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fra  faGkonsulentens Bord

men eleverne er klart meget engagerede og synes 
at matematik er sjovt og spændende.

Det mundtlige arbejde kan helt tydeligt have en po-
sitiv indvirkning på elevernes læring og engagement 
hvis læreren tør lægge lærebogen lidt væk en gang 
imellem. Mindre forløb hvor eleverne arbejder med 
projekter og får udfordret deres problembehand-
lings-, modellerings- og ræsonnementskompetencer, 
er gode læringsprocesser for alle elever. Elevernes 
dialog om matematiske emner, deres fremlæggelse 
af løsningsstrategier og metoder for hinanden og 
deres præsentationer af projektarbejde kan alt 
sammen være med til at udvikle deres matemati-
ske kompetencer samt viden om og færdigheder 
i matematik.

Jeg håber at alle matematiklærere, men selvfølgelig 
især overbygningslærerne, vil læse den nye prøvevej-
ledning – ikke alene, men sammen med fagteamet – 
og at de vil bruge de vejledende prøveoplæg i deres 
klasser, gerne omskrevet, så de passer til den enkelte 
lærer og den enkelte klasse. Jeg har nu holdt oplæg 
om den mundtlige gruppeprøve for mere end tusind 
matematiklærere. Det har været overvældende og 
meget positivt. Jeg håber at mange lærere vil mødes 
for fortsat at udvikle den mundtlige, kompetence-
baserede undervisning og gerne dele deres arbejde 
med hinanden fx på SkoleKom-konferencen om den 
mundtlige prøve.

Jeg vil ønske jer alle god arbejdslyst og mange dej-
lige oplevelser med den mundtlige gruppeprøve.

af undervisningsministeriets fagkonsulent klaus fink,  
e-mail: klaus.fink@skolekom.dk

For et par år siden gennemførte en lærer på Vest-
sjælland et eksperiment, måske lidt ved et tilfælde. 
Læreren havde to 9. klasser med ret ens sammen-
sætning og med samme socioøkonomiske baggrund. 
Den ene klasse skulle deltage i et pilotprojekt med 
en ny mundtlig prøve (det foregik før den mundtlige 
gruppeprøve kom på tale). Klasserne var – som nok 
mange overbygningsklasser siden 2006 – blevet un-
dervist mest i det skriftlige arbejde med matematik. 
Men i den ene 9. klasse var læreren nu nødt til at 
gennemføre rigtig meget mundtligt arbejde i klassen 
så eleverne kunne nå at forberede sig til en mundtlig 
prøve. Den anden klasse blev undervist som hidtil: 
Mest skriftligt arbejde og med en del afleveringer 
af gamle skriftlige prøvesæt. Den skriftlige afgangs-
prøve oprandt, og da eleverne fik deres karakterer, 
viste der sig noget forunderligt: Den klasse der mest 
var undervist i mundtligt arbejde, lå et karakterpoint 
højere i gennemsnitskarakter end den klasse der 
mest var undervist i skriftlig matematik. 

Det var ikke en videnskabelig undersøgelse, men en 
kraftig indikator på at mundtligt arbejde styrker de 
skriftlige præstationer. Den mundtlige gruppeprøve 
er derfor ikke kun en ekstra byrde for matematik-
læreren og hendes elever, men en gave der også vil 
kunne styrke dem skriftligt.

Flere steder i landet bl.a. i tre klasser i Slagelse og 
nogle klasser på Skovshoved Skole er eleverne også 
blevet undervist i mundtlig matematik, projektorien-
teret og kompetencebaseret i et par år. Der er ingen 
undersøgelse af effekten på det skriftlige arbejde, 
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Nyt indhold og nye muligheder
Med relancering af matematik.gyldendal.dk åbnes der 
op for nyt indhold og nye muligheder.

•	 	Der	er	tilføjet	en	række	helt	nye	faglige	forløb,	fx	
Trigonometri,	Matematisk modellering og Faglig  
læsning.	Mange	af	de	tidligere	forløb	findes	nu	 
i en ny udgave med flere og nye opgaver.   

•	 	MatLex	-	et	nyt	opslagsværk	med	mange	matema-
tiske	begreber	og	illustrationer.	

•	 	Mange	nye	færdighedsopgaver	–	stadig	på	tre	
niveauer	og	selvrettende,	men	nu	med	mulighed	 
for at printe og emaile besvarelserne.    

•	 Til	oktober	lancerer	vi	elevens	egen	notesbog.	

Nyt udseende og struktur
matematik.gyldendal.dk har fået et nyt moderne og mere 
indbydende	udseende.	De	overordnede	faglige	emner	er	
nu	struktureret,	så	de	lægger	op	til	en	naturlig	progres-
sion	i	arbejdet	med	de	faglige	forløb	på	de	forskellige	
klassetrin.	Der	er	skabt	nyt	og	bedre	overblik	over	fakta-
opslag,	færdighedsopgaver	og	anvendelsesopgaver.	

Nyt til læreren 
Med	lærerværktøjet	Planlæggeren	får	du	hjælp	til	at	
tilrettelægge	din	undervisning	ud	fra	de	mange	færdige	
undervisningsforløb.	Værktøjet	giver	mulighed	for	at	
planlægge	året	med	udgangspunkt	i	klassetrin,	under-
visningsforløb,	trinmål	og	matematiske	kompetencer.	

Skoleabonnement,	pr.	år,	pr.	klasse,	7.-10.	kl.	 kr. 700,-

FÅ 
TILSKUD!

7.-10. klasse

Relancering af 

matematik.gyldendal.dk  

30 dages GRATIS prøvelogin
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