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



Matematikforløb Netværksdage år 1

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

http://www.emu.dk/
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Hvordan bliver prøverne brugt i 
den daglige undervisning



Generelle typer af elevbesvarelser

A)llan:

Ingen besvarelse 

overhovedet.

B)rian:

Jeg indsatte 48 og fik 

(48+3)*2 = 102 som 

øverste tal og fik 

(48*2)+3 = 99 

som nederste tal. 

Løsningen må derfor være 

48.

C)onnie:

Det kan ikke lade sig gøre, at det 

ene tal er 3 større end 100 og det 

andet tal er mindre end 100.

D)enise: 

Når jeg indsætter 46 får jeg 98 som 

øverste tal og 96 som nederste tal. 

Når jeg indsætter 50 får jeg 106 

som øverste tal og 103 som 

nederste tal.

Løsningen må være mellem 46 og 

50.

(47 < starttal < 48,5)
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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


Problembehandlingskompetence 
versus

Færdighed

Opgave Løsning

Metode
Karakteristisk 

for færdigheder

Karakteristisk 

Problembehandlingskompetence 

/ Undersøgelse

! ?



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


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

B)rian

D)enise A)llan

C)onnie

Faglig læsning:

Udvikling af problembehandlingskompetence 

og måder at vise den i det skriftlige arbejde:

Andet (kræver mere kendskab):

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


Feedback på opgave?

A)llan:

Ingen besvarelse 

overhovedet.

Det er ikke muligt at 

vurdere denne besvarelse. 

Vær opmærksom på at 

selv meget små forsøg 

kan blive vurderet positivt

B)rian:

Jeg indsatte 48 og fik 

(48+3)*2 = 102 som 

øverste tal og fik 

(48*2)+3 = 99 

som nederste tal. 

Løsningen må derfor være 

48.

Du skal vise en 

undersøgelse, derfor er dit 

svar ikke dækkende, Da 

du kun viser et resultat. 

C)onnie:

Det kan ikke lade sig gøre, at det 

ene tal er 3 større end 100 og det 

andet tal er mindre end 100.

Du skal vise en undersøgelse, derfor 

er dit svar ikke dækkende. Det ser 

ud til at der er læst forkert i opgave 

beskrivelsen, vær opmærksom på 

om opgaven passer sammen med 

den tilhørende illustration.

D)enise: 

Når jeg indsætter 46 får jeg 98 som 

øverste tal og 96 som nederste tal. 

Når jeg indsætter 50 får jeg 106 som 

øverste tal og 103 som nederste tal.

Løsningen må være mellem 46 og 

50.

Du har vist en undersøgelse, men 

har du ikke fundet den eller de 

løsninger der løser opgaven.

0 Point0 Point

1 Point 2 Point
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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  

Dagens grubler -
Fordybelse
Dagens begreb – Sprog 

og repræsentationer 

Brain break - Bevægelse  

Regn dig god -
Øvelse 

Mig og matematik -
Holdning

Tjek ud
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MED HJÆLPEMIDLER 
UDEN HJÆPEMIDER

http://www.emu.dk/


Klar til prøven uden hjælpemidler
Tutor/tutee arbejde med FP9-prøven uden hjælpemidler



Den didaktiske trekant
( og den Privatpraktiserende lærer)

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwir5q_w3drcAhWBZlAKHRbTDL0QjRx6BAgBEAU&url=https://plus.google.com/103941329485530813141/posts/bYNrz4dGBo4&psig=AOvVaw1mIePgFG27rJT7vl-JkIKD&ust=1533724145714143


Den didaktiske trekant

Fagsyn

Relation



Den didaktiske trekant

Fagsyn

Læring

Relation



Den didaktiske trekant

Fagsyn Læring

TuteeTutor



Klar til prøven med hjælpemidler
Gensidig læsning af FP9-prøven med hjælpemidler
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Nyhed · 27. juni 2018 

En foreløbig opgørelse på baggrund af 
karakterindberetningen viser, at knap to ud af tre af 
de deltagende skoler har løftet det faglige niveau 
for eleverne og dermed forventes at få udbetalt 
penge fra regeringens skolepulje.

Kriterierne for at få udbetalt en præmie er i 2018:
• En 5 procentpoints reduktion i skolens andel af elever, der ikke opnår mindst 4,0 i 

karaktergennemsnit i de bundne prøver fra folkeskolens 9. klasseprøver i fagene dansk og 
matematik.

• At skolen afrapporterer til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Afrapporteringen skal 
indeholde en status om skolernes arbejde med indsatser i forhold til løft af fagligt svage 
elever. Frist for afrapporteringen er 31. august 2018.



Matematikforløb Netværksdage år 2

Roskilde d. 6. september – Dansk og Roskilde d.21. september matematik
Vejle d. 13 september – Dansk Ålborg d. 14 september matematik
Landsdækkende arrangement i 26. Oktober Matematik 



Fagfaglig dage Matematik
Oplæg: Den sproglige udvikling v. Rasmus Greve

Oplæg: Forpligtende faglige fællesskaber i fagene v. Susanne Holst

Workshops:

1. Flersproglig matematikundervisning – skal sikre lige deltagelsesmuligheder for alle v. Lisbeth 
Hædersdal og Laura Lykkegaard

2. Hvordan afdækker og følger vi elevernes læring/progression i matematik gennem data? v. Rasmus 
Ulsøe Kær

3. Matematik-fagteamet som omdrejningspunkt for udvikling af matematik på skolen v. Anders 
Gilleladen

4. Vejlederrolle og opgave v. Pauline Ansel-Henry og Lars Volf Jensen

5. Kan man regne med sproget? Lad os regne med sproget - fagligheden øges gennem sproget v. Rikke 
Kjærup 

6. Problembehandling er ikke en færdighed v. Adrian Bull

7. Sprogbrugssituationer i matematik v. Rasmus Greve

8. Digitale hjælpemidler til at løfte de svageste elever v. Peter Kessel

9. Regnestrategier i et udskolingsperspektiv v. Anne Krab





Evt. 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

