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Indholdselementer
• Læringskonsulenterne: Hvem er vi 
• Læringskonsulenterne: Hvad arbejder vi med?
Herunder:

– PISA
– Talblindhedstest
– Puljen til Løft af de fagligt svageste elever 
– Nationale test
– FP-prøverne og Ny prøvebekendtgørelse

• Regler om internet til prøven
• Anvendelse af digitale værktøjer til  FP-prøven



Fælles for alle læringskonsulenterne i matematik: 
Matematik-didaktisk interesse 
Erfaring med matematikundervisning i folkeskolen
Flextids ansatte i en 2-årig periode
Ansvar for matematiske opgaver i STUK (styrelsen for undervisning og kvalitet )
Berøring med de to hovedområder: Tilsyn og Puljeskole
navn@stukuvm.dk FX: adrian.bull@stukuvm.dk

mailto:navn@stukuvm.dk


PISA Test
Dyskalkuli Test



Mathematical literacy i PISA
... en elevs formåen til at formulere, udføre og fortolke matematik i en mangfoldighed 
af sammenhænge. Det omfatter at kunne ræsonnere matematisk og gøre brug af 
matematiske begreber, procedurer, kendsgerninger og redskaber til at beskrive, 
forklare og forudsige fænomener. Det er en hjælp til at erkende den rolle, som 
matematik spiller i verden og til at foretage og træffe

velfunderede vurderinger og beslutninger som 

konstruktive, engagerede og reflekterende 

borgere. 

OECD 2013 

Matematiske kompetencer betegnes som:
en indsigtsfuld parathed til at handle hensigtsmæssigt i situationer, 
som rummer en bestemt slags matematiske udfordringer. 

Kompetencer og matematiklæring (KOM-rapport) 2002. 



Vores (Adrian og Rasmus) : 
”Udbredelse af dynamiske geometriprogrammer” 
– vil føre til bedre resultater på geometri-området i 2021” 

Læringskonsulenternes 
Forudsigelser om PISA: 

Klaus Fink (tidligere fagkonsulent):  
”Indførelse af mundtlige prøve, samt udvidelse af funktionsbegrebet.”
– vil føre til bedre resultat i 2015”



Status PISA
Signifikant bedre
På samme niveau

GNS
2012
500

Kun 9 lande er signifikant bedre præsterende - tidl. 17.





PISA opgave og FP opgave





PISA Opgave frigivet 2012



FP 9



FP opgaver der ikke minder om PISA eller…

http://materialeplatform.emu.dk/eksamensopgaver/fsk/2017.html

http://materialeplatform.emu.dk/eksamensopgaver/fsk/2017.html


Dyskalkuli / Talblindhed
Projekt talblindhedstest består af tre overordnede dele:
• Afgrænsning af definition af talblindhed
https://www.sfi.dk/publikationer/talblindhed-en-forskningsoversigt-3552/

• Udvikling af test og vejledning
Lindhart og Lindenskov er har i perioden frem til ultimo 2018. Udviklet og 
afprøvet en talblindhedstest til brug på  4. klassetrin med tilhørende 
vejledninger.

• Længerevarende følgestudie af elever med talblindhed, herunder afprøvning 
med henblik på standardisering af testen
Kan tidligst komme ordentlig i gang, når testen er i brug.

https://www.sfi.dk/publikationer/talblindhed-en-forskningsoversigt-3552/


Nu 90 skoler, 
da yderligere 2 skoler har valgt at indgå



Puljen til løft af de fagligt svageste elever 

https://www.emu.dk/modul/l%C3%B8ft-af-de-fagligt-svageste-elever

https://www.emu.dk/modul/l%C3%B8ft-af-de-fagligt-svageste-elever


Matematikforløb Netværksdage

Sep.
Vidensopsamling – Hvad virker i matematik?

Nov.
• Indsamling og analyse af data

Feb
• Redskaber der kan løfte elever med faglige udfordringer i matematik.   

April

• Forberedelse af slutspurt 9. klasse. 

• FP9 – Matematik - 3. maj kl. 09:00 – 13:00



www.emu.dk

FUNKTIONER OG 
REPRÆSENTATION OG 
SYMBOLBEHANDLING

MED HJÆLPEMIDLER 
UDEN HJÆPEMIDER

BRØKER, DIVISION, 
DECIMALTAL og PROCENT

http://www.emu.dk/


ET INTENSIVT LÆRINGSFORLØB 
OM BRØKER



Struktur

Tjek in 
(5 min.) 

Dagens grubler - Fordybelse
(20 min.)
Dagens begreb – Sprog 

(30 min.)
Brain break - Bevægelse

(15 min.)  

Regn dig god - Øvelse
(30 min.) 

Mig og matematik - Holdning
(15 min.)
Tjek ud
(5 min.)

Didaktiske elementer kan omsættes til 
almen undervisning, men vær 
opmærksom på samspil mellem andre 
elementer. Variation.



Data (Rasmus)
Nationale test
Kvalitetssikre følgeforskning, udbudsmateriale og udviklingsprojekter 



Generere 
data

Analysere 
og 

fortolke

Kvalificere 
beslutninger

Øge 
læring og 

trivsel

Data i spil



Monitorerende og handleanvisende data

PISA/PIRLS/TIMSS/TALIS

Faglige test
Normbaserede test

Monitorerende data Handleanvisende data

Afgangskarakterer

Overgang til 
ungdomsuddannelse

Socioøkonomisk reference

Trivselsmåling

Nationale test

Løbende evaluering af 
undervisningen
Observationer og 
elevsamtaler
Elevprodukter

Kommune

Stat/UC

Skoleledelse

Lærer/team

Elev



Datasystemer

Internationale 
data:

Pisa, PIRLS, TIMMS

Nationale data:

Nationale test, 
trivselsmåling, LIS-

data

Stat

Skole

Kommune

Udvikling 
og styring

Lokale data:

Faglige test

Kommunale test

Observationer, 
samtaler og 

elevprodukter

Elev og 
forældre

Pædagogisk 
fagpraksis

Lærer

Skole

Dataudfordring







Visning af progression
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Man kan ikke bare omregne betydningen af 1 års læring, for det er ikke tilfældigt hvor de 
obligatoriske test i matematik placeret. Det er fagligt afpasset med faserne i fælles mål.

Ministeriet giver adgang til de frivillige test, men det er kommunernes og 
skolernes vurdering og valg, hvordan og om de ønsker at anvende dem.



NT og afgangsprøver



Fordeling på karakter fra folkeskolens prøve i dansk læsning efter elevernes testresultat i de obligatoriske 
nationale test i dansk læsning 8. klasse udtrykt på den kriteriebaserede skala. 
Andel elever (%)

0 2 4 7 10 12 Summeret Gennemsnit

Ikke tilstrækkelig 33 35 28 4 0 0 100 2,1

Mangelfuld 13 26 51 9 1 0 100 3,3

Jævn 4 15 56 23 2 0 100 4,4

God 1 5 41 43 9 2 101 5,8

Rigtig god 0 1 19 44 23 12 99 7,7

Fremragende 0 1 10 32 25 31 99 9,0
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FP-prøverne
Ny Prøvebekendtgørelsen



Ny prøvebekendtgørelse og regler om 
internet til prøven

Til prøven må anvendes alle de specifikke 
hjælpemidler, som eleven har anvendt i den daglige 
undervisning. Specifikke hjælpemidler som ikke kan 
medbringes eller opbevares lokalt, kan dog efter 
skolelederens nærmere anvisninger tilgås via 
internettet. Internettet som fagligt hjælpemiddel må 
ikke anvendes ved prøven.



Ny prøvebekendtgørelse og regler om 
internet til prøven

• I bekendtgørelsesudkastet præciseres det
– at eleverne som udgangspunkt ikke må tilgå internettet ved 

prøverne. 

– Skolens leder kan dog give tilladelse til at anvende 
internettet til at tilgå specifikke hjælpemidler, som ikke kan 
medbringes eller opbevares lokalt ved prøven. 

– Ligeledes præciseres det, at internettet ikke må anvendes 
som fagligt hjælpemiddel ved andre prøver end i dansk, 
skriftlig fremstilling, 9. og 10. klasse.





Udfordringer

• Programmer der kører via internet

– Chromebooks, 

– Dynamiske geometriprogrammer, CAS-programmer, 
Regneark og  formelsamlinger

Hvornår er noget et ”fagligt hjælpemiddel”?

– Online youtube, googlesøgninger – må ikke bruges.



ANVENDELSE AF IT TIL PRØVEN 
2001 - FREM





Elevers anvendelse af IT til prøven
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Dec 2011

Alle bruger IT ca. år 2084

Årstal 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Andel der har brugt it 25% 26% 27% 39% 50% 58% 73% 83% 89%



Maj 2011
Årstal 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Andel der har brugt it 25% 26% 27% 39% 50% 58% 73% 83% 89%

12 procentpoint



Maj 2012
Årstal 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Andel der har brugt it 25% 26% 27% 39% 50% 58% 73% 83% 89%

11 procentpoint



Maj 2013
Årstal 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Andel der har brugt it 25% 26% 27% 39% 50% 58% 73% 83% 89%

8 procentpoint



Maj 2014
Årstal 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Andel der har brugt it 25% 26% 27% 39% 50% 58% 73% 83% 89%

15 procentpoint



IT i afgangsprøverne
• IT til prøven er nok kommet for at blive, og overordnet set vil udviklingen forsættes og skærpes



FP9 og FP10. Den prøveansvarlige, faglærere og administrative
medarbejdere og IT-ansvarlige

Opgavesæt fra decemberprøverne
Hvert år i sommerterminen laves der forcensur, som skal sikre, at karakterer så vidt muligt kan 
sammenlignes fra år til år. Ved forcensuren er det vigtigt, at eleverne ikke kender 
opgavesættene.
Derfor bliver opgavesæt fra maj 2017 først lagt på Materialeplatformen medio/ultimo januar 
2018. Fremover vil denne forsinkelse være permanent. Derfor bliver opgavesættene fra 
prøverne i december fremover først lagt på
Materialeplatformen medio august. Derved kommer der nye opgavesæt på 
Materialeplatformen i både januar og august.

Prøven i skriftlig matematik FP9 og
FP10
Til de skriftlige prøver i matematik, FP9 og FP10, skal eleverne have udleveret de regneark, der 
hører til prøverne. Det er derfor vigtigt, at eleverne ved prøverne kan tilgå regneark ved 
prøverne.



Didaktik om FP Prøverne
• Backwash-effekt:
Dette dækker over den effekt som en prøver har på undervisningen. Da FP-
prøven er den endelige vurdering af elevernes læring i matematik i 
folkeskolen, vil lærere og elever automatiske have fokus på det der bliver 
evalueret i FP-prøverne, således at FP-prøverne får en virkning tilbage på 
undervisningen både på hvad lærerne fremhæver i undervisningen, men 
også på hvad eleverne opfatter som vigtigt i undervisningen.

• Teaching to the test:
Når læreren gennemfører en undervisning med det hovedformål, at eleverne 
skal blive bedre til testen (F.eks. FP-prøverne). Dette kan ofte være en 
undervisning med tidligere test.



Hvordan kan man forberede sig til FP-prøverne?

http://materialeplatform.emu.dk/eksamensopgaver/fsk/2017.html

http://materialeplatform.emu.dk/eksamensopgaver/fsk/2017.html


Formativ brug af afgangsprøverne
Problembehandling og faglig læsning med udgangspunkt i opgave 5.3. FP 10 Maj 2017.

http://materialeplatform.emu.dk/eksamensopgaver/fsk/2017.html

Hvordan bedømmer I disse to elevbesvarelser i forhold til hinanden? 

B)rian: D)enise: 

Jeg indsatte 48 Når jeg indsætter 46 får jeg 98 som 

og fik (48+3)*2 = 102 som øverste tal øverste tal og 96 som nederste tal.

Og fik (48*2)+3 = 99 som nederste tal. Når jeg indsætter 50 får jeg 106 som

Løsningen må derfor være 48. øverste tal og 103 som nederste tal.

Løsningen må være mellem 46 og 50.

http://materialeplatform.emu.dk/eksamensopgaver/fsk/2017.html


Rettevejledning: http://materialeplatform.emu.dk/eksamensopgaver/fsk/2017.html

B)rian

D)enise

A)llan C)onnie

http://materialeplatform.emu.dk/eksamensopgaver/fsk/2017.html


Der er forskel på test og 
undervisning



Emu Danmarks læringsportal

LMS-systemer/læringsplatforme

Teknologiforståelse




