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nyt fra undervisningsministeriet

af martin villumsen 
og rasmus ulsøe kær 
Martin Villumsen: Læringskonsulent i Undervis-
ningsministeriet, e-mail: martin.villumsen@uvm.dk

Rasmus Ulsøe Kær: Læringskonsulent i Undervis-
ningsministeriet, e-mail: rasmus.ulsoe.kaer@uvm.dk

Hver sjette elev, der forlader folkeskolen, mangler helt 
basale færdigheder i matematik. Som matematiklærer 
er det en statistik, der må gøre ondt. Det har altid 
været hjerteblod i den danske folkeskole, at eleverne 
skal lære at se verden gennem netop matematikkens 
øjne. Man kunne så håbe, at de (eleverne) havde ev-
ner ud i mere generel problemløsning. Men i den 
netop offentliggjorte PISA problemløsning ser det hel-
ler ikke godt ud. Her testes eleverne i deres evne til at 
undersøge og forstå en problemsituation og derefter 
anskueliggøre problemet – fx grafisk for at forudsige 
effekten af en ændring.
Ifølge undersøgelsen mangler lidt over 1/5 af ele-
verne i Danmark funktionelle kompetencer i den 
form for problemløsning. Man havde ellers kunnet 
håbe, at den mere frie og induktive tilgang til læ-
ring, som også præger matematikundervisningen, 
ville have givet eleverne bedre kompetencer der. 
Netop denne mangel kan gøre det vanskeligt for 
disse elever at fungere aktivt i et højeffektivt og 
moderne samfund som det danske.
Det skal folkeskolereformen ændre på. Blandt andet 
via flere timer i matematik og nye undervisningsme-
toder, hvor it skal spille en langt større og mere væ-
sentlig rolle. For at understøtte implementeringen 
af den nye reform har UVM oprettet læringskonsu-
lentkorpset. Læringskonsulenterne kommer selv fra 
praksis fra alle organisatoriske led, der beskæftiger 
sig med undervisning. Fra lærere og pædagoger til 
skoleledere og forvaltningsmedarbejdere. De skal 
bl.a. give sparring, inspiration samt viden om, hvor-
dan skolerne kan arbejde med at forbedre elevernes 
faglige evner via løft af undervisningen. 

kompetencegruppen i matematik hos læringskonsulenterne

Da matematik er et af de specifikke indsatsområder 
i folkeskolereformen, er der nedsat en kompeten-
cegruppe for matematik. Indtil videre består denne 
af Klaus Fink, tidligere fagkonsulent i matematik og 
flittig skribent til tidsskriftet MATEMATIK, samt to 
nyansatte læringskonsulenter: Martin Villumsen og 
Rasmus Ulsøe Kær.

Martin Villumsen
I 2009 blev jeg uddannet lærer fra Københavns 
Dag- og Aftenseminarium med linjefag i matematik, 
fysik/kemi, dansk og dansk som andetsprog. Jeg 
har derudover en PD som matematikvejleder og er 
i gang med uddannelsen ’Ledelse af læringsmiljø 
og aktionslæring’. 
I 11 år har jeg arbejdet på Kongevejens Skole i 
Virum, hvor jeg underviser i udskolingen. På sko-
len har jeg været involveret i udviklingsprojekter 
omhandlende blandt andet rammesætning for og 
udvikling af holddelt matematikundervisning, flek-
sibel planlægning, selvstyrende teams, udvikling af 
skole-hjem-samarbejde og brug af it i undervisnin-
gen med særligt fokus på matematik.
Siden 2009 har jeg været ansat som fagkonsulent 
for matematik i Lyngby-Taarbæk Kommune. Her er 
mine ansvarsområder udvikling af faget matematik, 
varetagelse af det kommunale matematiknetværk 
samt udarbejdelse af det årlige kursuskatalog.
Jeg har siden sommeren 2008 virket som beskik- 
ket censor ved de skriftlige prøver i matematik 
og fra 2013 også ved den genindførte mundtlige 
prøve. 

Rasmus Ulsøe Kær
Jeg er uddannet lærer fra Aarhus Lærerseminarium i 
2002 med linjefag i dansk, matematik, samfundsfag 
og sløjd og derudover uddannet som cand.pæd.
pæd.psyk ved DPU med speciale i udviklingspoten-
tialer i folkeskolens ledelse og organisation. 
Jeg har 12 års erfaring som overbygningslærer på 
Skovvangskolen i Aarhus, hvor jeg også er ansvarlig 
for pædagogisk og teknisk it samt i en periode har 
været afdelingskoordinator. 
Sideløbende med job og videreuddannelse har jeg 
udgivet trykte og online materialer, blandt andet 
’MAT1-9’, www.mat-elevplaner.dk, ’Dit samfund 
– Samfundsfag i 8. og 9.’ og samf8.systime.dk. 
Derudover har jeg gennem de sidste ti år holdt 
oplæg på skoler og Aarhus Lærerseminarium om 
demokratiseringsprocesser, elevplaner og test i un-
dervisningen med særligt fokus på test i matematik.
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