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Procedure – Matematik B 
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1. Indledning:  

Som led i revisionen af den gymnasiale uddannelse, som kører i perioden 2017-2022, blev alle GUX 

læreplaner revideret i skoleåret 2017/18. De reviderede læreplaner blev taget i brug som en forsøgsordning 

fra og med skoleåret 2018/19. 

En af de læreplaner der ændrede sig markant, var matematik B læreplanen, navnlig på eksamensformen. 

Fra at have mulighed for at vælge to forskellige eksamensformer vil eksamensformen for Matematik B 

udelukkende være en eksamen som foregår mundtligt.  

Den primære forskel består i, at der ved denne eksamensform, som sådan ikke er en særskilt skriftlig 

eksamen, men at projektet, som laves i undervisningstiden, er med til at danne grundlag for den endelige 

eksamen.  

 

2. Projekt til prøven i faget 

2.a Projektet 

Projektets oplæg udarbejdes af opgavekommissionen for Matematik. Projektet vil kunne tilgås via 

WISEFLOW den dag skriveperioden starter. 

 

2.b Projektets skriveperiode 

Hvert år fastsætter Departement for Uddannelse datoerne for den periode Matematik B projektet skal 

skrives.  

Projektet skrives indenfor den fastsatte periode. Det er dog op til den enkelte skoles eksamensansvarlige, 

præcis hvornår projektet udleveres og afleveres. Dette skal blot ske indenfor den fastsatte periode, med 

seneste aflevering den dag projektperioden slutter.  
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3. Eksamen i Matematik B 

I 2018 læreplanen for matematik B står følgende om eksamensformen: 

 ”Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af eksaminandens projekt, jf. pkt. 4.2, og en kendt opgave tildelt ved 

lodtrækning. Opgaven knytter sig til en af emneopgaverne fra undervisningen, jf. pkt. 4.2. Endvidere tildeles 

eksaminanden ved lodtrækning en ukendt stillet opgave, der afprøver fagets mindstekrav.” 

Det betyder helt konkret, at man godt kan komme til eksamen i matematik B, på trods af ikke at have 

afleveret sit projekt, men det er vigtigt at slå fast, at eleverne kommer til at stå betydeligt svagere ved 

eksamen, da projektet skal være med til at danne grundlaget ved den mundtlige eksamen. Udover 

projektet bliver der ligeledes tildelt en kendt opgave ved lodtrækning, samt en ukendt stillet opgave der 

afprøver fagets mindste krav.  

 

4. Elever sanktioneret efter § 9, stk. 1, nr. 4 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10. af 23. juli 2012 om 

studie- og ordensregler for den gymnasiale uddannelse 

I studie- og ordensbekendtgørelsen gives der mulighed for at sanktionere elever der ikke opfylder deres 

mødepligt, til at gå op til flere eller alle eksamener.  

Når elever sanktioneres efter denne bestemmelse, gives der således ikke afsluttende 

standpunktskarakterer i faget. Eleven skal gå til eksamen i faget og får dermed alene en eksamenskarakter.  

Matematik B er særlig i den henseende, fordi selvom der både gives en afsluttende skriftlig og mundtlig 

standspunktkarakter, gives der kun en karakter ved eksamen. Selve eksamen er mundtlig, men et projekt 

der er lavet i undervisningstiden er blandt andet med til at danne rammerne for eksamen.  

Det betyder helt konkret, at en elev der sanktioneres efter § 9, stk. 1, nr. 4 i studie- og 

ordensbekendtgørelsen, på sit eksamensbevis ikke kommer til at have de afsluttende skriftlige og 

mundtlige standpunktskarakterer, men blot en enkelt eksamenskarakter for matematik B.  

 

5. Honorering af censorer 

Censor og eksaminator modtager honorar ved den mundtlige prøve jf. arbejdstidsaftalen.  
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Inussiarnersumik inuulluaqqusilluta 
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