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Hvad har I læst?

 FSA eller FS10 – hvordan besvarer eleverne bedst 

prøvespørgsmålene i den skriftlige del? Hvilke krav stiller 

prøveoplæggene til elevernes formuleringsevne indenfor det 

matematiske sprog? Luppen bliver her stillet ind på oplæg, 

besvarelser og forventninger.

 Skriftligheden i matematikfaget har ændret karakter inden for de 

seneste år. På baggrund af de tilgængelige elektroniske 

hjælpemidler er besvarelserne gået fra at skulle indeholde 

løsninger, der overvejende var talbaserede, til at være 

ræsonnerende og konkluderende.



Hvad har vi lovet?

 Mål

• At deltagerne får indblik i kravene til den skriftlige prøve og i, 

hvordan en besvarelse kan opfylde disse krav.

 Indhold

• Hvilke krav stiller prøven til eleverne?

• Hvordan besvarer eleven den skriftlige prøve?

• Hvilke hjælpemidler er tilgængelige?

• Hvilket sprog skal eleverne anvende i besvarelsen?



PEU – Prøver, evaluering, undervisning

Prøven 2011:

 Implementeringen af Fælles Mål 2009 kan især ses på 

følgende områder:

• Faglig læsning

• Trigonometri

• Matematiske kompetencer

• Statistik og sandsynlighed

• Anvendelse af it



Eksempler:

 2011, opgave 2

 Faglig læsning: 

C:/Users/KSP/Documents/Kurser jeg skal holde/Nye tendenser i den skriftlige prøve/til sundhedsplejerske.docx


Eksempler - fortsat

 Trigonometri:



Eksempler - fortsat

 Matematiske 

kompetencer:



Eksempler - fortsat

 Statistik og sandsynlighed:



Eksempler - fortsat
 Anvendelse af it:



Hvordan har det udviklet sig?

 2012 – Simons fritidsjob

 2013 – På indkøb

 2014 – 9.a sælger kaffe

 Find sammen med en makker et eksempel på hvert af punkterne fra PEU-
hæftet:

• Faglig læsning

• Trigonometri

• Matematiske kompetencer – hvilke?

• Statistik og sandsynlighed

• Anvendelse af it



Løsningsforslag



Fælles Mål og den skriftlige prøve

 Opmærksomhedspunkter efter 9. kl.:

 Tal og algebra / Tal: 

Eleven kan gennemføre simple procentberegninger med overslag og 

lommeregner

 Tal og algebra / Formler og algebraiske udtryk: 

Eleven kan sætte tal i stedet for variable i en simpel formel



Matematiske kompetencer



Særlige mål, der også vedrører den 

skriftlige prøve (tal og algebra)



Særlige mål, der også vedrører den 

skriftlige prøve (Geometri og måling)



Særlige mål, der også vedrører den 

skriftlige prøve (Statistik og sandsynlighed)



Nyt – ‘med den store pensel’

 Digital færdighedsprøve (sandsynligvis obligatorisk fra 2016)

 Det medfører at nogle opgavetyper forsvinder: vinkelmåler-opgaver o.l.

 Matematisk problemløsning: 

 Pilotprojekt med forsøg i maj ’16 og maj ’17

 Flere opgaver, der tvinger eleverne til at anvende digitale redskaber

 Nye opgavetyper – udredning igangsættes om lidt til brug i pilotprojekter

 De valgte klasser vil få den digitale prøve som erstatning for FP9, selvom det 

ikke er den samme prøve



Udviklingen set udefra

 De fleste opgave i færdighedsregningen kan løses ved hovedregning og 

enkle noter – det giver ikke mening at anvende standardalgoritmer (ex)

 Matematisk problemløsning:

 Rene matematikopgaver forekommer

 Der er ikke nødvendigvis et gennemgående tema

 Fokus på andre sider af de matematiske kompetencer

 Maj ’14 – opgave, hvor eleverne skulle bevise 

(ræsonnementskompetencen)

 Eleverne skal ofte forklare (ræsonnementskomp.)

 Opgaver, der klart lægger op til anvendelse af it (f ex: enheder skal ikke 

være i cm)

 I flere år har der været opgaver indenfor modellerings- og 

hjælpemiddelkompetencen




