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• De undersøgende opgaver i Folkeskolens prøver

• I mere end 10 år har der i de skriftlige prøver været opgaver, der krævede 
en eller anden matematisk undersøgelse. De sidste tre år har der desuden 
været opgaver af en ny type med kun en delopgave, og de har ofte også 
været undersøgende. Vi vil i denne workshop arbejde os gennem udvalgte 
opgaver, der kan vise de forskellige slags matematiske undersøgelser. Vi vil 
løbende diskutere elevernes udvikling af strategier og kommunikation. At 
arbejde undersøgende er ikke noget, der kun hører udskolingen til, derfor 
vil der også være meget at hente på denne workshop for mellemtrins 
lærere – en del af prøveopgaverne er nemlig også velegnede i en 4. eller 5. 
klasse.
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”Undersøge” i Prøvevejledningen 5 gange

• Prøveoplægget skal udformes, så det indeholder en eller flere problemstillinger 
og dermed lægger op til, at eleverne problembehandler. Et matematisk problem 
kan ikke løses med rutineprægede metoder eller færdigheder, men kræver en 
undersøgelse for at komme frem til mulige løsningsforslag.

• 11.4. Prøven tager udgangspunkt i et oplæg med tydelige problemstillinger, som 
giver eleverne mulighed for at vise matematiske kompetencer, viden og kunnen. 
Oplægget, prøveforløbet og de materialer, der er til stede i prøvelokalet, skal 
give eleverne mulighed for at arbejde undersøgende i prøvesituationen. Det 
samlede antal prøveoplæg skal alsidigt repræsentere samtlige områder inden for 
det opgivne stof. (bekendtgørelsen)
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Karaktervejledningen, mundtligt

12            10               7                  4               02              00                -3
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Forord til prøverne

• Prøven består af 8 opgaver. Du har 4 timer til at løse dem. Ved hver opgave står der, hvor mange point den 
højst kan give. Prøven kan i alt højst give 68 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.
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Læseplanen

• Nævnt 84 gange

• Elever på de ældste klassetrin kan fx arbejde med modellering ved at 
undersøge, hvilken form emballagen til en liter mælk skulle have for at 
mindske materialeforbruget mest muligt.

• Problembehandling vedrører opstilling og løsning af matematiske 
problemer, dvs. matematiske spørgsmål, der ikke kan besvares 
udelukkende med rutinemetoder. At løse et matematisk problem kræver 
en matematisk undersøgelse.

• I 2. trinforløb lægger undervisningen vægt på, at eleverne bliver i stand til 
at anvende matematiske ræsonnementer i undersøgende arbejde med 
matematik, der bl.a. kan foregå med anvendelse af digitale værktøjer, 
herunder regneark og et dynamisk geometriprogram. 
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Undersøgende matematik

• Lægger op til en eller flere matematiske kompetencer

• Problembehandling

• Modellering

• Ræsonnement og tankegang
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Et eksempel fra FP10, maj 2020
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En delopgave, matematisk kontekst

• FP9, dec. 2018, opg. 6

• FP9, maj 2019, opg. 6

• FP9, dec. 2019, opg. 8

• FP10, maj 2019, opg. 6

• FP10, dec. 2019, opg. 7

• FP9, maj 2020, opg. 7

• FP10, maj 2020, opg. 8

• FP9, dec. 2020, opg. 7

• FP10, dec. 2020, opg. 8

• FP9, maj 2021, opg. 7

• FP10, maj 2021 opg. 8
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Et eksempel fra FP9, maj 2020

Fra rettevejledningen

Der er mange forskellige måder at besvare opgave 

2.1 på. En elevs besvarelse vurderes ud fra, i 

hvilken grad der er taget højde for følgende 

elementer:

• En garnmængde på 120 g pr. par grydelapper.

• En sammensætning af garnkøbet, så prisen 

bliver så billig som mulig.

• En pris for et par grydelapper mellem 40 kr. og 

80 kr. og overvejelser om udgifter.

• Beregning af, hvor mange par grydelapper Lea 

skal sælge.

• Beregning af indtægter og udgifter, så Leas 

overskud er ca. 500 kr.
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En delopgave, praktisk kontekst

• FP9, dec. 2019, opg. 3

• FP10, dec. 2019. opg. 2

• FP9, maj 2020, opg. 2 (modellering)

• FP10, maj 2020, opg. 3 

• FP9, dec. 2020, opg. 2 (undersøgelse, prøv dig frem)

• FP10, dec. 2020 opg. 3

• FP9, maj 2021 opg. 3

• FP10, maj 2021 opg. 3
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Så skal vi løse opgaver

• Indskoling

• Ligebenede trekanter. Matematisk kontekst side 2

• Mellemtrin

• Klatreparken bod. Praktisk kontekst side 3

• Udskoling

• Flyttekasser i trailer. Praktisk kontekst side 4
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Indskoling
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Sådan gik det

23-11-2021 klaus.fink@dkmat.dk 14

6%

10%

14%

8%

10%

13%

10%

16%

4%

10%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

8 7 6 5 4 3 2 1 0 Ikke
arbejdet

Opgave 6 max 8 point



Mellemtrin

• Klatreparkens bod
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Udskoling

Der kan være 13 flyttekasser i et lag. 

Højden er 185 cm. Der kan være 4 lag af 40 cm 
i højden. 

4 · 13 = 52 

Der kan være 52 flyttekasser. 
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Sådan gik det
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Hurtigrunde, praktisk kontekst

• Side 1, Optimering

• Side 5, er det en undersøgelse, et eksperiment eller ……
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Livas juletræstæppe

• 6,828·10=68,28 𝑐𝑚

• Stykkerne kan være på ca. 69 cm i bredden 
11,314·10=113,14 𝑐𝑚

• Liva kan nøjes med ca. 114 cm. 

Rettevejledningen:
Tegning og evt. 
beregninger, der viser, 
at de 8 figurer kan 
være på et stykke filt, 
der er 90 cm bredt og 
højst 120 cm langt. 
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Regnvandsbeholdere
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Hurtigrunde, matematiske kontekst

• Indskoling

• Side 8, opgave 7

• Mellemtrin

• Side 6, opgave 7

• Side 4 og 5, opgave 7

• Udskoling

• Side 1, side 4, opgave 6

• Side 6, opgave 7 og side 8, opgave 8
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Undersøgelser i prøverne
• Maj 2016 opgave 1.4. Problembehandling, men kan også 

løses med et ræsonnement

• Maj 2016 opgave 4.4. Sammenligning af to modeller

• Maj 2016 opgave 5.5. Problembehandling, men kan også 
besvares med et ræsonnement

• December 2016 opgave 1.4. Sammenligning af to 
modeller

• December 2016 opgave 2.5. Problemløsning

• December 2016 opgave 3.5. Problemløsning

• December 2016 opgave 4.4. Modellering

• December 2016 opgave 5.4. Problembehandling

• December 2016 opgaverne 6.2 og 6.5. 
Problembehandling

• Maj 2017 opgave 1.3. Problembehandling

• Maj 2017 opgave 1.5. Ræsonnement. Afvisning af påstand 
gennem beregning eller tegning

• Maj 2017 opgave 2.4. Problembehandling

• Maj 2017 opgave 3.4. Sammenligning af to modeller. 
Problembehandling

• Maj 2017 opgave 4.3. Modellering (Simulering i regneark 
eller brug af chancetræ)

• Maj 2017 opgave 5.4. Problembehandling

• December 2017 opgave 4.3. Modellering (Simulering i 
regneark eller brug af chancetræ)

• December 2017 opgave 5.4. Ræsonnement

• Maj 2018 opgave 4.2. Problembehandling

• Maj 2018 opgave 5.5. Ræsonnement

• Maj 2018 opgave 6.3. Problembehandling

• December 2018 opgave 2.4. Problembehandling

• December 2018 opgave 3.5. Problembehandling

• December 2018 opgave 4.3. Forskelle og ligheder på to 
datasæt

• December 2018 opgave 6.1. Problembehandling

• Maj 2019 opgave 1.5. Sammenligning af to modeller

• Maj  2019 opgave 5.2. Ræsonnement/repræsentation

• Maj 2019 opgave 6.1. Ræsonnement

• December 2019 opgave 3.1. Problembehandling

• December 2019 opgave 5.3. Ræsonnement

• December 2019 opgave 7.3. Problembehandling

• December 2019 opgave 8.1. Problembehandling

• Maj 2020 opgave 3.4. Ræsonnement

• Maj 2020 opgave 7.1. Problembehandling
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FP10, maj 2021

• 6·7=42 

• Derfor er den 7 
gange så stor. 
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FP9, maj 2021

• Man kan se på grafen, at bilen 
udleder mindst, når den kører 70 
km/t. Det er 120 gram CO2 pr. 
kilometer. 

• Den udleder mindst, hvis den 
kører 70 km/t.
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