
Til matematiklæreren  

Dette er en rapport omtaler prøven med hjælpemidler maj 2016. Rapporten kan bruges til at evaluere dit 

arbejde med klassen og få ideer til dit arbejde med kommende klasser i overbygningen. Du kan også bruge 

rapporten sammen med dine matematikkolleger i udskolingen, når I planlægger undervisning sammen. 

Rapporten er opbygget i to dele.  

Første del af rapporten består af et diagram, der viser, hvor mange point eleverne på landsplan fik i de 

enkelte opgaver. 

Anden del af rapporten er en gennemgang af årets opgaver, hvor du får forskellige oplysninger om de 

enkelte opgaver i årets prøver.  

Fælles Mål: Hvilke fasemål er der fokus på? Det er kun færdighedsmålene, der nævnes, da det er dem, der 

prøves i. Desuden er der for hvert spørgsmål angivet, hvilket fagligt stof der prøves i. 

Niveau henviser til Jan de Langes pyramide fra prøvevejledningen: 

Niveau 1: Reproduktion. Vedrører viden om objekter, definitioner, tekniske færdigheder og regnestrategier. 

Niveau 2: Vedrører sammenhængen mellem flere begreber eller procedurer. 

Niveau 3: Analyse, der sigter på komplekse former for matematik fx problembehandling, modellering og 

ræsonnementer. 

Alle de tre niveauer kan rumme både lette og svære opgaver, og derfor er alle opgaver også vurderet efter 

sværhedsgrader fra 1-5. De betyder at sværhedsgrad 1 kan løses af mindst 90 % af eleverne, 2 kan løses af 

mindst 65 %, 3 af mindst 35 %, 4 af mindst 10 % og 5 af højst 10 %. Dette sker på basis af resultaterne fra 

over 36000 elevbesvarelser. 

Undervejs i rapporten er der nogle refleksionsspørgsmål, du kan bruge alene eller sammen med dit 

fagteam. 

 

Refleksionsspørgsmål: 

Er der nogle opgaver, du undrer dig over, at dine elever klarer særligt godt og særligt dårligt? 

Kan du finde årsager til det? 

Hvad vil du gøre anderledes i undervisningen af kommende elever? 

 

 

  



Landsresultatet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets opgavesæt 
Herunder er en del oplysninger om og bemærkninger til maj-prøven 2016. Mangler du yderligere 

oplysninger kan de læse om de generelle regler i prøvevejledningen, om årets prøve i den udvidede 

rettevejledning (www.uvm.dk/fp), PEU-hæftet, eller du kan spørge din matematikvejleder. 

Generelt er den gode kommunikation altid i hver enkelt opgave med en konklusion, hvori bl.a. indgår evt. 

tal med et passende antal betydende cifre og decimaler samt benævnelse. Der er ingen krav om lodret 

kolonneopstilling, som i mange opgaver er en uhensigtsmæssig opstilling. Man skal være opmærksom på, 

at en bedømmelse skal afsluttes med et afsluttende skøn over hele besvarelsen. Det betyder bl.a. at en 

besvarelse af en opgave kan give fuldt point men bidrage negativt til helhedsindtrykket pga. af mangler, se 

den udvidede rettevejledning. 

Læg mærke til signal ordene, der i opgaverne viser, hvad eleverne skal gøre. Har eleverne arbejdet med 

dem i din undervisning? 

 

http://www.uvm.dk/fp
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Bemærkninger 

1. Ferielejlighed i Italien 

Fælles Mål:   

Regnestrategier, 7.-9. kl.: 

Fase 1: Eleven kan udføre sammensatte beregninger med rationale tal 

Fase 2: Eleven kan udføre beregninger vedrørende procentuel vækst, herunder rentevækst 

Problembehandling, 4.-6. kl.: 

Fase 1: Eleven kan opstille og løse matematiske problemer 
Fase 2: Eleven kan anvende forskellige strategier til matematisk problemløsning 

1.1 Subtraktion i kontekst 2 1 2  

1.2 Sammensat beregning 2 1 2  

1.3 Simpel procentberegning 2 2 2  

1.4 Sammensat procentberegning, 
undersøgelse 3 3 3 

Beregning og konklusion 
Man skal passe på afrundinger her, da det kan føre 
til en forkert konklusion 

2. Danskernes mest populære feriemål 
Fælles Mål: 
Statistik, 4.-6. kl.:  
Fase 1: Eleven kan anvende og tolke grafiske fremstillinger af data 
Statistik, 7.-9. kl.: 
Fase 2: Eleven kan undersøge sammenhænge i omverdenen med datasæt 
Fase 3: Eleven kan kritisk vurdere statistiske undersøgelser og præsentationer af data 

2.1 
Sammensat aflæsning af 
diagram 

2 2 2 
 

2.2 
Simpelt procentudtryk 

2 3 2 
Vær opmærksom på forkert brug af % tegnet i 
regneudtryk. 

2.3 
Simpel beregning med 
procentpoint 

2 4 3 
 

2.4 
Forklaring knyttet til forståelse 
af procentpoint 

3 3 2 
 

3. Peterspladsen i Rom 
Fælles Mål: 

Geometrisk tegning, 7.-9. kl.: 

Fase 1: Eleven kan undersøge todimensionelle gengivelser af objekter i omverdenen    

Fase 2: Eleven kan fremstille præcise tegninger ud fra givne betingelser 

Måling, 7.-9. kl.: 

Fase 2: Eleven kan bestemme mål i figurer ved hjælp af formler og digitale værktøjer 

Ræsonnement og tankegang, 7.-9. kl.: 
Fase 3: Eleven kan udvikle og vurdere matematiske ræsonnementer, herunder med inddragelse af digitale 
værktøjer 

3.1 

Sammensat konstruktion 

1 2 3 

Et dynamisk geometriprogram er velegnet til 
denne opgave, men er ikke et krav. Fordelen ved at 
bruge et digitalt værktøj er, at andre spørgsmål i 
denne opgave løses lettere. 

3.2 
Enkelt geometrisk 
ræsonnement  

3 3 2 
It kan bruges til en beregning 



3.3 

Geometrisk ræsonnement, 
vinkler 

3 3 2 

Tegning i GeoGebra er også en måling og derfor 
ikke tilstrækkeligt. Et svar som nedenstående 
kræves for fuldt pointtal. 
Vinklerne u og v indgår i hver sin trekant. Disse 
trekanter er begge ligesidede (og kongruente), da 
hver side i trekanterne er radier i de to kongruente 
cirkler. I ligesidede trekanter er alle vinkler 60 
grader, derfor må også u og v være 60 grader. 

3.4 

Regneudtryk omkreds med pi 
2 4 3 

Beregning, hvor eleverne skal bruge radius 30, 
formlen for en cirkels omkreds samt at buen er på 
60 grader, altså en sjettedel af en hel cirkel. 

3.5 

Problemløsning, 
måling/geometrisk tegning 3 4 3 

Her må eleven må bruge geometriprogrammet til 
at måle, men man kan også beregne sig til 
resultatet. 

4. Leje af cykler 
Fælles Mål: 

Regnestrategier, 7.-9. kl.: 

Fase 1: Eleven kan anvende decimaltal, brøk og procent 

Funktioner, 7.-9. kl.: 

Fase 1: Eleven kan anvende lineære funktioner til at beskrive sammenhænge og forandringer  

Problembehandling, 4.-6. kl.: 

Fase 1: Eleven kan opstille og løse matematiske problemer 

Fase 2: Eleven kan løse enkle matematiske problemer 

4.1 Enkel, sammensat beregning 2 2 2  

4.2 
Opstilling af udtryk med 
variabel 

2 3 2 
Eleven skal bruge en variabel, men det behøver 
ikke være n 

4.3 
Kompleks, sammensat 
beregning 

2 3 2 
 

4.4 

Undersøgelse af funktioner i 
kontekst 

3 3 3 

It er velegnet her, da der er krav om, at eleven 
viser sit resultat med enten en beregning (en 
ulighed), en tabel eller grafer. Der skal være en 
konklusion. 

5. Femkantede fliser 
Fælles Mål: 

Ræsonnement og tankegang, 7.-9. kl.: 
Fase 3: Eleven kan udvikle og vurdere matematiske ræsonnementer, herunder med inddragelse af digitale 
værktøjer 

Måling, 4.-6. kl.: 

Fase 1: Eleven kan anslå og bestemme omkreds og areal 

5.1 Præcis tegning 
1 2 2 

It kan bruges, men opgaven løses hurtigst i hånden. 
Til gengæld  er de to næste opgaver hurtigt løst. 

5.2 Arealberegning 2 3 2 Dynamisk geometriprogram giver resultatet. 

5.3 
Omkredsberegning, Pythagoras 
el. digitalt v. 

2 3 2 
Dynamisk geometriprogram giver resultatet. 

5.4 Ræsonnement, nabovinkler 3 4 2 Eleven skal vise beregninger. 

5.5 
Undersøgelse, fladedækkende 
fliser 

3 4 2 
Skitse eller præcis tegning og forklaring. 

6. Tal-ligevægt 
Fælles Mål: 

Algebra, 4.-6. kl.: 

Fase 2: Eleven kan anvende enkle algebraiske udtryk til beregninger 

Ligninger, 7.-9. kl.: 



Fase 2: Eleven kan opstille og løse ligninger og enkle uligheder 

Repræsentation og symbolbehandling, 7.-9. kl.: 

Fase 3: Eleven kan anvende udtryk med variable, herunder med digitale værktøjer 

6.1 Simpel beregning 2 2 2  

6.2 Opstille/løse ligning 2 3 2 Enten løse en ligning eller gæt og prøv efter 

6.3 Opstille algebraisk udtryk 2 4 2  

6.4 
Løse ligning med algebraiske 
udtryk 

2 4 2 
To ligninger med to ubekendte eller gæt og prøv 
efter 

 

Gode råd til undervisningen 

• Sammensæt opgavesæt ud fra faglige mål 

• Gennemgå et prøvesæt mundtligt 

• Procesorienteret opgaveløsning med responsgrupper 

• Fremstil jeres eget prøvesæt 

• Undersøgende og problemorienteret matematik i dagligdagen 

 

 

 


