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Hvad kan de nationale test?
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http://uvm.dk/folkeskolen/elevplaner-nationale-test-og-trivselsmaaling/nationale-test/vejledninger
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De nationale test er et supplement
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Ændringer på vej

• Alle testopgaver er ændret eller gennemskrevet

• Kvalitetssikringen er stærkt øget

• Ny test i 8. klasse

• Åbenhed omkring statistisk usikkerhed

• Både norm- og kriteriebaserede tilbagemeldinger

• De kan ikke sammenlignes, da det er forskellig information, der gives. 
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Fra den virkelige virkelighed

• En kommune har besluttet, at skolernes resultater i de nationale test 
skal stige år for år.

• En skoleleder på en af kommunens skoler beslutter følgende 
procedure for sin skoles opfølgning af de nationale test (helst en 
frivillig test forud for den obligatoriske):

• Faglærerne gennemgår testresultaterne sammen med skolelederen 
og udpeger de elever, der er lige ved at rykke op i den næste kategori.

• Disse elever gennemgår et særligt undervisningsforløb omkring de 
opgavetyper, der gives i de nationale test.  
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To gode eksempler fra matematik

• Skolelederen har en samtale med matematikvejlederen om 
resultaterne af de nationale test i matematik. Især testen i 3. klasse 
viser store mangler hos eleverne. Vejlederen taler med 
indskolingslærerne. Resultatet bliver, at der indføres et nyt og 
tidssvarende lærebogssystem i indskolingen.

• En lærer er utilfreds med sine elevers præstationer især i tal og 
algebra i 6. klasse. Han ser i Fælles Mål, at der er nogle emner især i 
algebra, han har ”forsømt” og ændrer i sin årsplan.
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Anbefaling: Undlad at overfortolke
Husk:

• at testen kun tester en lille del af faget
• at testen er et øjebliksbillede
• at profilområderne er brede.

For at få information om den enkelte elev, er det nødvendigt med kendskab til, hvilke opgaver 
eleven rent faktisk har mødt i sit testforløb.

Man kan forestille sig, at man i hvert fald har fokus på tre typer af elever:
- de elever, man ved er i vanskeligheder i den daglige matematikundervisning
- de elever, hvor testresultatet viser, at eleverne er i vanskeligheder
- de elever, hvor testresultatet overrasker, dvs. hvor eleven ikke scorer som forventet
I disse tilfælde bør man kigge bag om testresultatet. Og testresultatet må aldrig stå alene …
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http://www.stil.dk/support/test-og-proever/folkeskolens-proever
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1. Tool possesion
Er ´redskabet´ i elevens værktøjskasse? 
Fx opgave 9-12 og talforståelse i opgave 14, 17 og 18
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2. Tool understanding
Forstår eleven ´redskabet´? 
Fx opgave 8, 19, 20, 37
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3. Tool application
Kan eleven anvende ´redskabet´ i en omverdens kontekst? 
Fx opgave 1-7, 33, 34
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Eksempel på forskellige tællemetoder i matematik

• Hvor mange mål er der i Fælles Mål?

• Keld Skovmand: 256

• Klaus Fink: 122, 39 matematiske kompetencer, 83 matematisk stof

• Hvem har ret?

• Hvem skal afgøre, hvem der har ret?

• Er det overhovedet interessant?
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Generelt om prøverne

• De matematiske kompetencer kommer mere og mere i spil.

• Det er ikke mere nok at have enkle færdigheder.
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Planlægningsredskab
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Tal og algebra

Geometri og måling

Statistik og 
sandsynlighed
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Regnestrategier, 7.-9. kl., fase 1
Funktioner, 7.-9. kl., fase 1 
Problembehandling, 4.-6. kl., fase 1 
og 2

• Privatøkonomi

• Opstilling af formler

• Sammensatte beregninger

• Sammenligning
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Problembehandling
Regnestrategier (privatøkonomi)
Funktioner
Kommunikation (undersøgelse)

FP10
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Geometrisk tegning, 7.-9. kl., fase 1 
og 2
Måling, 7.-9. kl., fase 2
Ræsonnement og tankegang, 7.-9. 
kl., fase 3
Hjælpemidler
Kommunikation

• Præcise tegninger

• Forklaring

• Eksakte tal
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10. kl.: Ræsonnement og tankegang

Geometrisk tegning

10. kl.: Formler og algebraiske udtryk.

Hjælpemiddel

FP10
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Sådan er reglerne
Til den mundtlige prøve opgives et alsidigt sammensat stof indenfor de områder, som fagets 

kompetencemål vedrører. Desuden opgives eventuelle temaer og projekter, som klassen har 

arbejdet med. Endvidere oplyses om de it-værktøjer, der er benyttet i undervisningen.

 Undervisningsforløb, hvor der har været fokus på en matematisk kompetence fx 

problembehandlings-, modellerings- eller ræsonnement- og tankegangskompetencen.

 Projekter med rapportskrivning, præsentationer, film eller anden form for fremlæggelse.

 Kender eleverne kompetencerne som begreber, eller kan de alene udøve dem?

 Arbejds- og organisationsformer.
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Prøven tager udgangspunkt i et oplæg med tydelige problemstillinger, som giver eleverne 
mulighed for at vise matematiske kompetencer, viden og kunnen. Oplægget, prøveforløbet og 
de materialer, der er til stede i prøvelokalet, skal give eleverne mulighed for at arbejde 
undersøgende i prøvesituationen. Det samlede antal prøveoplæg skal alsidigt repræsentere 
samtlige områder indenfor det opgivne stof. 

Det gode prøveoplæg skal:

• Have en eller flere problemstillinger både ”rene” og ”praktiske”.

• Åbne problemstillinger med matematisk problemløsning.

• Give mulighed for matematiske undersøgelser.

• Kunne løses på flere niveauer.

• Være åbne for at vise de matematiske kompetencer.

• Have bilagsmateriale, konkrete materialer, filer til it-brug og links til egnede hjemmesider.

• Have det lokale islæt
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Ved prøven må alle hjælpemidler anvendes. Der skal i prøvelokalet være mulighed for at 
anvende computer.

 Internet

 Dynamisk geometriprogram 

 Regneark

 Evt. et CAS program

 Formelsamling

 Egne noter

 Bøger til opslag
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Der prøves i elevens matematiske kompetencer, som de kommer til udtryk gennem elevens 
handlinger i matematikholdige situationer. Ved bedømmelsen lægges hovedvægten på en eller 
flere af følgende matematiske kompetencer hos eleven:

– problembehandlingskompetence,

– modelleringskompetence,

– ræsonnements- og tankegangskompetence,

– kommunikationskompetence og

– hjælpemiddelkompetence.

Eleverne bedømmes individuelt. Der gives én karakter til hver elev.
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Jagten på det gode prøveoplæg
• Problemstillingerne skal i alle prøveoplæg lægge op til problemløsning for eleverne. Et matematisk 

problem defineres som en særlig type matematisk spørgsmål, hvor en matematisk undersøgelse altså er 
nødvendig for besvarelsen.

• Problemstillingerne skal lægge op til aktiviteter, hvor eleverne kan vise deres matematiske kompetencer. 
Med matematiske kompetencer menes der i denne sammenhæng de seks matematiske kompetencer, 
som er beskrevet i Fælles Mål. 

• Prøveoplægget kan have særligt fokus på en enkelt kompetence, fx modellerings- eller ræsonnements-
og tankegangskompetencen, eller det kan have tilknytning til flere forskellige kompetencer. 

• Prøveoplægget skal indeholde en eller flere problemstillinger. Eleverne skal i prøven arbejde med alle 
problemstillingerne. I den endelige vurdering medtages elevernes arbejde med alle de udleverede 
problemstillinger.

• Problemstillingerne kan både være rene, som anvendte matematiske problemer, og være åbne 
problemstillinger, der lægger op til undersøgelser og problembehandling.

• Alle prøveoplæg skal give eleverne mulighed for at arbejde med matematik på forskellige niveauer og 
vise deres beherskelse af matematiske kompetencer, viden og kunnen.

• Forlagsproducerede prøveoplæg: Giv dem dit eget lokale islæt! 
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Den mundtlige prøve og Fælles Mål

• Tænkning: 
Kompetencemål og f/v-mål Rammen

Læringsmål  Prøvemål

Aktivitet  Prøvespørgsmål

Tegn på læring  Grad af målopfyldelse i prøvesituationen

Et eksempel:
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Find kompetencer og stofområde
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Kompetence(r) og stofområde(r)
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Oversigt over stofområder og 
kompetencer
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Prøvemål – et enkelt eksempel

• Eleven kan gennemføre en modelleringsproces for kast med de 
to spilleterninger for at kunne opstille sandsynligheder for de 
forskellige udfald
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Grad af målopfyldelse

”Eleven kan gennemføre en modelleringsproces for kast med de to spilleterninger for at kunne 
opstille sandsynligheder for de forskellige udfald”

• Eleven gennemfører en statistisk undersøgelse med et passende antal kast og laver statistik over 
kastene

• Eleven gennemfører en statistisk undersøgelse med et passende antal kast og laver statistik over 
kastene samt udarbejder sandsynlighederne for hver af de to spilleterninger

• Eleven gennemfører en tydelig modelleringsproces med afgrænsninger og eleven kan forholde sig 
kritisk til de fremkomne sandsynligheder

24-04-2017 klaus.fink@skolekom.dk Side 37



24-04-2017 klaus.fink@skolekom.dk Side 38



24-04-2017 klaus.fink@skolekom.dk Side 39



24-04-2017 klaus.fink@skolekom.dk Side 40



Norden, 5 sider
Problemstilling 1

Undersøg, hvordan indbyggertallene i de forskellige lande har udviklet sig og 

fortæl om, hvordan forholdet mellem indbyggertallene i landene har udviklet 

sig.

Problemstilling 2

Undersøg om indbyggertallene i landene har udviklet sig i overensstemmelse 

med procenterne for den årlige befolkningstilvækst til højre herfor.

Giv herefter et bud på, hvordan indbyggertallene var i landene omkring år 

1800, og hvordan tallene vil se ud i år 2050 eller år 2100.

Problemstilling 3

Undersøg og beskriv forskellen mellem de tre viste flag herunder.

I jeres undersøgelse skal I bl.a. komme ind på de forskelle, der er på, hvor stor 

en del af hele flaget, der udgøres af korset.

Problemstilling 4

Når illustrationen af det grønlandske flag til højre herfor er målfast, skal I 

beskrive, hvordan der kan fremstilles en præcis udgave af flaget - og herefter 

fremstille flaget efter denne beskrivelse.

I vælger selv jeres målestoksforhold.

Problemstilling 1
Til højre er en model for fremskrivning af 
befolkningstallet i de nordiske lande. 
Undersøge, om modellen holder, og opstil en 
model, der passer bedre med udviklingen.

Problemstilling 2
Julie påstår, at forholdet mellem kors og hele 
flaget i de nordiske landes flag ligger 
indenfor dette interval:.............
Undersøg om Julie har ret i sin påstand

Problemstilling 3
I et tidligere prøvesæt påstås, at arealet af 
cirklen i det grønlandske flag er lige så så stor 
som rektangelet fra cirklen og resten af 
flaget.
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Tennisbolde, 4 sider

Problemstilling 1

Undersøg det cylinderformede rør til boldene med 
hensyn til materialeforbrug, rumfang og hvor stor en 
del af røret, der udgøres af boldene. 

Problemstilling 2

Undersøg hvilken mængde rør, der er optimal at 
sende i samme forsendelseskasse, når skal tages 
hensyn til udgift til indkøb af kasser samt porto.

Problemstilling 3

Undersøg firmaets muligheder for at placere 4 bolde 
i æsker i andre udformninger, idet I skal tage hensyn 
til materialeforbrug, rumfang og hvor stor en del af 
emballagen, der udgøres af boldene.

Problemstilling 1

Firmaet leverer i øjeblikket bolde i rør. De overvejer 
at ændre indpakningen og har bedt jer om at 
undersøge, hvilke indpakning, der er mest 
hensigtsmæssige ift. materialeforbrug og mulighed 
for transport i kasser. 
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Problembehandlingskompetence

Eleven kan handle med dømmekraft i komplekse situationer med matematik (kompetencemål)

• Eleven kan planlægge og gennemføre problemløsningsprocesser 

• Eleven har viden om elementer i problemløsningsprocesser

• Eleven kan vurdere problemløsningsprocesser 

• har viden om problemløsningsprocesser

Kompetencen i prøvesammenhæng

Da alle prøveoplæg skal have tydelige problemstillinger, vil denne kompetence eller dele af den som regel 

indgå i bedømmelsen af alle præstationer. Væsentlige opmærksomhedsfelter:

• Kan eleven forholde sig til de matematiske problemer?

• Har eleven en løsningsstrategi, og kan eleven løse problemet?

• Gennemfører eleven en matematisk undersøgelse? 

• Opstiller eleven eventuelt selv et matematisk problem?
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Modelleringskompetence
 Eleven kan afgrænse problemstillinger fra omverdenen i forbindelse med opstilling af en matematisk model 

 Eleven har viden om strukturering og afgrænsning af problemstillinger fra omverdenen

 Eleven kan gennemføre modelleringsprocesser, herunder med inddragelse af digital simulering 

 Eleven har viden om elementer i modelleringsprocesser og digitale værktøjer, der kan understøtte simulering 

 Eleven kan vurdere matematiske modeller 

 Eleven har viden om kriterier til vurdering af matematiske modeller

Kompetencen i prøvesammenhæng

En af de centrale kompetencer, som hovedvægten  kan lægges på. Det skal bemærkes, at andre kompetencer 
ofte kommer i spil, fx problembehandling, symbolbehandling og ræsonnement, og derfor kan indgå i 
bedømmelsen. Væsentlige opmærksomhedsfelter:

 Kan eleven opstille en matematisk model, der kan bruges i forbindelse med problemstillingen?

 Kan eleven udarbejde en matematisk løsning med brug af modellen?

 Kan eleven analysere sine resultater i forhold til problemstillingen?

 Kan eleven forholde sig kritisk til egne og andres modeller?
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Ræsonnement- og tankegangskompetence
• Eleven kan skelne mellem hypoteser, definitioner og sætninger 

• Eleven har viden om hypoteser, definitioner og sætninger

• Eleven kan skelne mellem enkelttilfælde og generaliseringer 

• Eleven har viden om forskel på generaliserede matematiske resultater og resultater, der gælder i 
enkelttilfælde

• Eleven kan udvikle og vurdere matematiske ræsonnementer, herunder med inddragelse af digitale værktøjer

• Eleven har viden om enkle matematiske beviser 

Kompetencen i prøvesammenhæng

• En af de centrale kompetencer, som hovedvægten kan lægges på. Det kan fx være i det faglige område 
geometri, hvor der generaliseres på baggrund af undersøgelser i et dynamisk geometriprogram.  Det skal 
bemærkes, at andre kompetencer ofte kommer i spil, fx symbolbehandling og hjælpemiddelkompetence, og 
derfor kan indgå i bedømmelsen. Væsentlige opmærksomhedsfelter:

• Kan eleven gennemføre ræsonnementer med præmisser  argumenter  konklusion

• Kan eleven forholde sig kritisk til egne og andres ræsonnementer?

• Bruger eleven ræsonnementer frem for påstande?

• Kan eleven gennemføre et enkelt matematisk bevis?
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Kommunikationskompetencen
• Eleven kan kommunikere mundtligt og skriftligt med og om matematik med faglig præcision/ Eleven har 

viden om fagord og begreber samt enkelt matematisk symbolsprog

• Eleven kan kritisk søge matematisk information, herunder med digitale medier/ Eleven har viden om 
informationssøgning og vurdering af kilder

• Eleven kan kommunikere mundtligt og skriftligt om matematik på forskellige niveauer af faglig præcision/ 
Eleven har viden om afsender og modtager forhold i faglig kommunikation

Kompetencen i prøvesammenhæng

Kommunikationskompetencen indgår ved bedømmelsen af alle elevpræstationer. Det er en underliggende 
kompetence, som er central, når eleven formidler sit arbejde med matematik. Dialogen med censor og 
faglærer vil ligeledes indgå ved bedømmelsen af alle præstationer. Opmærksomhedsfelter:

• Kan eleven indgå i en faglig dialog med lærer/censor og med sin gruppe?

• Kan eleven fremlægge sit arbejde med præcision, brug af fagsprog, vekslen mellem dagligt og matematisk 
sprog?
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Hjælpemiddelkompetencen
• Eleven kan vælge og vurdere hjælpemidler til samme matematiske situation/ Eleven har viden 

om muligheder og begrænsninger ved forskellige hjælpemidler

Kompetencen i prøvesammenhæng

Hjælpemiddelkompetencen kan spille en central rolle for eksempel ved bedømmelsen af en 
præstation, hvor en undersøgende arbejdsmåde danner grundlag for det videre arbejde med 
problemstillingen. Det er en underliggende kompetence i de fleste prøveoplæg. 
Opmærksomhedsfelt:

• Kan eleven bruge relevante hjælpemidler og bruge dem på en hensigtsmæssig måde?
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Vurdering

Vurdering af matematiske kompetencer i prøvesituationen kan foregå på 
baggrund af følgende spørgsmål:

• Viser eleven sine matematiske kompetencer ved at handle på en indsigtsfuld 
måde i forbindelse med problemstillingen?

• Kan eleven benytte sin viden og sine færdigheder i forhold til 
problemstillingen?

• Arbejder eleven undersøgende og systematisk, viser eleven initiativ, indgår i 
dialog og samarbejder med sin gruppe

• Kan eleven kommunikere med og om matematik?
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Så er der ikke mere nyt 

– i dag
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