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Klar til prøverne

Klar til prøverne 

Tid til at snakke om prøverne

Vigtige emner

Noget at tænke over

Meget I kender i forvejen – meningen

Hvordan skal prøverne foregå, hvad må vi, 
hvad skal vi have styr på?
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Opgave

I skal arbejde i grupper

Læreren er facilitator/lederen

Ingen må være i dette rum 
– hvis I går udenfor skal i have overtøj på 
ellers bliv indenfor.

Læreren skal have opgavesættet med 
(2 opgaver)

I skal være tilbage om 15 minutter

9. Klasse – 4 prøver fordelt over 5 dage

Den 2. maj 

Dansk skriftlig fremstilling

Den 3. maj 

Skriftlig matematik

Prøven i skriftlig matematik i 9. klasse består af:

• Prøvedel uden hjælpemidler. Kl. 9 til 10

• Prøvedel med hjælpemidler.  Kl. 10 til 13

Den 4. maj 

Dansk retskrivning  og læsning

I perioden mandag den 23. maj til onsdag den 22. juni 2022.

• Dansk mundtlig 

• Engelsk mundtlig 
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Dansk skriftlig 
fremstilling

2. maj

FP9 Dansk December 2021

5
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file:///C:/Users/45421/Dropbox/1%20Margit%20Gade%20Business/Vejen%20mappe%201/index.html
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Dette må jeg bruge/medbringe

Internettet (ikke sende eller modtage noget fra nogen)

Noter og bøger fra undervisningen

Oplæsning

Ordforslag

Tale-til-tekst (skal aftales)

Ordbøger

Mulighed for ekstra tid ( + 60 min. skal aftales)

Mulighed for indlagt pause (skal aftales)

Samtalerunde (skal aftales)

Hvad har jeg 
skrevet?

i 7. 8. og 9. klasse?
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Kan du finde dem? 

Ved du hvor dine tekster
er?

Gem dine gode
tekster i én mappe
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Samtalerunden
• 30 min

• Dan grupper i god tid

• 2-4 i hver gruppe

• Øv jer, 
så alle får noget ud af det

• Skriv ned hvordan 
gruppen gør
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Sådan gør vores gruppe!

A. Kurt læser alle opgavernes overskrifter højt så vi 
får overblik

B.  Lis og Lene skiftes til at læse en opgave højt 
(ikke de tilhørerende lange tekster) 
og vi snakker om krav til opgaverne, vi tager alle
notater.

C. Kurt leder os igennem snakken så vi får valgt de
opgaver vi umiddelbart er interesseret i.

D. Vi går i dybden med de valgte opgaver og giver
hinanden inspiration og tager notater.
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Gå til margitgade.dk

Vejen  - Nr 1      Retskrivning

Husk                 

Kilder på sidste side 
– men lav kildeliste mens du skriver!

Disse oplysninger tages med hvis det er muligt:

•Tekstforfatter (hvis det er muligt)

•Sidens eller tekstens overskrift (hvis det er muligt)

•Websidens navn

•Besøgt dato (Datoen du besøgte siden)

•URL-adresse (link)

Eksempel

”Elever og forældre fortæller”, gylling-efterskole.dk, (besøgt d. 1/1-2018)

http://www.gylling-efterskole.dk/index.php/om-skolen/elever-og-foraeldre-

fortaeller
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Samtale i gruppen om

Hvor har I de tekster i tidligere har skrevet?

Er det en god ide at have en liste over mine tekster? 
Hvorfor-hvorfor ikke

Har I prøvet samtalegruppe inden i begynder at skrive?
Har I allerede lavet grupper – har I aftalt hvordan I gør – vil det 
være en hjælp?

Hvilke hjælpemidler vil du gerne bruge til skriftlig fremstilling?
Hvad med ekstra tid eller indlagt pause?

Matematik
Skriftlig matematik d. 3. maj
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Matematik skriftlig

Matematik uden hjælpemidler
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file:///C:/Users/45421/Downloads/FP9%20Matematik%20uden%20hjÃ¦lpemidler%20december%202021%20(1).pdf
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Uden hjælpemidler

Du må dog gerne bruge:

Oplæsning

Skriveredskaber 
og kladdepapir til at lave udregninger på.

Mulighed for +15 minutter

FP9-Matematik_med_hjælpemidler-digital prøve

21

22

file:///C:/Users/45421/Dropbox/1%20Margit%20Gade%20Business/Vejen%20mappe%201/matematik/index.html
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Matematik med hjælpemidler

• Lommeregner, tegneprogrammer og andet som i plejer at bruge i 
undervisningen

• Noter, formelsamling o.lign.
• Lineal, passer, vinkelmåler osv.

• Man må kopiere og lave udklip og sætte ind i sin opgave løsning. Men der 
skal altid knyttes en forklaring til

• Oplæsning, ordforslag, tale-til-tekst

• Mulighed for ekstra tid +60 minutter , indlagt pause, separat lokale.

Opgave 4

Evt. Indledning (hvad skal jeg finde ud af?)

Vis hvad gør du – trin for trin

Resultat eller konklusion

Matematik med hjælpemidler
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Tag et udklip 
og sæt det ind

Husk 
Tilføj tekst eller andet

Taler bedre matematik
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Split Screen
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Opsamling matematik

• Hvordan tænker i om matematikprøven?

• Har jeg de vigtige punkter med i mine opgaver?

• Kan jeg lave skærmklip, skifte AppWriter til
matematikudtale, Split Screen

• Hvad vil jeg gerne til prøverne:
Oplæsning, ordforslag,
tale-til-tekst i separat lokale/med afstand
ekstra tid, indlagt pause, 

Opgave 4

Evt. Indledning (hvad skal jeg finde ud af?)

Vis hvad gør du – trin for trin

Resultat eller konklusion

Retskrivning
4. maj
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Diktat b

AppWriter som installeret på PC 
– skrive altid med lille begyndelsesbogstav i kasser

Diktat b

AppWriter i Chromebrowseren
Skriver altid stort begyndelsesbogstav i kasser
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Særlige muligheder ved retskrivning

• Individuel diktering – mulighed for at stoppe lærerens diktering og slå 
ord op. Uden tidsbegrænsning.

• Ordforslag og oplæsning må bruges

• Ekstra tid +30 min

Opgave

Nu skal vi afprøve vores computere og undersøge hvordan det er at få 
forskellige opgaver læst op 
og skrive i felterne
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0PGAVER MED PARENTESER
og/eller kasser

Opgaver med: Ordklasse
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Opsamling retskrivning

Er ordforslag en hjælp for dig
til retskrivningsprøven?

Vil du gerne have tid til at slå ord op med det samme?

Vil du gerne have ekstra tid?

Husk
- at få afklaret om du bruger: Startkomma 
(har du brug for at lære om startkomma?) 

Læsning
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Særlige muligheder ved prøven i læsning

• Brug af oplæsning

• Søgefunktion Ctrl F 

• Ekstra tid +15 min 
(skal aftales)

Ctrl F  (find ord)  

Husk 
Kan du ikke finde ordet – så slet bagfra
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Opsamling

• Hvilke opgavetyper er du bedst til?

• Går det godt med at få læst op?

• Virker søgefunktionen for dig?

Dansk mundtlig
I perioden mandag den 23. maj 
til onsdag den 22. juni 2022
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2 forskellig prøveformer
Hvilken skal I op i?

A  Lodtrækning på prøvedagen – op i ukendt stof.

Eller

B  Lodtrækning af fordybelsesområder på forhånd 
og eleven laver synopsis.

Prøveform A
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Prøveform B

Det skal der ske 
under prøven

• Du  præsenterer dit 
fordybelsesområde og din valgte 
tekst

• Du  fortæller om din analyse - din 
fortolkning – din perspektivering

• Oplæser i alt lidt under ½ side. 1 
stykke eller 2 stykker. 

• Der samtales om 
fordybelsesområdet og stilles 
spørgsmål – til andre tekster i har 
læst på klassen
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Opsamling – dansk mundtlig

Skal du op i prøveform A eller B ?

Synes du det er smart med en skabelon til synopsen?

Vil bilag med billeder være lettere for dig at tale ud fra
– end stikord?

Hvad bliver den største udfordring for dig til mundtlig prøve i 
dansk?

Mundtlig engelsk
I perioden mandag den 23. maj 

til onsdag den 22. juni 2022
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Mundtlig prøve i engelsk FP9

Ca 5 min
Ud fra din 
disposition

Ca. 8 min
Ud fra et 
prøvespørgsmål 
som din lærer har 
lavet
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Din disposition kan bestå af

• Tekst

• Billeder og tekst

• Slides 

• Dispositionen laves på forhånd, underskrives og afleveres i 2 eksemplarer 
+ 1 til dig selv

• Alle noter skal være på dispositionen, du må ikke have andet med.

Opsamling mundtlig prøve engelsk

Er det smart for dig at bruge en skabelon?

Kan du bedst tale ud fra stikord, billeder eller slides?

Bruger du AppWriter til at læse engelsk?

Bruger du AppWriters ordforslag til engelsk?

Bruger du tale-til-tekst til engelsk
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Vores fede tips og
tricks

Punktum
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Jokertegn

* sættes for et eller flere ukendte bogstaver 
fx 

*kolade

politibe*nt

han kom løb*
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Hent fagordsliste og slå den til
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Tale-til-tekst i AppWriter
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Tale-til-tekst fx Google Docs
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Ordbog

W
W

W
.

M
A

R
G

IT
G

A
D

E
.D

K

Din skriveproces
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___________
Skriveproces

Planlæg teksten

Første 
gennemskrivning

Læs din tekst

Rediger

Læs din tekst

Rette

Gennemlæse

Den fiktive tekst (Jeg vil digte en historie)
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___________
Skriveproces

Planlæg teksten

Første 
gennemskrivning

Læs din tekst 
grundigt

Rediger

Læs din tekst 
grundigt

Rette

Læs din tekst 
grundigt 

Sådan retter jeg

Sådan
redigerer du 

din tekst
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Skabeloner

Skriveskabeloner

margitgade.dk

www.margitgade.dk
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Fiktion
Jeg finder på en historie 
eller skriver et digt - ofte 
om et bestemt emne.

Refleksion
Jeg tænker over et emne –
på den ene side og på den 
anden side.

Information
Jeg giver viden videre om et 
emne eller en hændelse.

Opinion 
Min holdning og hvorfor 
den er som den er. Men 
også andres holdning og 
hvorfor den ikke holder.

Novelle Personligt brev Nyhedsartikel Læserbrev

Kortprosa Blog Baggrundsartikel Debatindlæg

Eventyr Erindring Reportage Klumme

Digt Essay Feature Kronik
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Lav mappe i Drev – Mine DK tekster

1.
Højreklik og vælg: Ny mappe

2.
Skriv mappens navn og klik på: Opret

3. 
Højreklik på mappen og vælg: 
Skift farve
Klik på den farve du ønsker

Fx
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