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Kompetencetræning i matematik - også til prøven
Prøverne i matematik bliver i stadig højere grad kompetencebaseret, så det giver god mening at træne de 
matematiske kompetencer. Du vil blive introduceret til problemstillinger og opgaver, der sætter fokus på 
at udfordre eleverne og øge deres læring inden for de seks matematiske kompetencer.
På kurset vil vi sammen nærlæse de matematiske kompetencer og ad den vej dykke ned i stofområderne. 
Fokus vil ligge på arbejdet med problemløsning – hvordan får vi eleverne til at være mere strukturerede 
og udholdende i deres arbejde med matematiske problemstillinger? Kan vi ’tænde’ deres interesse for 
matematik ved at give dem opgaver, der tager udgangspunkt i deres erfaringsverden? Kan 
procesorienteret opgaveløsning og undervisning understøtte arbejdet med de matematiske 
kompetencer? Disse og flere andre spørgsmål, bl.a. vedrørende modellering og ræsonnementer, vil blive 
diskuteret og afprøvet undervejs.
Mål
Du får redskaber til:
• at arbejde målrettet med de matematiske kompetencer
• at finde de problemstillinger og opgaver, der kan anvendes i denne sammenhæng
• at vurdere forskellige evalueringsmetoder i matematik
Målgruppe
Matematiklærere i 4.-10. klasse



Kursusdatoer
tor 10/01/2019 - 09:00 til 15:00

CC - K2.04

tor 31/01/2019 - 13:00 til 16:00
CC - K2.06

tor 07/03/2019 - 13:00 til 16:00
CC - K2.04



Hvem er vi?



Formålet for matematik
Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer og opnå færdigheder og viden, 
således at de kan begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer i deres aktuelle og 
fremtidige daglig-, fritids-, uddannelses-, arbejds- og samfundsliv.

Stk. 2.
Elevernes læring skal baseres på, at de selvstændigt og gennem dialog og samarbejde med andre kan 
erfare, at matematik fordrer og fremmer kreativ virksomhed, og at matematik rummer redskaber til 
problemløsning, argumentation og kommunikation.

Stk. 3.
Faget matematik skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en historisk, 
kulturel og samfundsmæssig sammenhæng, og at eleverne kan forholde sig vurderende til 
matematikkens anvendelse med henblik på at tage ansvar og øve indflydelse i et demokratisk 
fællesskab.



Fælles Mål 7.-9. klasse før



Fælles Mål 7.-9. klasse nu



Fælles Mål 7.-9. i prøverne



Læseplanen
Let omskrivning maj 2018

Ny plan i 2019

Ny vejledning 2019



Planlægningsredskab

11-01-2019
KLAUS.FINK@DKMAT.DK
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Analyse
Hvilke matematiske kompetencer havde I i spil?



Problembehandling

Problembehandling vedrører løsning og opstilling af matematiske problemer, dvs. 

matematiske spørgsmål, der ikke kan besvares udelukkende med rutinemetoder. (De 

kræver en matematisk undersøgelse). 

At have kompetence i problembehandling betyder, at man kan opstille og løse 

matematiske problemer, som man ikke umiddelbart har en løsningsmetode til. 



Problemløsning
Forstå problemet

Hvad er det ukendte? Hvilke data har jeg? Hvad er betingelserne? Det er centralt at kunne læse og 
forstå teksten, derfor er kommunikationskompetencen ofte vigtig i forbindelse med 
problembehandling.

Udarbejd en plan

Kender du et lignende problem? Kan du opdele problemet? Har du en hypotese? Afprøvning af 
mulige strategier. En ofte brugt strategi er at prøve sig frem. Med den strategi er det vigtigt at være 
systematisk for at kunne lægge en plan.

Gennemfør din plan

Husk at tjekke hvert trin i planen. Er de korrekte? Kan du eventuelt bevise dit resultat?

Evaluer resultatet

Løste jeg problemet? Var der flere løsninger? Fandt jeg dem alle?

Frit efter Polya



Hvad sker der lige her?



Mellemtrinet
Norge, Finland og New Zealand giver årligt forskellige beløb til FN budgettet.

Norge giver tre gange så meget som New Zealand 

Finland giver halvt så meget som Norge

Finland giver 3,5 millioner dollars mere end New Zealand 

Hvor meget giver hvert land?



Løsningsforslag
Tegn en model - strategi

New Zealand

Norge

Finland



Problem 

Hvilket tal mangler?



Løsning a

3 gule og 1 rød
Gul kunne være 1 og så er rød 2

3 blå og 1 rød
Hvis rød er 2, så er blå:  
12

3
= 4

2 blå + 1 gul + 1 rød
2 (4) + 1 (1) + 1(2) = 11



Løsning b

Et sæt af ligninger fx:























143

53

92

zx

xy

zyx



Løsning c

36




? = 36 – 25
? = 11



Løsning d

22

11



Åbne problemer
Procesorienteret

www.matematikmedit.dk

http://www.matematikmedit.dk/


Kvadrattal
Undersøg kvadrattal

3         5          7         9    

52 - 42 = 5 + 4

Er der flere eksempler?

Gælder det altid?

𝑛2 − (𝑛 − 1)2 = 𝑛 + (𝑛 − 1)

”Forberedt uforudsigelighed”

Delta 2.0, 2. udgave s. 291

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 4 9 16 25



FP9
opgave 6



FP9 opgave 6.2
Hvis jeg ganger førstekoordinaten med 2,5, får jeg andenkoordinaten.

Hvis jeg ganger andenkoordinaten med 0,4, får jeg førstekoordinaten.

f(x) = 2,5x



Problembehandling i prøverne
FP9, maj 2018

4.2

FP9, maj 2017

1.3

2.4

3.4

5.4



2017, opgave 1.3
Regnestrategier, 4.-6.kl., fase 2 

Problembehandling,

4.-6.kl., fase 1

3 4

1.3
I første række ligger 30 fliser: 6,30 : 0,21 = 30 
Der er 30 rækker: 4,20 : 0,14 = 30 
Der er 15 rækker med to halve fliser, i alt 30 halve fliser: 30 : 2 · 2 = 30
30 halve fliser svarer til 15 hele fliser
Der skal bruges 30 · 30 – 15 = 885 hele fliser 
Lucas og hans far skal bruge 885 hele fliser og 30 halve fliser. 



2017, opgave 2.4
Problembehandling, 

4.-6.kl., fase 1 

Geometriske egenskaber, 

4.-6.kl., fase 2 

Geometrisk tegning, 

7.-9.kl., fase 2

3 4



2017, opgave 3.4

Formler og algebraiske udtryk, 

7.-9.kl., fase 2 

Problembehandling, 

4.-6.kl., fase 1

2 4



FP9 opgave 3.4



Oplæg til problemløsning
https://nrich.maths.org

www.haveyougotmathseyes.com

www.dkmat.dk

https://nrich.maths.org/
http://www.haveyougotmathseyes.com/
http://www.dkmat.dk/


Første udfordring….
Ved hjælp af fire rette linjer skal du få disse ni 
punkter til at hænge sammen – uden at løfte 

blyanten fra papiret.



Udvidet udfordring….
Inddel disse ni punkter ved at bruge tre 

kvadrater, så hvert punkt er i sit eget område 
(linjerne går ikke igennem/rører punkterne)



Problemløsning og repræsentation

John har 18 ti-cent mønter i sin pung og Karl har 22 fem-cent 
mønter i sin pung

De beslutter, at de hver dag vil tage en mønt fra deres punge 
og lægge i en sparebøsse, indtil en af dem ikke har flere 
penge i sin pung.

Hvornår har Karl flere penge end John i sin pung?



Undersøgelse - problembehandling



Undersøgelse - ræsonnement

Andre signalord:

Forklar

Bevis



Undersøgelse - ræsonnement
Elevaktivitet i GeoGebra – hvilke matematiske kompetencer?



Undersøgelse - modellering



Modellering
Modellering vedrører dels processer, 

hvor matematik anvendes til behandling 

af situationer og problemstillinger uden 

for matematikken, dels analyse og 

vurdering af matematiske modeller, som 

beskriver forhold i virkeligheden.

Modellering handler om processer, hvor 

man anvender matematik til at beskrive 

situationer og løse problemer fra verden 

omkring os. At have kompetence i 

modellering betyder, at man kan opstille 

og vurdere matematiske modeller.

Afgrænse 
og vælge



Modellering i prøverne
FP9, maj 2018 

3.4 (regnearksfil: FRAVAER_MAJ_2018)

FP9, maj 2017

4.3 (regnearksfil: PLANTER_MAJ_2017)



FP9 
opgave 3.4

11 - 9,46 = 1,54

Til og med april har eleverne 9,46 fraværsdage i gennemsnit. Hvis man ser på gennemsnit for hver måned, kan man se, at 
der i alle måneder på nær marts er et gennemsnitligt fravær på under 1,54. Derfor vil klassen ikke komme over 11 
fraværsdage i gennemsnit.



4.3

0,712 ≈ 0,01384129 

Der er ca. 1,4 % sandsynlighed for, at alle 12 ærtefrø spirer. 

2017, opgave 4.3



Prøven 10. klasse, maj 2017
Gode opgaver til 9. klasse







Digitale værktøjer
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Diagramtitel

Serie1 Serie2 Serie3





3. trinforløb, 7.-9. klasse
Design en liter.

Hvad er sandsynligheden for at blive ramt af dele fra en nedstyrtende satellit?

Hvilket spil kan bedst betale sig at spille på?

Kan man motionere sig slank? 

Hvor mange gange skal man træde i cyklens pedaler for at køre 5 km?

Hvor mange tandbørstninger er der til i en tube?

Instruktion til Plastikposeproducentens maskine.

Fremstil indvandrings-og udvandringstallene, som du kunne forestille dig, det ville blive 

gjort af hhv. et indvandrervenligt og et indvandrerkritisk parti.



Ræsonnement og tankegang
Ræsonnement og tankegang vedrører matematisk argumentation og karakteristika 
ved matematisk tankegang.

At have kompetence i ræsonnement og tankegang betyder, at man kan tænke på 
måder, som er typiske for matematik og argumentere for matematiske 
sammenhænge.

To kompetencer, der er skrevet sammen

Tankegang: Kunne spørge matematisk og vide, hvilke typer svar der forventes

Ræsonnement: En kæde af argumenter: Præmis  argument  regel



Hvorfor er der altid et tal fra 6-tabellen foran eller efter 
et primtal?

2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 
31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 
73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 

127 131 137 139 149 151 157 163 167 173 
179 181 191 193 197 199 211 223 227 229 
233 239 241 251 257 263 269 271 277 281 
283 293 307 311 313 317 331 337 347 349 
353 359 367 373 379 383 389 397 401 409 
419 421 431 433 439 443 449 457 461 463 
467 479 487 491 499 503 509 521 523 541 
547 557 563 569 571 577 587 593 599 601 



Ræsonnementer i prøverne
FP9, maj 2018

2.1

5.5

FP9, maj 2017

2.2



FP9, maj 2018



FP9 2018, opgave 5.5
𝑎 · 𝑎 = 𝑎2

3 · 𝑎 · 3 · 𝑎 = 9 · 𝑎2

Når sidelængden bliver 3 gange større, så vil arealet altid blive 9 gange større.

Hvis forholdet mellem to kvadraters sidelængder er 1:3, kan det mindste kvadrat ligge 3 · 3 = 9 gange i det store 
kvadrat. Forholdet mellem deres arealer er derfor altid 1:9.



2017, opgave 2.2 Geometriske egenskaber, 

4.-6.kl., fase 2 

Ræsonnement, 7.-9.kl., fase 3

2 3

2.1
360 ∶ 9 = 40 
Hun skal bruge 9 romber. 

2.2
Da modstående vinkler i en 
rombe er lige store får jeg:
2 · 40 = 80 
360 − 80 = 280 
280 : 2 = 140 
Vinkel v er 140°. 


