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Har vi en udfordring med faget matematik?
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Analysens hovedkonklusioner 
 16 procent eller mere end hver sjette 9. klasseelev opnåede ikke at få mindst 2 i både dansk og matematik ved 

afgangsprøverne i 2014. 60 procent af dem, der ikke opnår mindst 2 i dansk og matematik, mangler at aflægge 
prøver i fagene. De resterende 40 procent har fået under 2 i gennemsnit i det ene eller begge fag.  

 Blandt unge med indvandrerbaggrund er det omkring 40 procent, der ikke består dansk og matematik, mens 
det er 20-30 procent blandt efterkommere. Blandt etnisk danske unge er det til sammenligning 13-16 procent, 
der ikke består dansk og matematik.  

 Flere drenge end piger opnår ikke mindst 2 i både dansk og matematik. I gennemsnit er det 14 procent af 
pigerne, der ikke får mindst 2 i både dansk og matematik, mens det er 17 procent af drengene. For unge med 
udenlandsk baggrund er der større forskel mellem kønnene end blandt danske unge.  

 Analysen viser også, at en tredjedel af 9. klasseeleverne ikke fik mindst 4 ved prøverne i dansk og matematik 
samlet set. Næsten to-tredjedele opnåede ikke mindst 7 i begge fag. Blandt drengene er det under 30 procent, 
der får mindst 7 i begge fag. 
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Manglende matematikkompetencer har 
konsekvenser for de unges videreuddannelse
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Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
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Matematik på mellemtrinnet
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Lærebogen er meget styrende for matematik

 Lærebogen spiller generelt en meget stor rolle når lærerne planlægger undervisningen, viser evalueringen. 

 Mange steder er skolens matematikbogsystem afgørende for lærernes valg af indhold i undervisningen. 
De temaer bøgerne er bygget op efter, og den rækkefølge og struktur temaerne falder i, går igen i 
matematiktimerne. 

 Lærerne peger på at der er flere fordele ved at følge et lærebogssystem. Mange har en opfattelse af at det 
sikrer progressionen og sammenhængen i undervisningen. Desuden finder mange lærervejledningerne 
inspirerende og udførlige. 

 Og endelig siger flere lærere at de ved at bruge en bestemt matematikbog automatisk sikrer at 
undervisningen lever op til Fælles Mål. Det er bare langt fra altid tilfældet. Det er derfor nødvendigt at lade 
sig inspirere af materiale uden for et bestemt lærebogssystem. 

 Evalueringen anbefaler at matematiklærerne og skoleledelsen i fællesskab vurderer skolens faciliteter og 
materialer for at styrke mulighederne for en mere varieret matematikundervisning.
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Samspillet med andre fag

 Samspillet og samarbejdet mellem matematik og de andre fag er ifølge 
evalueringen ikke tilstrækkeligt udbygget, og det betyder at faget lever sit eget 
liv. 

 Evalueringen peger på at det er vigtigt at både matematiklærerne og lærerne i 
de andre fag derfor bliver bedre til at se matematikken i de andre fag så 
mulighederne for samarbejde udnyttes bedre. 

 Nogle af de deltagende skoler nævner at de har gode erfaringer med at indføre 
vidensdelingscaféer og faste lærer til lærer-punkter på møder i pædagogiske 
råd. 
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Læringssyn – fagsyn

 Når matematiklærere i EVA’s evaluering skal sætte ord på det særlige ved deres 
fag, nævner de flere ting. For det første fremhæver de at børnene er glade for 
faget. 

 For det andet beskriver de faget som et konkret fag med en klar struktur. De 
understreger fx at det i matematik er særligt tydeligt for børnene hvad de skal 
lære, og hvornår de så har lært det.

 For det tredje nævner flere matematiklærere at undervisningen i matematik i 
højere grad end i andre fag er forankret i et lærebogssystem
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Læringssyn - fagsyn

 Til gengæld er der meget få lærere der i EVA’s undersøgelse giver udtryk for et mere overordnet 
fagsyn og læringssyn – det vil sige en samlet opfattelse af faget og de udfordringer det rummer, 
og af hvordan børnene tilegner sig matematikkompetencer. Det betyder ikke at lærerne ikke er 
engagerede i deres fag, eller at de ikke har et læringssyn eller fagsyn – det er bare ikke udtalt 
eller fælles. 

 Og det er derfor heller ikke noget matematiklærerne drøfter med hinanden eller andre på 
skolen. Og det er en svaghed, mener evalueringen, som derfor anbefaler at matematiklærerne 
gennemtænker og sætter ord på deres fagsyn. Det vil give bedre mulighed for faglige 
diskussioner mellem matematiklærerne, og det vil også lette dialogen med de andre lærere og 
ledelsen på skolen – plus lette dialogen med forældrene.
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Anbefalinger om matematikundervisning på 
mellemtrinnet fra EVA

 Centrale anbefalinger Evalueringen af matematik giver en lang række konkrete 
anbefalinger til de forskellige aktører – fx lærere, ledelse og skolebestyrelser. 
Her er et par af de centrale: 

 Matematiklærerne skal i deres planlægning tage udgangspunkt i faghæftet og 
konkretisere trinmålene i faghæftet så de bliver et praktisk grundlag for 
planlægningen af undervisningen. 

 Lærerne skal i højere grad tage udgangspunkt i et arbejde med målfastsættelse. 
Og skoleledelsen skal opstille kriterier for indholdet af årsplaner så de ud over 
emne- og aktivitetsoversigter også indeholder mål og evalueringsplaner for 
matematikundervisningen. 
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Anbefalinger om matematikundervisning på 
mellemtrinnet fra EVA

 Lærerne skal fremme og systematisere den interne vidensdeling og samarbejde. 
Det kan fx ske ved i fællesskab at opstille kendetegn på den gode 
matematiklærer. Ledelsen skal sikre rammerne for fagsamarbejdet og etablere 
en funktion på skolen som matematikvejleder/fagkoordinator som skal bidrage 
til udviklingen af matematikundervisningen på skolen. 

Samspillet mellem matematik og de andre fag skal 
styrkes. Det kræver dels at matematiklærerne 
bliver bedre til at se deres fag i anvendelse, og at 
andre lærere bliver bedre til at se matematikken i 
deres eget fag. 
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Tal med din sidemand i 5 minutter:

Er matematikundervisningen blevet for teoretisk for en gruppe af folkeskolens 
elever?

Hvad er grunden til, at nogle af eleverne ikke kan bestå prøven i matematik?

Hvad kan du gøre i din matematikundervisning for at afhjælpe 
problemstillingen?
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De 4 forståelser af innovationsundervisning
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Didaktiske innovationsmodeller
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Didaktiske innovationsmodeller
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Sammenfald med innovations-
undervisning mellem matematik og Håndværk 
og design – at lære matematik i praktisk 
anvendelse
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Matematik

Innovation og 
entreprenørskab

Håndværk og design



Vi skal have en ny læringstilgang i matematik!
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Fejl i den matematiske læring er
nødvendigvis ikke noget vi hele
tiden skal undgå!

Fejl i matematiske beregninger 
og geometriske konstruktioner 
kan give eleven nye veje til at 
lære matematikken bedre

At arbejde med matematikken i 
praksis kan give eleven en ny og
bedre forståelse af 
matematikken



Det skal være tilladt at lave fejl – vi skal have en ny 
læringskultur i faget matematik! Fejl kan føre til ny 
matematisk læring!
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Læseplan for matematik:
Innovation og entreprenørskab

 Faget matematik fordrer og fremmer kreativ virksomhed og dermed innovation 
og entreprenørskab. Eleverne skal opbygge erfaringer med innovation og 
entreprenørskab bl.a. gennem projekter, både rent faglige, tværfaglige og 
anvendelsesorienterede. 

 Fagets opdeling i matematiske kompetencer kombineret med matematiske 
stofområder rummer centrale tænkemåder og redskaber til innovation og 
entreprenørskab, hvilket især kommer til udtryk i kompetenceområdet 
Matematiske kompetencer. Innovation og entreprenørskab kan udskilles i fire 
komplementære og indbyrdes afhængige dimensioner: Handling, kreativitet, 
omverdensforståelse og personlig indstilling. 
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Læseplanen for faget matematik: 
Innovation og entreprenørskab

 Faget matematik fordrer og fremmer kreativ virksomhed og dermed innovation og 
entreprenørskab. Eleverne skal opbygge erfaringer med innovation og entreprenørskab bl.a. 
gennem projekter, både rent faglige, tværfaglige og anvendelsesorienterede. 

 Fagets opdeling i matematiske kompetencer kombineret med matematiske stofområder 
rummer centrale tænkemåder og redskaber til innovation og entreprenørskab, hvilket især 
kommer til udtryk i kompetenceområdet Matematiske kompetencer. 

 Innovation og entreprenørskab kan udskilles i fire komplementære og indbyrdes afhængige 
dimensioner: Handling, kreativitet, omverdensforståelse og personlig indstilling. 
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Læseplanen for faget matematik: 
Innovation og entreprenørskab

 I det matematiske arbejde skal eleverne kunne vise handling, som især skal 
udvikles gennem modellering fx i forbindelse med økonomi. Elevernes 
kreativitet udvikles bl.a. ved undersøgende arbejde, som er en central 
arbejdsmåde i læring af matematik, samt i forbindelse med åbne 
problemstillinger indenfor modellering. 

 Undervisningen skal have fokus på at udvikle elevernes kreative kompetencer 
bl.a. igennem arbejdet med ræsonnementer, hvor eleverne skal udvikle og 
efterprøve hypoteser. Eleverne skal kunne vise sin personlige indstilling og 
omverdensforståelse. 

 Eleverne skal kunne relatere matematikkens anvendelse til den nære og den 
fjerne omverden. 

 Elevernes personlig indstilling er centralt for læring af matematik, herunder er 
vedholdenhed i løsning af matematiske problemer bl.a. gennem at prøve sig 
frem og turde fejle vigtigt. Deter således vigtigt, at undervisningen understøtter, 
at eleverne tør at eksperimentere og afprøve nye idéer. 23



Vejledning for håndværk og design:
Innovation og entreprenørskab

 Håndværk og design er præget af en innovativ tankegang. En given designopgave skal løses og 
gennem idefasen bringes mange forskellige løsningsmuligheder frem. Eleverne skal i starten guides til 
at tænke i ikke-traditionelle løsningsmuligheder. Disse løsningsforslag afprøves på forskellig vis, inden 
den endelige løsning vælges, og produktet realiseres. Hvis der arbejdes med drømmefangere, kan 
udgangspunktet være indianske drømmefangere. Herefter skal eleverne prøve at definere en 
drømmefanger, som ikke ligner de indianske forbilleder. De kan lægge forskellige symboler ind i deres 
drømmefanger. Gennem arbejdet er det vigtigt, at eleverne inspirerer hinanden, da de ofte kan bygge 
videre på hinandens ideer. 

 Denne proces giver også styrket selvværd, idet den enkelte elev oplever, at deres bidrag kan bruges af 
andre elever. Efterhånden vil eleverne, gennem succesoplevelser fra tidligere forløb i faget, få et blik 
for at tænke innovativt. For at fremme en entreprenant tilgang skal der arbejdes med designopgaver, 
som defineres tydeligt m.h.t., hvem brugeren af det færdige produkt er. 

 Det kan f.eks. være klassen, klassegangen, skolen, en institution, en virksomhed eller et 
sommermarked. Denne brugers ønsker og behov skal lægges ned over designarbejdet, så det færdige 
produkt tilgodeser de beskrevne ønsker og behov. I visse tilfælde vil det være naturligt, at eleverne 
samarbejder med brugeren. Fx ønsker det lokale plejecenter nogle mobiler/uroer med forskellige 
stemningsudtryk til forskellige af plejecentrets lokaler. For at løse denne opgave må eleverne i dialog 
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Vejledning for håndværk og design:
Innovation og entreprenørskab

 Det kan f.eks. være klassen, klassegangen, skolen, en institution, en virksomhed 
eller et sommermarked. Denne brugers ønsker og behov skal lægges ned over 
designarbejdet, så det færdige produkt tilgodeser de beskrevne ønsker og 
behov. I visse tilfælde vil det være naturligt, at eleverne samarbejder med 
brugeren. Fx ønsker det lokale plejecenter nogle mobiler/uroer med forskellige 
stemningsudtryk til forskellige af plejecentrets lokaler. For at løse denne opgave 
må eleverne i dialog med plejecentret for at afdække forskellige spørgsmål, som 
skal indgå i overvejelserne. Fx størrelse, materiale, placering m.m. 
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Traditionel læringsforståelse
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Ny læringsforståelse med innovation
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CFU - Centre for Undervisningsmidler i Danmark
 CFU er resurse- og udviklingscentre for grundskoler og andre uddannelsesinstitutioner. CFU udlåner 

læremidler, vejleder om brugen af dem og udbyder faglige og pædagogiske kurser og temadage.

 Spredt ud over landet ligger CFU’erne under samme lov med fælles kerneydelser. Centrene er 
forankret i regionernes professionshøjskoler og har afdelinger landet over. Kerneydelser

 CFU’ernes omdrejningspunkter er læremidler, vejledning og kurser – med følgende tilbud til 
undervisere:

 • Udlån af læremidler til egen inspiration og information
• Udlån af læremidler til brug i undervisningen med eleverne
• Formidling af viden om læremidler
• Faglig, didaktisk vejledning med pædagogiske fagkonsulenter
• Fagfaglige og pædagogiske kurser og temadage.

28



CFU - Centre for Undervisningsmidler i Danmark
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Inspiration til undervisningsforløb
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Kan også anvendes i matematik!
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Problemstillingen er kick-starter
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Rasmus Klump´s mindmap
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Nye redesteder til fugle (4. klasse)
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Designeren og Entreprenøren
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En køreplan til innovations

36



Mere inspiration fra ideide.dk
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Eksempler fra ideide.dk
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Tværfaglig undervisning i Matematik og 
Håndværk og design
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Matematik i håndværket er ikke hinandens 
modsætninger, men kan tilsammen styrke 
læringen i fagene matematik og håndværk og 
design
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