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Med guiden bliver lærer og elever fortrolige med prøveform B. Hvordan tilrettelægges klassens

fordybelsesområder? Hvordan finder jeg et prøveoplæg, der passer til mit fordybelsesområde - og til mig?
Hvordan udnytter jeg bedst fordybelsesperioden? Hvordan forbereder jeg mig til den mundtlige prøve?

Hvordan viser jeg indsigt, fordybelse og perspektivering ved prøven? Alt dette og meget mere giver guiden
svar på og indeholder konkrete opgaver til alle faser i forløbet frem mod prøven.

Guiden folder prøveform B ud, så prøveformen bliver en integreret del af den daglige undervisning og spiller
sammen med de danskfaglige forløb, man arbejder med i løbet af et skoleår. Eleverne får overblik over, hvilke
krav der stilles til den mundtlige prøve og arbejder helt konkret med, hvordan man fordyber sig, opnår indsigt

og perspektiverer et prøveoplæg 
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