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Hvad vil vi med jer?

● Sætte scenen med perspektiver på brugen af data

● Vise eksempler fra konkret praksis 



Sæson for effektenheden læringsår



What’s another 
year? Regneark til beregning 

af læringsår 

https://drive.google.com/file/d/0B3E9h88hSUEhdVI4Sl9SbmVNWkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3E9h88hSUEhdVI4Sl9SbmVNWkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3E9h88hSUEhdVI4Sl9SbmVNWkE/view?usp=sharing


Fremtiden for de praktisk musiske fag...
Hvordan ville en 
national test eller en 
standardiseret test se 
ud i Håndværk og 
design?

Er tanken absurd?



Standardiserede test i matematik



Standardiserede test i matematik

I matematik har vi ikke de samme betænkeligheder

C2



Evalueringskulturen definerer faget

Evalueringskultur
● handler om de måder hvorpå man 

tænker på, taler om og handler i forhold 
til evaluering og rummer både 
uformelle vaner og formelle procedurer.



Washback-effekt



Nutidens skole? 
Fremtidens samfund?



Praksis



Praksis

Maries undersøgelse om aktiviteter

Affødt af spørgsmål fra salen er her lidt efterfølgende opklaring:
Der er blevet talt på forekomster og ikke målt på tid. 
Én forekomst er en igangsat undervisningssekvens med den type 
opgave. Løser eleven 20 udfyldningsopgaver, tæller det fx kun for 1 
forekomst og ikke 20. 



DRIP-syndromet

Reaktion - 
revision/ændring

Målsætning

Praksis

Analyse/evaluering
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Hvorfor gør vi det så?

● Fordi UVM, kommuner og skoler efterspørger 
disse flade og letfordøjelige data. 
De opfordrer os nærmest til en DRIP-tilgang. 



Hvad nu hvis…?

- kommunerne efterspurgte dokumentation for:
- elevernes udvikling af matematisk kompetence
- en undervisning i overensstemmelse med 

fagformålet?

- Vejlederne som initiativtagere?
- Ingen mulighed for “objektiv” scoring… Kræver tillid til læreren



Udviklingsarbejde i fagteamet

Hvordan kan vi følge og dokumentere vores 
elevers udvikling af matematiske kompetencer?

1. Hvad er de matematiske kompetencer?
2. Hvordan får vi dem ind i undervisningen?
3. Hvordan kan vi spotte dem hos eleverne?



Hvad er matematik i grundskolen?
- PIXI

Formålsparagraffen

1. Fagformålet
2. Kompetencemål
3. Underområderne
4. Færdigheds- og vidensområderne samt 

læseplanen



Hvad er matematik
Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer og opnå 
færdigheder og viden, således at de kan begå sig hensigtsmæssigt i 
matematikrelaterede situationer i deres aktuelle og fremtidige daglig-, fritids-, 
uddannelses-, arbejds- og samfundsliv.

Stk. 2. Elevernes læring skal baseres på, at de selvstændigt og gennem dialog og 
samarbejde med andre kan erfare, at matematik fordrer og fremmer kreativ 
virksomhed, og at matematik rummer redskaber til problemløsning, argumentation og 
kommunikation.

Stk. 3. Faget matematik skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender 
matematikkens rolle i en historisk, kulturel og samfundsmæssig sammenhæng, og at 
eleverne kan forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse med henblik på at 
tage ansvar og øve indflydelse i et demokratisk fællesskab.

Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer og opnå 
færdigheder og viden, således at de kan begå sig hensigtsmæssigt i 
matematikrelaterede situationer i deres aktuelle og fremtidige daglig-, fritids-, 
uddannelses-, arbejds- og samfundsliv.

Stk. 2. Elevernes læring skal baseres på, at de selvstændigt og gennem dialog og 
samarbejde med andre kan erfare, at matematik fordrer og fremmer kreativ 
virksomhed, og at matematik rummer redskaber til problemløsning, argumentation og 
kommunikation.

Stk. 3. Faget matematik skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender 
matematikkens rolle i en historisk, kulturel og samfundsmæssig sammenhæng, og at 
eleverne kan forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse med henblik på at 
tage ansvar og øve indflydelse i et demokratisk fællesskab.



  Fælles Mål:

● Hjælpemidler

● Kommunikation

● Repræsentation og 
symbolbehandling

● Ræsonnement og tankegang

● Modellering

● Problembehandling

”en matematisk kompetence er indsigtsfuld parathed til at handle hensigts- 

mæssigt i situationer, som rummer en bestemt slags matematiske udfordringer”De matematiske kompetencer



Stofområderne



Tal og algebra

Geometri og måling

Statistik og 
sandsynlighed

De matematiske kompetencer
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Læringsmål

Dilemmaet er at formulere læringsmål, som er konkrete, evaluerbare og samtidig har en 
bredde, som gør det muligt for alle elever, at nå i mål med noget inden for de opstillede mål.

Vi skal altså blive rigtig dygtige til at formulere bredkonkrete læringsmål.

Samtidig skal vi ikke gøre arbejdet med læringsmål til jagten på den ‘rigtige’ opskrift, den 
rigtige algoritme at lave læringsmål ud fra. For vi arbejder jo ikke med standardalgoritmer i 
matematik!



Handlingsangivende verber til 
læringsmål

● Løse, beregne

● Finde, identificere

● Sammenligne, skelne, sortere, relatere

● Redegøre for, beskrive, nævne, 

formulere, vise, definere, forklare, 

karakterisere, demonstrere, formidle, 

illustrere

● Anvende, bruge, benytte, handle, 

opstille

● Vælge, udvælge, 

● Producere, tegne, konstruere, 

vurdere, fortolke

● Undersøge, eksperimentere, analysere

● Bevise

● Generalisere

● Opstille hypoteser

● Perspektivere

● Planlægge

● Gennemføre

● Udvikle, videreudvikle 



Gode råd til læringsmål
Brug de matematiske kompetencer til at skabe en bredde og en dybde i dine mål.

Fx ved brug af ordene:
undersøge, forklare, vurdere, vise, løse, gennemføre, vælge, planlægge osv.

Gå fra:
Du kan flytte figurer

Du kan beregne rumfang af figurer

Du kan beregne sandsynligheden på 
terningespil med to terninger

Til:
Du kan undersøge og forklare, hvordan 
figurer er flyttet

Du kan undersøge og finde rumfang af 
figurer på forskellige måder

Du kan vurdere og argumentere med 
matematik, hvorfor et spil bedre kan 
betale sig at spille på end et andet. 



Formuler med sidemanden - 3 minutter
Vælg nogle af målene herunder og giv dem et 
kompetencetweek.

Du kan regne plusstykker med tal med 3 cifre.
Du kan finde chance i spil.
Du kan beregne areal af cirkler.
Du kan lave diagrammer ud fra en tabel.
Du kan tegne skitser ud fra dine egne målinger.
Du kender forskellige firkanter og trekanter.
Du kan løse en ligning.

http://www.webcountdown.net/?c=1502967600

http://www.webcountdown.net/?c=1502967600


Hvordan indsamler vi 
data på elevernes 
udbytte af en 
kompetencebaseret 
undervisning?



Evalueringens relation til uv.

Afstand i tid og indhold 

mellem undervisning og 

evaluering – NT, MG, MAT.

Integreret i undervisningen
Samme indhold, men 

løsrevet fra undervisningen.



Fra DRIP til FIRD
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Klassisk test efter et forløb

1  3  ∙    1  7  =   2  1  1

4 2  ∙   3  8  =  3  5  6 

kortlink.dk/kq64

http://kortlink.dk/kq64


Klassisk test efter et forløb

4  +  1   =  5

4  +  4  =  8 



Lægge sammen og lægge til

http://www.youtube.com/watch?v=quV8U-E-BXs
https://docs.google.com/file/d/0B3E9h88hSUEhMXZMLXFEWjdSZGM/preview


Begrebskort
Lad eleverne skabe forbindelse 
mellem centrale begreber i et 
forløb.

● Viser udviklingen
● Er i direkte relation til 

undervisningen

For at se links, klik på billederne

https://bubbl.us/MjE0Nzc2My82MzMxNTkyLzA5YTFkMjQ5OWNhZDEwYmQyMDllOTllMDM0OTAzNWU5-X?utm_source=shared-link&utm_medium=link&s=6331592
https://bubbl.us/MjE0Nzc2My82MzMxNTkyLzA5YTFkMjQ5OWNhZDEwYmQyMDllOTllMDM0OTAzNWU5-X?utm_source=shared-link&utm_medium=link&s=6331592
https://bubbl.us/MjE0Nzc2My82MzMxNDk3LzNlZWY0Zjk2ZjU0NTQzN2U5OGZjMjMzNjM3YzRhZTIx-X?utm_source=shared-link&utm_medium=link&s=6331497
https://bubbl.us/MjE0Nzc2My82MzMxNDk3LzNlZWY0Zjk2ZjU0NTQzN2U5OGZjMjMzNjM3YzRhZTIx-X?utm_source=shared-link&utm_medium=link&s=6331497
https://bubbl.us/MjE0Nzc2My82MzMxNTc5LzRhNmMyOGMxZWRlZDdlN2RiNmExMzIwNTkwZDQ0Njcz-X?utm_source=shared-link&utm_medium=link&s=6331579
https://bubbl.us/MjE0Nzc2My82MzMxNTc5LzRhNmMyOGMxZWRlZDdlN2RiNmExMzIwNTkwZDQ0Njcz-X?utm_source=shared-link&utm_medium=link&s=6331579


Porteføljeblogs



Trappe/skydeskive - kategorisering

● Er længere end målet

- Mestrer (4) M

● Er i mål

- Kan (3) K

● Godt på vej

- Kan Næsten (2) KN

● Langt fra målet

- Skal Arbejde Med (1) SAM
Link til trapper og oversigtsskemaer i forskellige udformninger

https://drive.google.com/drive/folders/0B3E9h88hSUEhT2QwaEJSSGR6OGs?usp=sharing


Feedback 
integreret i 
undervisningen.



Loops i undervisningen



Loops i en SKABende proces

Eksempel fra 

GeoGebra- 

MesterSKAB. 

Link til artikel af Berit

https://user-t9b2wol.cld.bz/Matematik-nr-1-2017-WEB/4


Inddrag eleverne 

Eleverne kan være med til at opstille kriterier

Eleverne kan være med til at give feedback - fx gode 

forslag til, hvad man kan ændre/justere og ros, for 

noget, som var rigtig godt tænkt eller løst.



Noget at spejle sig i

Eleverne skal kunne spejle sig i 

hinanden eller i læreren

- produkter

- tænkning/løsning

- strategier

- …
- ...



Den opsummerende pointe...

“Ikke alt, der kan tælles, tæller, 

og ikke alt der tæller kan 

tælles.”

Men næsten alt i 

undervisningen kan vurderes...


