
”en matematisk kompetence er 

indsigtsfuld parathed til at handle 

hensigtsmæssigt i situationer, som 

rummer en bestemt slags 

matematiske udfordringer” 

Mogens Niss

Hvordan integrerer man de 
matematiske kompetencer i 
den daglige matematik- 
undervisning

- så eleverne samtidig bliver klar til afgangsprøven?

kortlink.dk/2e3wt  

Rikke Teglskov rskt@ucl.dk                    Bo Kristensen, btkr@ucl.dk 

http://kortlink.dk/2e3wt
mailto:rskt@ucl.dk
mailto:btkr@ucl.dk


Hvem er vi?
Lærere 1. til 10. klasse

(barnetrinnet og ungdomstrinnet)



Center for undervisningsmidler 
Bibliotek for læremidler
- Informationssamling

- Vejledning

- Udlånssamling

- Kurser efteruddannelse af lærere

- Netværk

- Vidensrejser

- Ministeriet



Odd one out eller WODB
- Opvarmning
● Hvilken af disse fire passer 

ikke ind og hvorfor? 

● Tag på skift hver af de andre 
figurer, og find på årsager til, 
at det i stedet er dem, der 
ikke passer. 

Hvad er matematikken i denne aktivitet?

Flere eksempler her til inspiration: kortlink.dk/24gz5 

http://kortlink.dk/24gz5


Find også på dine egne 
Odd One Out variationer.

Overvej
- Hvad skal være opfyldt, for at en Odd One 

Out-opgave virker godt? 

Odd one out - variationer

-2, -4, 
-6, -8, 

… 

10, 12, 
14, 16, 

...

2, 4, 8, 
16, … 

-3, -1, 
1, 3, … 

kortlink.dk/2cpze 

http://kortlink.dk/24gz5
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Vi har en udfordring i Danmark
Men vi er ikke sikre på, at den er unik for os.

Vi har forsøgt at redefinere matematikfaget, men det er 
svært at få ændret kulturen i undervisningsfaget.



De matematiske 
kompetencer - 2002

ko
rt
lin
k.
dk
/q
z3
8

”en matematisk kompetence er indsigtsfuld 

parathed til at handle hensigtsmæssigt i 

situationer, som rummer en bestemt slags 

matematiske udfordringer” 

Mogens Niss

http://static.uvm.dk/Publikationer/2002/kom/hel.pdf


Matematisk faglighed – “Kernen”
Eleverne skal have mulighed for at:
1) opdage, beskrive, fortolke og forklare fænomener i verden ved hjælp af matematik.

2) arbejde selvstændigt og sammen med andre.
2) udvikle begreber og metoder.
2) indgå i processer som beskrevet i de matematiske kompetencer.
2) være en aktiv, undersøgende og ligeværdig deltager i klassens samarbejde om og med 

matematik.

3) arbejde med matematik som et selvstændigt fagområde.
3) anvende matematik i en mangfoldighed af sammenhænge.
3) forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse.
3) deltage i udviklingen af matematiske modeller.
3) reflektere over de muligheder og begrænsninger, der kan være ved konkrete modeller.



“Når man kigger ind af vinduet til en klasse, kan man 
altid se, om de har matematik.”



Der er blevet talt på forekomster og ikke målt på tid. 
Én forekomst er en igangsat undervisningssekvens med den type opgave. Løser 
eleven 20 udfyldningsopgaver, tæller det fx kun for 1 forekomst og ikke 20. 

Fordelingen af uv.sekvenser i matematik - 2017

”en matematisk kompetence er indsigtsfuld parathed til at handle hensigtsmæssigt 
i situationer, som rummer en bestemt slags matematiske udfordringer” 

Mogens Niss

https://www.folkeskolen.dk/602309/forskere-traeningsopgaver-fylder-for-meget-i-skolen


Papegøjematematik a2 + b2 = c2

Hvad vil det sige, at 
“kunne” matematik?

http://www.youtube.com/watch?v=0IpIT9q97Ok
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Alternativ

Hvis vi aldrig lader eleverne træffe valg 
eller opdage på egen hånd, bliver de aldrig 
kompetente til matematik.

https://www.geogebra.org/m/EPQXuANF


Rød tråd i forhold til hvad?
Vi lander tit i det let målbare.

Måske er der mere brug for at 
diskutere synet på matematik 
og hvilken matematikkultur, 
man som fagteam ønsker på ens skole. 

 Her er faghæftet 
 en  guldgrube

● Tallene til 100

● Sortere i figurtyper (kvadrat, rektangel, cirkel, trekant, mangekant)

● Addere tal under 100 med 10’er-overgang.

● osv...

- Opmærksomhedspunkter til årsplanen
- Fokuspunkter til fagteam
“Har mine elever mulighed for at…”



Udfordringen helt 
kort

Hvordan hænger alt det 
sammen med prøven?

Det er vigtigt, at vi tester det, vi 
gerne vil se i undervisningen.

- For meget færdighedstræning 

med lukkede opgaver og 

afgrænsede færdigheder ude af 

kontekst.

- Alt for meget fokus på 

soloarbejde.

- Alt for lidt fokus på matematiske 

kompetencer, samarbejde og 

matematiske samtaler.



Washback-effekt



Formålet med 
oplægget

Vi vil herfra forsøge at vise:

- Hvordan prøverne efter 19 års 

tilløb nu passer med kernen i 

matematik i det danske faghæfte. 

- Bud på aktiviteter til den daglige 

undervisning, der kan understøtte 

dette fagsyn.



Prøverne i Danmark tester alle 3 de matematiske kompetencer

9. klasse (10. i Norge)

 2 obligatoriske + 1 prøve til udtrækning.

P.U.H prøven uden hjælpemidler, 1 time 

uden hjælpemidler, digital selvrettende 

prøve.

P.M.H. prøven med hjælpemidler, 3 timer 

med hjælpemidler. Afleveres 

printet/håndskrevet.

Mundtlig prøve gruppeprøve 2 timer.

10. klasse (ca. 40-50%)

2 obligatoriske prøver

FP10 skriftlig 4 timer med 

hjælpemidler. Afleveres 

håndskrevet/printet.

Mundtlig prøve gruppeprøve 2 

timer.



Prøven uden 
hjælpemidler
Tidligere 
færdighedsprøven 
- Ofte brugt som 

begrundelse for at 
træne udenadslære 
og standardalgoritmer.



Regning og standardalgoritmer
Den varme kartoffel (i Danmark i hvert fald).

Opmærksomhedspunkter og faldgruber.



Rikke! Kan du ikke lige vise mig…

jeg har glemt, hvordan man gør!

hvordan man dividerer

hvordan man ganger

hvordan man plusser

hvordan man minusser

hvordan man finder %



Hovedregning og talforståelse i fokus

11,5 % svarer forkert på 5.1
27,5 % svarer forkert på 5.2
19,6 % svarer forkert på 5.3
17,2 % svarer forkert på 5.4

Typiske fejl:

3442, 3343

914, 1014

731, 720

52, 501



Talforståelse

Typiske fejl: 

10 % svarer 0,14

12,4 % svarer ⅔

10 % svarer 37,5
8,5 % svarer 3,8!

18,8 % svarer forkert på 7.1
54,5 % svarer forkert på 7.2
75 % svarer forkert på 7.3



Motivations-kyllingen - Hack træningsopgaverne!
Lav stykket om til nye, du ved giver det samme 

resultat.

Kan du dele tallene op på nye måder, som gør det 

lettere at regne? 

Hvor mange kan vi finde i klassen?

Hvad gør nogle stykker lettere eller sværere?

                 289 + 852

1 svar
1 tilgang
Rigtigt/forkert

Mange svar
Mange tilgange
Fordele og ulemper - argumentere
Svaret er vigtigt for deltagelse i undervisningen
Eleverne bliver inviteret til at deltage.

Eleven tilpasser sig matematikken.
Eleven kan tilpasse matematikken til egne behov.
Kræver (tal)forståelse.



Eksempler på regnestrategier til addition 

15+0 = 15 Lægge 0 til
0+4=4 Lægge til 0
30+5=35 Lægge til 10’ere
5+10=15 Lægge tiere til
8+3 = 3+8 Rækkefølgen ændrer ikke

summen
3+2 = 1, 2, 3, 4, 5 Lægge sammen (tælle alt)
3+2 = 4, 5 Tælle videre
3+3 = 6 Pluspar
3+4 = 3+3+1 Tæt på pluspar
1+9, 2+8, osv. Tier-venner
27+6 = 27+3+3 Ram tierne/tierstoppested
5 = 1+4, 3+2 Del-Del-helhed
5+6+7 = 11+7 Saml tal
632+419 = 1000+30+21 Lav om på tallene
43+46=83+6=89 Lidt ad gangen

Søg fx på “addition strategies”
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kortlink.dk/2d5me 

http://kortlink.dk/2d5me
http://kortlink.dk/2d5me


Det tænkende rum i Nakskov

https://www.folkeskolen.dk/1881563/det-taenkende-rum-fanger-eleverne


Hvad tilfører arbejdsformen? 
Eleverne byder ind på eget niveau. 

Eleverne er aktive og definerende. Ikke læreren.

Der er mulighed for spejling i og afprøvning af de 
andres strategier. 

Der forhandles forståelse og denne kondenseres 
til et vidensprodukt. 

Produktorienteringen gør desuden, at der er 
noget på spil i udarbejdelsen, da det 
efterfølgende skal bruges af andre. 

Fastholdelsen på tavlen gør det muligt at 
genbesøge. 

Kan evt. bruges i andre klasser som oplæg til 
refleksion. 

Beskrivelse:
● Hæng en vertikal tavle op og diskuter i gruppen, 

hvordan I kan lave stykkerne om, så det bliver 
lettere at regne, men stadig giver det samme. 

● Vis jeres strategier på tavlen.

Videre trin: 
● Besøge hinanden

● Tage billeder og forsøge
at forklare andre gruppers
strategier

● Filme og dele fx på padlet

kortlink.dk/2duzp

Vis en regnestrategi



“Uden at regne” - Endnu et greb
Faglige pointer i aktiviteten: 

- Fokus forskydes væk fra facit

- Før-regning som forberedelse

- Nødvendigt at forholde sig til 

tallenes egenskaber og mekanismer i 

beregninger.



- Simpel matematik

- Lukkede formuleringer.

- Åbne pladser.

- Mulighed for at pusle med 

muligheder.

- Flere veje til målet.

- Ofte mulighed for udvidelser.

https://www.openmiddle.com/


Fem eksempler

https://www.matematikideer.dk/udskoling-7-10#h.584s3dn1q8nd
https://www.matematikideer.dk/udskoling-7-10#h.584s3dn1q8nd


Sammenhæng mellem 
geometri og algebra

30,6 % svarer forkert på 10.1
90,4 % svarer forkert på 10.2

Hvordan kan man tænke 10.2 smart?

Typiske fejl: 

ca. 10 % angiver et tal altså 
ingen variable som svar i 10.1



Rumfang og overfladeareal
85,3 % svarer forkert på 15.1
82,3 % svarer forkert på 15.2

Typiske fejl:

21,4 % svarer 120

8 % svarer 40.



Prøven med hjælpemidler
En genre der skal læres... 
Problembehandlingskompetencen 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.

Tankegangskompetencen vedrører:
- at være klar over, hvilke slags spørgsmål og svar som er 

karakteristiske for matematik. 
- selv at kunne stille sådanne spørgsmål, og have blik for hvilke typer 

af svar som kan forventes.
- at kende, forstå og håndtere givne matematiske begrebers 

rækkevidde.





Lad eleverne designe problemer, 
og giv dem ejerskab til genren

Sorter spørgsmål, slet tal, fjern opgaver og udvid.
Lær dine elever at gøre det samme.



Svaret er givet 

https://www.matematikideer.dk/udskoling-7-10#h.bke9hdh9hbrb


Fjern oplysninger i matematikopgaverne

37



Sorter opgaverne i din matematikbog

Hvad spørger de egentlig om 
i en matematikbog?



Hvad betyder signalordene?

Eleverne skal afkode og 
gennemskue, hvilke typer 
svar, de forskellige ord peger 
på.

Kig sættene igennem og find 
signalord. Hvilke svar kalder 
de på?



Opgaven er fjernet



Find på opgaver, der passer med 
oplysningerne

Vælg et af signalordene og find på en opgave, 

som er meningsfuld at stille til et af kortene.

1. Beregn

2. Undersøg

3. Forklar

4. Sammenlign

5. Hvad er

6. Vis



Opgaven er fjernet



Hvad kunne man spørge om?

https://www.medieraadet.dk/medieradet/spil/undersoegelse-boerns-spillevaner-2020


Eleverne finder informationerne...



Hack dine matematikbøger, når du kommer tilbage på skolen
Gå på opdagelse i det bog- 
system, dine elever bruger.

Find et eksempel på en 
opgave, hvor du kan fjerne 
informationer/tal. 

Find et eksempel på en 
opgave, hvor du kan fjerne 
opgaveformuleringen.

Afprøv det på din klasse. 

Diskuter dine erfaringer i 
fagteamet.



Inviter eleverne ind i 
tankegangskompetencen ved 

at lade dem producere i stedet 
for blot at konsumere



Ræsonnementer og modellering
Eleverne skal afgrænse, være 
systematiske og træffe valg. 

Men ikke først til prøven. 



Åbenheden kan være overvældende?



1-spørgsmålsopgave til 6 point.
Eleverne bør i første omgang ikke bruge 
mere end 10-12 minutter på opgaven.

Mange tegner ikke.









1-spørgsmålsopgave til 9 point.

3 point for hver beholder.

I keglestubben kommer nogle elever til at 
vælge værdier, så r = R. Det straffes de ikke 
for her.

Særligt keglestubben udfordrer. Nogle får 
sat et plustegn i stedet for et gangetegn 
sidst i formlen.







Modellering

Hvordan ville I 
selv gribe 
opgaven an?

Modelleringsopgave:
Elevernes svar bør indeholde:

Overslag, hvor der er taget højde for:
- antallet af skyl
- antal personer
- antal dage

(skyl behøver ikke være realistisk - eller skelne mellem lille og 
stort - fx kan et gennemsnit også bruges til model)

Eller:
Overslag over den relative besparelse



Designudfordring
I skal designe en gaveæske i GeoGebra 3d, 
som kan klippes ud og samles til en 
3d-figur.

3 krav:
- grundfladen må ikke være et kvadrat
- æsken skal være højere end den er 

bred
- æsken skal kunne limes/samles, når 

den printes og klippes ud.

Ekstra krav.

- Rumfanget skal være mindst 0,5 L
- du skal finde æskens 

overfladeareal
- du skal undersøge, hvad den 

længste genstand, der kan ligge i 
din æske kan være.

- din æske skal gå op i en spids.
-    
-    
-    



Undersøg rumfangsformler

58

kortlink.dk/2e3ur 

http://kortlink.dk/2e3ur


Fra startskud til fordybelse



Struktur på aktiviteter af undersøgende karakter

- Faglige pointer - Hvilken matematik er der i det her? 
Lærer overvejer på forhånd.

- Startskud

- Udvidelser - Selve undersøgelsen
o Lærer kan udvide
o Elever kan udvide

- Konklusioner - Hvad opdagede vi?

- 8+7 = ? 7+8=? 3 og 4?

- Er der et mønster? 

1 i forskel? 

Gælder det altid? Formuler en regel. 

Forklar/vis, hvorfor det altid gælder.
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Hvordan kan det være...? 

Hvor mange forskellige…? 

Hvorfor gør du…? 

Hvilken løsning er bedst…?

Kan du være sikker...?

Gælder det altid?

Eksempler på spørgsmål, der åbner og udfordrer

Spørgeteknik – vi skal åbne og folde ud

Dogme: Jeg må ikke svare ja eller nej
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Hvordan kan det være...? 

Hvor mange forskellige…? 

Hvorfor gør du…? 

Hvilken…?

Kan du være sikker...?

Gælder det altid?

Eksempler på spørgsmål, indbyder til et undersøgende læringsmiljø…

Vi skal have eleverne til at sige:

“Det kommer an på...” 

Når de siger det, er de i gang med at tage ejerskab over 
problemet.

Mikael Skånstrøm

Spørgeteknik – vi skal åbne og folde ud



Stand-by!
Startskud
Folde ud og folde ind

Stilladsering
- Kriterier og afgrænsning
- Sparring om tilgange
- Fast form på aktiviteterne
- Repræsentationer og konkrete 

materialer
- Digitale hjælpemidler - dynamiske

Spørgeteknik

Multimodalitet



Et kig mere mod prøverne





Generelt går eleverne i gang med opgaven.

Nogle er usikre i symmetri.





Geometri og måling

Træk i trekantens 
hjørner:

• Så den får netop 1 ret vinkel.

• Så den får netop 2 rette 
vinkler

Forfølg det gode argument og væn 
eleverne til at skulle sætte ord på 
matematikken 
                OBS på lærerrollen og dermed kulturen

Lære matematik af at ræsonnere
Lære at ræsonnere



Kan I tegne figuren?
Prøv at løse undersøgelsen, som I tror, 
en elev i 3. klasse ville gå til det.

DIDAKTISKE OVERVEJELSER:
★ Overvej, hvordan eleverne vil gå til denne opgave.
★ På hvilket klassetrin kan aktiviteten bruges?
★ Hvilken matematikfaglighed ligger i aktiviteten?
★ Overvej, hvordan aktiviteten ville fungere med papir 

og blyant og, om det faglige fokus i aktiviteten ville 
flytte sig, hvis man ikke lavede den digitalt?

★ Kunne aktiviteten justeres til andre områder af 
matematikken?



Undersøg koordinatsættet

Brug det dynamiske til at undersøge 
sammenhængen mellem punktet på 
tegneblokken og symbolsproget. 

● Lav et punkt og sæt mærkat til “Værdi”.
● Lås til gitter.
● Diskuter med sidemanden, hvilke spørgsmål man kan stille eleverne for at få 

dem til at undersøge sammenhængen? På forskellige trin?



Gode materialer på GeoGebra.org
Ethvert materiale som ligger online på 
GeoGebra kan downloades eller 
kopieres og redidaktiseres.

https://www.geogebra.org/m/fyqAUV22#


1-spørgsmålsopgave til 8 point.

3 særtilfælde som skal 
undersøges

positive hele tal
negative hele tal
brøker med tælleren 1.

Eleverne skal undersøge og 
konkludere.







kortlink.dk/2d5fy 

https://drive.google.com/file/d/1hBI8qZx8wxEJ0FOG0QQPk7iPWzM3mgBQ/view
http://kortlink.dk/2d5fy


Vi har forsøgt at vise aktiviteter, der giver eleverne mulighed for at
1) opdage, beskrive, fortolke og forklare fænomener i verden 

ved hjælp af matematik.

2) arbejde selvstændigt og sammen med andre.
2) udvikle begreber og metoder.
2) indgå i processer som beskrevet i de matematiske 

kompetencer.
2) være en aktiv, undersøgende og ligeværdig deltager i 

klassens samarbejde om og med matematik.

3) arbejde med matematik som et selvstændigt fagområde.
3) anvende matematik i en mangfoldighed af sammenhænge.
3) forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse.
3) deltage i udviklingen af matematiske modeller.
3) reflektere over de muligheder og begrænsninger, der kan 

være ved konkrete modeller.





Flere materialer herefter



Fællesregn
- En fra gruppen går op og tager et tal. 

- Når hun kommer tilbage, må den 

næste gå op efter et tal.

- Fortsæt indtil alle i gruppen har et tal.

 
- I skal nu bruge tallene til at komme så 

tæt på facit som muligt. 
- I må sætte regnetegn mellem tallene. 

- I må IKKE sætte tal sammen til nye tal. 

- Alle tal skal bruges

Kom så tæt på tallet som muligt… 

4 2 9

Ikke ok: 49 + 2 = 51
2 ⦁ 9 = 18

Ok: 4 ⦁ 2 + 9 = 17 



Opvarmningsaktivitet - Ødelagte taster
Beskrivelse:
Tasterne 3, 4 og 7 er i stykker på lommeregneren.

● Hvordan kan der komme til at stå 347 i lommeregnerens 

display?

● 743? 437?

● Hvad nu hvis + tasten var i stykker også?

● Beskriv strategier for at ramme et tal (kræver ræsonnement).

● Find på flere udvidelser... 

      347



Ville du helst?                kortlink.dk/2cpak  
Beskrivelse: 
Opstil dilemmaer, som eleverne skal vælge mellem ved at 
argumentere med matematik.

Dilemmaerne kan være helt simple eller mere komplicerede 
som fx
“Ville du helst tømme en butik på 2 minutter eller vælge 5 
varer uden tidspres?”

Udvidelser (stand-by): 
Skriv forslag til udvidelser til når eleverne har fundet en 
løsning på opgaven. 
Overvej, hvordan eleverne kan finde på at gribe opgaven an. 
Skal det stilladseres?

http://kortlink.dk/2cpak
http://kortlink.dk/2cpak


Analyser fejl og 
bliv af den vej 
opmærksom på 
din egen 
forståelse.



Byg tallet
Byg tal med talstænger (Cuisenaire)

- I skal opstille regnestykker med stængerne med længderne 

3, 4 og 6?

- I må bruge + og - som regningsarter.

● Startskud: lav med sidemanden resultatet 1 med en eller flere af 

stængerne.

● Kan du lave 1 på flere måder? Argumenter for det. 

● Lav opstillinger, der giver alle resultater fra 1 til 10. 

● Undersøg, hvor mange forskellige resultater udover 

1 til 10, I kan få i alt. 

● Undersøg andre kombinationer af stænger 

(opstil problem).

Overvej: 

-
Hvilken matematik er i s

pil?

Kompetencer og stof

-
Hvilke muligheder er der fo

r 

forskellige elevtyper?



Modellering
Eleverne afgrænser og sætter niveauet



Flaskepant - i den afgrænsede ende af skalaen

Diskuter med sidemanden 2 min:
Hvordan kan du udvide denne, når en elev efter 30 sekunder siger, at han 
vil tage 100 pant A flasker?
Eller afgrænse den, hvis nogle synes, den er for svær?



Tre typer af svar!

● DET ALMINDELIGE SVAR
○ et svar alle kan give

○ det almindelige svar for nogle, kan være vanskeligt for andre.

● DET VANSKELIGE SVAR
○ et svar som er svært.

○ det som er vanskeligt for nogle kan være almindeligt for andre.

● DET SMARTE SVAR
○ et generaliserende svar

○ et svar som kan give et overblik
Pernille Pind

100 stk A pant. 33 C pant + 1 A pant. Osv. 

Så tæt på lige mange af hver. Mindst 1 af hver 
panttype. Osv. 

100 A. 97 A + 1 C.  94 A + 2 C… og lign



Gradvis mere åbne



Hvad koster jeg på et år? 

Strategisnak (1-2 minutter):
Diskuter i mindre grupper, hvordan I vil angribe denne opgave.
Fælles opsamling

Overvej samtidig:
Hvilken standby-stilladsering vil du have klar til forskellige grupper?


