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Til alle deltagere på matematikvejlederkonferencen

Grundet COVID-19 situationen har det ikke været muligt for 
os læringskonsulenter fra BUVM at deltage i konferencen.

Vi sender hermed vores slides med noter, så I kan få den 
information, som vil havde planlagt at dele med jer.

Har I spørgsmål er I velkomne til at kontakte os.

Med venlig hilsen

Rasmus, Mikkel og Anne

Matematikteamet
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Spørgsmål på emu-respons 
– dit faglige vejledningsforum
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• Har du spørgsmål om 

undervisningen, fælles mål 
eller prøver i dit fag?

• På emu-respons får du 
direkte adgang til fagspecifik 

sparring, inspiration og 

vejledning fra 
læringskonsulenterne.

• Opret dig som bruger 
www.respons.emu.dk 



Prøverne



Information om prøverne
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever
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Prøven som html-fil

Digital prøve 
Fra maj 2019 blev prøvesættet i ’FP9 matematik, prøven med 
hjælpemidler’ og prøvesættet ’FP10 matematik’ vist som pdf-fil i 
testogprøver.dk. 

Fra og med maj 2020 får eleverne adgang til prøvesættet i en digital 
version (html-format) på en hjemmeside, der vil være tilgængelig fra 
testogprøver.dk, som det kendes fra dansk, skriftlig fremstilling. 

Eleverne skal fortsat have udleveret en papirversion af prøvesættet, 
så de har mulighed for at vælge, om de vil læse teksten på skærm 
eller på papir. Herudover vil eventuelle svarark til prøven være at finde 
sammen med papirversionen af prøvesættet. Eleverne skal stadig 
aflevere deres besvarelser i papirform. 

28-09-2020 Censorkursus, skriftlig censur marts 2020

Link:

https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-

proever/aktuelt/nyheder-og-orienteringer



Åbning af opgavesættet maj 2020
https://materialeplatform.emu.dk/eksamensopgaver/index.html
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Opgavesættet er gemt i en zip komprimeret fil på 

materialeplatformen.

https://materialeplatform.emu.dk/eksamensopgaver

/index.html

For at komme frem til html-filen skal du gemme den 

zip komprimere fil på din computer. 

Herefter pakke filen ud og til sidst åbne den fil der 
hedder ”index.htlm”



Introtekst til eleverne
Prøven med hjælpemidler december 2019

Kære elev

Prøven består af 8 opgaver. Du har 3 timer til at løse dem.

Ved hver opgave står der, hvor mange point den højst kan give. Prøven kan i alt højst give 65 point. Du 
bestemmer selv, hvilken rækkefølge du laver opgaverne i, og hvor lang tid du vil bruge på hver af dem.

Det er vigtigt, at du begrunder dine svar i alle opgaver.

Det betyder, at du i hver opgave skal vise eller forklare, hvordan du er nået frem til dit svar. Du kan fx 
begrunde dit svar med tekst, beregninger og/eller tegninger.

En del af de point, du kan få i hver opgave, kommer fra dine begrundelser. I de fleste opgaver kan du ikke 
få det højeste antal point, hvis du ikke begrunder dit svar, selv om dine resultater er rigtige.

I nogle af opgaverne skal du beregne et antal eller en størrelse. I andre opgaver skal du vise, hvordan du 
finder frem til et bestemt resultat eller afgøre, om en påstand er sand eller falsk.

Der er også opgaver, hvor du skal løse et matematisk problem ved at undersøge. I disse opgaver forventer 
vi ikke, at du på forhånd kender en metode, du kan bruge til at løse problemet. Ordet ’undersøg’ signalerer, 
at du selv skal finde på en god måde at løse problemet på, ved at bruge matematik du kender.

God arbejdslyst.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
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Introtekst til eleverne

Introtekst til eleverne 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har 
udarbejdet en kort introtekst, der giver eleverne 
information om ’Matematik FP9, prøven med 
hjælpemidler’, og ’Matematik FP10’. Denne tekst 
kan I lade indgå i undervisningen, når eleverne 
forberedes til prøverne. Teksten for Matematik 
FP9, prøven med hjælpemidler, er vist i en boks 
nedenfor. Teksten til FP10 er identisk, bortset fra 
antal timer til at løse opgaverne. 

Teksterne er indsat i prøvesættene, hvor der 
blandt andet er information om antal opgaver og 
det samlede antal point, de kan give fra og med 
december 2019. 

28-09-2020 Censorkursus, skriftlig censur marts 2020

Introteksten i undervisningen og til prøve

• Introtekstens kan med fordel benyttes i 

den daglige undervisning. Skolen er i 
forhold til bekendtgørelsen forpligtet til 
at orientere eleverne om reglerne for 
prøven og hjælpemidler i god tid inden 
prøvedagen. 

• Lærerne må gerne læse introteksten op 
før prøven, fx for at minde eleverne om 
de gode råd. Det er ikke 
hensigtsmæssigt, at det sker imellem de 
to delprøver, sådan at elevernes prøvetid 
bruges til formålet. 
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Antal opgaver i sættene

Til skolens leder, prøveansvarlig og matematiklærere 

Her følger information om mindre ændringer i matematikprøverne fra 
og med december 2019 

Antal opgaver og delopgaver i prøvesæt 
Fra og med prøveterminen december-januar 2019/2020 vil antallet af 
opgaver i ’Matematik FP9, prøven med hjælpemidler’, og ’Matematik 
FP10’ være ændret. 

Der vil være flere opgaver i hvert prøvesæt, men færre delopgaver i 
hver opgave. For eksempel er der i ’Matematik FP9, prøven med 
hjælpemidler’, december 2019, 8 opgaver og i alt 21 delopgaver. I 
’Matematik FP10’, december 2019, er der 8 opgaver og i alt 23 
delopgaver. 

Det er vigtigt at understrege, at prøvesættene samlet set har samme 
omfang og sværhedsgrad som tidligere. 

Ændringen skyldes, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fremover 
vil give eleverne mulighed for at læse og arbejde med prøvesættene 
direkte på en computer. De færre delopgaver i hver opgave skal gøre 
prøvesættene mere læsevenlige på en skærm. Eleverne skal fortsat 
have udleveret en papirversion af prøvesættet, som de kan anvende 
ved prøven. 

28-09-2020 Censorkursus, skriftlig censur marts 2020

Link:

https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-

proever/aktuelt/nyheder-og-orienteringer



Klar til prøverne

Øveprøve matematik

• Uge 2 og 3 i januar 2021 

• Prøvesættet fra 2019

Læse mere:

https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-

proever/faglig-forberedelse/oeveproever-og-
eksempelproever/om-oeveproever
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Generalprøve

• 24. marts 2021

(Det er endnu ikke besluttet om 
matematik er en af de fag der laves 
generalprøve i)

Hold øje med hjemmesiden:

https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever



Nationale test



De nationale test

• Alle folkeskoler og specialskoler, der 
underviser efter folkeskoleloven, skal 
gennemføre de obligatoriske test i 
perioden fra den 1. marts til den 30. 
april 2021.

• Børne- og Undervisningsministeriet 
gennemfører mindre forbedringer af det 
eksisterende testsystem i løbet af 2020, 
som skal gøre testene mere retvisende 
på elevniveau.

• Inden udgangen af 2020 laves aftale om 
et nyt evaluerings- og 
bedømmelsessystem. 
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Orienteringsbrev til skolerne

Her kan du få flere informationer:

https://www.uvm.dk/folkeskolen/elevplan
er-nationale-test--trivselsmaaling-og-
sprogproever/nationale-test

28. september 202019



Talblinde test



Talblinde test – status september 2020

• Med aftalen om folkeskolereformen blev det besluttet at udvikle en test til brug for at 
identificere børn, der er talblinde

• Udviklingsprojektet blev afsluttet i 2019

• Den foreløbige test skal afprøves yderligere og valideres.

• Opfølgningsprojekt, der skal sikre, at test- og vejledningsmaterialet afprøves 
yderligere i praksis følges af forskere over de næste tre år. 

• Epinion og Aarhus Universitet (DPU) gennemfører projektet på vegne af Børne- og 
Undervisningsministeriet.
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Afprøvningen

Invitation udsendt til alle landets 
skoleledere og kommuner 

• Tilmeldte: 756 skoler (8. sep.)

• Frist for tilmelding den. 15. september 
2020

• Kontakt Epinion hvis I ikke har modtaget 

et tilmeldingslink

28. september 202022



Information om talblinde test
https://epinionglobal.com/en/talblindhed/
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Nye artikler på emu
Sproglig udvikling
https://emu.dk/grundskole/matematik/sproglig-udvikling
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Nye artikler på emu 
Regnestrategier og talforståelse
https://emu.dk/grundskole/matematik/regnestrategier-og-
talforstaelse
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Flere nye artikler på emu

Kompetenceorienteret matematikundervisning i matematik: 
https://emu.dk/grundskole/matematik/matematiske-
kompetencer/kompetenceorienteret-matematikundervisning

Evaluering og feedback i matematik: 
https://emu.dk/grundskole/matematik/evaluering-og-
feedback/evaluering-og-feedback-i-matematik
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Højt begavede børn og matematik: 
https://emu.dk/grundskole/matematik/faglige-
udfordringer/hojtbegavede-born-og-matematik

Elever i matematikvanskeligheder: 
https://emu.dk/grundskole/matematik/faglige-udfordringer/elever-i-
matematikvanskeligheder

Fagteam i matematik: 
https://emu.dk/grundskole/matematik/fagets-didaktik/fagteam-i-
matematik

Bevægelse i matematikundervisningen: 
https://emu.dk/grundskole/matematik/bevaegelse/bevaegelse-i-
matematikundervisningen

Digitale værktøjer i matematik: 
https://emu.dk/grundskole/matematik/it-og-medier/digitale-
vaerktojer-i-matematikundervisningen



Har I spørgsmål så skriv til os på emu
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