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Videndeling om casebaserede prøver i HAKL 

 

Fredag den 5. november kl. 10 – 14.30 

Program 

 

Kl. 9.30 – 10.00 Kaffe og brød 

  

Kl. 10.00 – 
10.10 

Velkomst og formål med workshoppen 
v/Michael Kjær Pedersen, Uddannelsesnævnet 

  

Kl. 10.10 – 
10.20 

Introduktion til programmet og praktiske forhold  
v/Susanne Clemensen, Uddannelsesnævnet 

  

Kl. 10.20 – 
10.45 

Udvikling af casebaserede prøver 

• Baggrund for udviklingen 

• Processen med udvikling og kvalitetssikring 

• Krav fra BUVM 

• Status og statistik 
v/Susanne Clemensen 

  

Kl. 10.45 – 
11.00 

Pause 

  

Kl. 11.00 – 
11.15 

Oplæg om, hvordan vi kan skabe sammenhæng mellem undervisningen 
og den casebaserede prøve 
v/Karina Breum, Udviklingscenter Syd 

  

Kl. 11.15 – 
11.45 

Gruppearbejde 1 – hvordan arbejder I med at skabe sammenhæng 
mellem undervisningen og prøven og gøre kursisterne trygge 

• Udveksling af idéer og viden – 15 minutter (på grønne kort) 

• Opsamling i gruppen – 5 minutter (på hvide kort) 

• Afrapportering i plenum – 5 minutter 

  

Kl. 11.45 – 
12.30 

Frokost 

  

Kl. 12.30 – 
12.45 

Oplæg om, hvordan vi kan afvikle delprøver ved casebaserede prøver 
undervejs i undervisningen og fordele/ulemper 
v/Mariann Salskov, Learnmark og Lennart Lindemann, Roskilde handelsskole 

  

Kl. 12.45 – 
13.15 

Gruppearbejde 2 – hvordan arbejder I/kan I arbejde med at afvikle 
delprøver undervejs i undervisningen 

• Udveksling af idéer og viden – 15 minutter (på blå kort) 

• Opsamling i gruppen – 5 minutter (på hvide kort) 

• Afrapportering i plenum – 5 minutter 

  

Kl. 13.15 – 
13.30 

Oplæg om, hvordan vi kan arbejde med skriftligheden i (mange af) de 
casebaserede prøver 
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Side 2 af 2 

 

Kl. 13.30 – 
14.00 

Gruppearbejde 3 – hvordan arbejder I/kan I arbejde med at minimere 
skriftligheden i prøverne 

• Udveksling af idéer og viden – 15 minutter (på lyserøde kort) 

• Opsamling i gruppen – 5 minutter (på hvide kort) 

• Afrapportering i plenum – 5 minutter 

  

Kl. 14.00 – 
14.30 

Opsamling og evaluering 

• Hvad har vi fået ud af oplæg og videndeling i dag  

• Ønsker til ændringer af prøverne  

• Brug af hinanden fremover 

  

Kl. 14.30 Tak for i dag! 

 

Slides fra workshoppen og opsamling fra gruppedrøftelser sendes ud til deltagerne bagefter. 

 

30. september 2021 


