kerne-
stoffet, det supplerende stof og de faglige mål. Det kan eksempelvis dreje sig om et indledende for-
løb om formler og ligninger, som ikke er velegnet som selvstændigt emne, i den form forløbet hav-
de. Forløbet er indholdsmæssigt dækket af andre forløb og udskydes derfor af prøvegrundlaget. Det  
kan også dreje sig om et forløb inden for statistik eller om et historisk emne, som udviklede sig til et 
mindre vellykket forløb. Klassen beslutter derfor at gennemføre et andet forløb, der dækker samme 
faglige mål, henholdsvis supplerende stof, som det mindre vellykkede skulle have gjort. Dette ud-
skydes derfor af eksamensgrundlaget. (Jfr. § 120 stk. 2 i stx bekendtgørelsen om fastlæggelsen af 
rammerne for undervisningsbeskrivelserne). 
 
Den enkelte lærer finder sin egen måde ”at holde regnskab med”, hvorledes de faglige mål, det sup-
plerende stof og de forskellige aktiviteter omtalt i kapitel 3 dækkes. I kapitel 5 er lagt et værktøj, der 
måske kan udnyttes i den planlægning (se Eksempel 400). Listen over de undervisningsforløb, som 
udgør prøvegrundlaget, behøver ikke være den samme for alle elever. For et A-niveau-hold, der 
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ikke er med i studieretning, vil det næsten altid være tilfældet, at der er forskelle mellem elevernes 
undervisningsforløb. 
Eksamensspørgsmålene tager udgangspunkt i gennemførte undervisningsforløb. Det enkelte eksa-
mensspørgsmål skal gøre det muligt at evaluere eksaminandens beherskelse af dele af de faglige 
mål og være udformet således, at eksaminationen kan bringe en række af bedømmelseskriterierne i 
spil. Samlet set skal eksamensspørgsmålene dække de faglige mål formuleret i læreplanens afsnit 
2.1. 
 
Eksamensspørgsmålene skal offentliggøres i god tid inden eksamen. Det er mest hensigtsmæssigt, 
at offentliggørelsen indgår som en del af lærerens plan for undervisningen. Nogle lærere vil fore-
trække at offentliggøre spørgsmålene i forbindelse med de enkelte forløb, som spørgsmålene knyt-
ter sig til. Andre vil foretrække at offentliggøre spørgsmålene samlet i forbindelse med repetitionen.  
Uanset hvordan man griber det an, bør der i forbindelse med offentliggørelsen sættes tid af til at 
drøfte udformningen af spørgsmålene. Et af formålene med offentliggørelsen er at gøre eleverne 
klar over forholdet mellem overskrift og underspørgsmål. Endvidere at de er klar over, hvad der helt 
præcist menes med formuleringen af de enkelte underspørgsmål. Endelig hvad der forventes af en 
god mundtlig præstation. 
Hvis holdet skal til mundtlig prøve placeres udkast til eksamensspørgsmål efter skolens anvisninger 
på hjemmesiden sammen med beskrivelsen af undervisningsforløbene. For et A-niveau-hold, der 
ikke indgår i en studieretning, kan bestemte eksamensspørgsmål have én fælles overskrift, men for-
skelligt udformede undertekster, der hver peger i retning af de forskellige undervisningsforløb, ele-
verne har arbejdet med. Spørgsmål og en fortegnelse over undervisningsforløbene sendes til censor. 
Det er god praksis, at censor af hensyn til eksaminandernes forberedelse senest 7 dage før prøvens 
afholdelse godkender spørgsmålene.  
 
Der skal være så mange spørgsmål, at sidste eksaminand har mindst 4 spørgsmål at vælge mellem. 
Der må gerne være dubletter. Alle spørgsmål skal være lagt frem ved eksaminationens start.  
Uanset prøveform skal det enkelte eksamensspørgsmål være så præcist formuleret, at der ikke kan 
være tvivl om, hvilket stofområde der vil blive eksamineret i. Udtryk som ”du kan evt. komme ind 
på...”, eller ”hvis der bliver tid ...” skal undgås.  
 
Eksamensspørgsmålene må hverken indeholde en disposition for eksaminationens forløb, eller stik-
ord til samtaledelen. 
Uanset prøveform opbygges eksamensspørgsmålet todelt med en forholdsvis kort overskrift og en 
uddybende undertekst med et eller flere konkrete delspørgsmål. De(t) konkrete spørgsmål er det 
stof, eksaminanden selv skal komme med et oplæg om. Samtaledelen bevæger sig inden for de 
rammer som overskriften udstikker. 
 
Der er ingen fast regel for, hvor længe hver af de to faser i eksaminationen skal være, men normalt 
bør der afsættes godt halvdelen af eksamenstiden til første del. 
 
Såfremt en eksaminand har udarbejdet en rapport i papir eller elektronisk format om eksamens-
spørgsmålets genstandsfelt, er det naturligt, at eksaminanden inddrager rapporten i sin besvarelse af 
eksamensspørgsmålet. Er der anvendt bestemte geometriske, statistiske eller andre værktøjspro-
grammer kan dette også indgå ved eksaminationen. Dog er det afgørende, at det er de matematiske 
færdigheder og ikke en teknisk formåen, der kommer til at stå i centrum for eksaminationen.  
Eksaminator leder eksaminationen, men det er vigtigst, at eksaminanden får mulighed for en selv-
stændig fremlæggelse og ikke for hurtigt afbrydes. Det er ligeledes vigtigt, at forskellen mellem 
første og anden del af eksamen træder klart frem, således at første del ikke for hurtigt bliver til en 
samtaledel. 
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Samtalen kan tage udgangspunkt i nogle elementer fra første del og give eksaminanden mulighed 
for at demonstrere kendskab til anvendelser af noget teori, at inddrage et historisk perspektiv eller at 
vise overblik over det faglige område. I samtaledelen kan man ikke afkræve eksaminanden bevis-
tunge eller meget detaljerede redegørelser. 
 
Under hele eksaminationen er det eksaminators opgave at sikre, at såvel fortrin som mangler ved 
eksaminandens præstation træder tydeligt frem. Fejl og faglige misforståelser kan give anledning til 
opklarende spørgsmål, men dette må ikke udvikle sig til undervisning. 
 
Eksaminanderne må have alle hjælpemidler, lærebøger, notater, rapporter, dispositioner til spørgs-
målene mv. med både til forberedelsen og i selve eksamenslokalet. Eksaminanderne skal ikke bruge 
forberedelsestiden på at skrive en eventuel disposition de har lavet hjemmefra over på et andet styk-
ke papir, men på at forberede sig på det spørgsmål, de har trukket. 
Under selve eksaminationen må eksaminanden støtte sig til notater eller henvise til en rapport, men 
skal før prøvens afholdelse være gjort opmærksom på, at oplæsning eller afskrift af sådanne notater 
ikke tæller positivt med i bedømmelsen. 
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