
 

Formativ brug af folkeskolens prøver 
 

Den skriftlige prøve i matematik med hjælpemidler, maj 2017 
 

Formålet med denne oversigt er at give dig en dybere indsigt i den skriftlige prøve i matematik med hjælpemidler 

maj 2017. Du kan bruge den i forbindelse med din evaluering af dit arbejde med klassen og til at få ideer til din 

undervisning i overbygningen. Du kan også bruge oversigten sammen med dine matematikkolleger i overbygningen, 

når I planlægger undervisning sammen eller har faglige drøftelser i fagteamet. 

Når du læser skemaerne, er det hensigtsmæssigt, at du har et eksemplar af prøven til rådighed. Desuden kan du 

måske også få brug for prøvevejledningen (findes på www.uvm.dk/fp) og den udvidede rettevejledning (findes på 

Materialeplatformen). 

Oversigten er en gennemgang af årets opgaver, hvor du får forskellige oplysninger om de enkelte opgaver i årets 

prøver – de drejer sig især om: 

 Fagligt prøvemål: Hvilket emne fra det matematiske stof er der fokus på i opgaven? 

 Fælles Mål: Hvilke fasemål er der fokus på? Mange af de mål, der prøves i, er fra 4.-6. klasse (23 ud af i alt 41 

mål), da der er tale om en afsluttende, summativ evaluering af den enkelte elev. Man skal være opmærksom 

på, at alle mål i Fælles Mål ikke prøves hvert år.  

 Betegnelsen Niveau henviser til Jan de Langes pyramide, som du kan læse om i prøvevejledningen: 

o Niveau 1: Reproduktion af færdigheder og viden. Vedrører viden om objekter, definitioner, samt 

tekniske færdigheder og regnestrategier. 

o Niveau 2: Sammenhænge mellem begreber og procedurer. Vedrører sammenhængen mellem flere 

begreber og/eller procedurer. 

o Niveau 3: Komplekse former for matematisk virksomhed. Vedrører komplekse former for matematik, 

som fx problembehandling, modellering, kommunikation samt ræsonnement og tankegang.  

 Sværhedsgrad. Da alle de tre niveauer kan rumme både lette og svære opgaver, 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 %. De er vigtigt at huske, at 

svære opgaver godt kan give point til en elev, der ikke løser hele opgaven korrekt. 

Undervejs i teksten er der nogle refleksionsspørgsmål, du kan bruge alene eller sammen med dit fagteam. 

Til sidst er der nogle forslag til fokuspunkter i undervisningen og ideer til aktiviteter i 7.-9. klasser. Forslagene er 

generelle, så der kan nemt være forslag, du allerede bruger. 

Årets opgavesæt 
Herunder er en del oplysninger om og bemærkninger til maj-prøven 2017. Mangler du yderligere oplysninger, kan du 

læse om de generelle regler i prøvevejledningen, om årets prøve i den udvidede rettevejledning (www.uvm.dk/fp), i 

PEU-publikationen (kommer på ministeriets hjemmeside senere på året), eller du kan spørge din matematikvejleder. 

Generelt er den gode kommunikation bl.a. altid at slutte 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 endda i mange opgaver er en uhensigtsmæssig opstilling. Man skal være opmærksom på, at 

en bedømmelse skal afsluttes med et afsluttende skøn vedrørende hele besvarelsen.  

Læg mærke til signalordene, der i opgaverne viser, hvad eleverne skal gøre.  

 Har eleverne arbejdet med signalordene i undervisningen? 

 

http://www.uvm.dk/fp
http://www.uvm.dk/fp
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Bemærkninger 

1. Lucas vil anlægge en terrasse 

Konteksten er ikke så nær på elevernes 
dagligdag, som den første opgave har 
været det de senere år. Det forventes 
dog, at eleverne kan bruge deres faglige 
læsning og matematiske færdigheder i 
ukendt sammenhæng. 

1.1 Simpel arealberegning 
Regnestrategier, 4.-6.kl., fase 2 
Måling, 4.-6. kl., fase 1 

2 1 
Beregningen er resultatet. 

1.2 
Sammensat, simpel 
rumfangsberegning og 
division i anvendelse 

Regnestrategier, 4.-6.kl., fase 2 
Måling, 4.-6.kl., fase 2 2 4 

En del elever er udfordret på 
enhederne. 

1.3 
Sammensat division i 
anvendelse 

Regnestrategier, 4.-6.kl., fase 2 
Problembehandling, 
4.-6.kl., fase 1 

3 4 

En undersøgelse kræver, at 
eleven redegør for, hvad der 
er tænkt, fx om antallet 
rækker, mønsteret mv. 

1.4 Enkel procentangivelse 

Tal, 4.-6.kl., fase 3 

2 4 

Begrebet procentvise fald er 
svært for eleverne. Begrebet 
”Procentvis” indgår i Fælles 
Mål. 

1.5 
Bestemmelse af vinkel i 
retvinklet trekant 

Geometriske egenskaber,  
7.-9.kl., fase 3  
Geometrisk tegning,  
7.-9.kl., fase 2 

2 4 

Vælger eleven en tegning i 
sin begrundelse, er det en 
udfordring at få den 
præsenteret forståeligt og 
læsbart. 

2. Merle vil sy en stjerne 

Konteksten er praktisk arbejde med 
figurer. Det vil sikkert være en fordel, hvis 
eleverne har arbejdet med konkreter 
også i 7.-9. klasse. 

2.1 Vinkelberegning 
Geometriske egenskaber,  
4.-6.kl., fase 2  2 3 

Mange elever roder lidt 
rundt i den multimodale 
tekst. 

2.2 
Vinkelberegning og 
ræsonnement 

Geometriske egenskaber,  
4.-6.kl., fase 2  
Ræsonnement, 7.-9.kl., fase 3 

2 3 
Præmissen er, at 
modstående vinkler i en 
rombe er lige store. 

2.3 Præcis tegning 

Geometriske egenskaber,  
4.-6.kl., fase 2  
Geometrisk tegning,  
7.-9.kl., fase 2  
Ræsonnement, 7.-9.kl., fase 3 

2 3 

Oplagt at bruge et 
geometriprogram og bruge 
programmet til at angive 
vinklernes størrelse. 

2.4 
Undersøgelse, 
sidelængder, romber 

Problembehandling,  
4.-6.kl., fase 1  
Geometriske egenskaber,  
4.-6.kl., fase 2  
Geometrisk tegning,  
7.-9.kl., fase 2 

3 4 

Undersøgelsen kræver, at 
eleven forklarer beregning af 
vinkler, diagonallængder mv. 
Det kan gøres meget let i et 
geometriprogram. 

3. Clara vil fremstille æblemost 
 

3.1 Faglig læsning 
Kommunikation, 4.-6.kl., fase 1 

2 2 
Opgaven er autentisk, derfor 
er der overlap i intervallerne. 

3.2 Lineær beregning Regnestrategier, 7.-9.kl., fase 1 2 2  

3.3 
Opstilling, 
funktionsforskrift 

Formler og algebraiske udtryk,  
7.-9.kl., fase 1 

3 3 
 



3.4 
Undersøgelse og 
funktioner 

Formler og algebraiske udtryk,  
7.-9.kl., fase 2  
Problembehandling,  
4.-6.kl., fase 1 2 4 

Løsningerne kan findes med 
uligheder eller tegning af 
grafer. Udfordringen er, at 
den ene betalingsform er 
stykvis lineær, der dog er 
med i ministeriets nye 
formelsamling. 

4. Asbjørn vil så ærter 
Denne opgave bør eleverne løse med 
regnearket, som rummer en simulering 
(for første gang). 

4.1 Procentbegrebet 
Tal, 4.-6.kl., fase 3 

2 2 
Resultatet er beregningen 
med et facit med decimaler. 

4.2 Statistisk sandsynlighed Sandsynlighed, 4.-6.kl., fase 3 2 3  

4.3 
Sandsynlighed ved 
simulering el. beregning 

Sandsynlighed, 4.-6.kl., fase 3 
Modellering, 7.-9.kl., fase 2  

2 4 

Regnearket er nødvendigt 
for at gennemføre flere 
simuleringer, antallet af 
disse skal angives. Beregning 
af sandsynligheden kan 
understøttes af et 
chancetræ, der er med i den 
nye formelsamling. 

5. Ligebenede trekanter 
Den ene af de to opgaver med ”ren” 
matematik, altså uden kontekst. 

5.1 
Skitsetegning, ligebenet 
trekant 

Geometriske egenskaber,  
4.-6.kl., fase 2  
Måling, 4.-6.kl., fase 1 

1 3 
 

5.2 
Generalisering, 
ligebenet trekant 

Geometriske egenskaber,  
4.-6.kl., fase 2  
Måling, 4.-6.kl., fase 1                  
Formler og algebraiske udtryk,  
7.-9.kl., fase 1 

1 4 

 

5.3 
Omvendt Pythagoras 
eller tegning 

Geometriske egenskaber,  
7.-9.kl., fase 3 3 3 

”Vise” er et signalord, der 
betyder tegning eller 
beregning, altså ikke bevise. 

5.4 
Undersøgelse, areal af 
ligebenet trekant 

Problembehandling,  
4.-6.kl., fase 1   
Måling, 4.-6.kl., fase 1 

2 4 
Det er nok med et eksempel, 
men det skal vises, at arealet 
er som på skitse 1. 

6. Trappefigurer 
Med et enkelt og let udgangspunkt 
prøves eleverne i algebra. 

6.1 Faglig læsning, tegning Kommunikation, 4.-6.kl., fase 1 2 2  

6.2 
Beregning med enkel 
formel 

Formler og algebraiske udtryk,  
7.-9.kl., fase 2 

1 2 
 

6.3 Fremstilling af formel Funktioner, 7.-9.kl., fase 2 3 4  

6.4 Beregning med formel 
Formler og algebraiske udtryk,  
7.-9.kl., fase 2 

2 3 
 

6.5 Algebraomskrivning 

Repræsentation og 
symbolbehandling,  
7.-9.kl., fase 2 
Formler og algebraiske udtryk, 
7.-9. kl., fase 2 

3 4 

Ikke alle CAS programmer 
kan omskrive det algebraiske 
udtryk korrekt. 

 

 

 

 



Gode råd til undervisningen 

1. Brug Undervisningsministeriets publikation ”Matematiske formler og fagord” som elevernes arbejdsbog. 

2. Sammensæt et opgavesæt fra flere tidligere prøver ud fra faglige mål - både matematiske kompetencer og 

matematisk stof, fx ræsonnementer og geometri. 

3. Procesorienteret opgaveløsning med responsgrupper. Det kan der læses mere om i Danmarks 

Matematiklærerforenings udgivelse: ”Matematik med it”, som er uddelt til alle skoler i starten af 2017. Den 

kan også findes i digital udgave på http://matematikmedit.dk/?page_id=100  

4. Brug undersøgende og problemorienteret matematik i dagligdagen.  

5. Lad eleverne arbejde i grupper med et prøvesæt og fremlægger hver deres opgave mundtligt. 

6. Giv eleverne mulighed for at fremstille egne prøvesæt til hinanden. 

7. Hav fokus på, at digitale værktøjer anvendes velovervejet og hensigtsmæssigt.  

Forslag til særlige fokuspunkter i undervisningen 

• Kommunikation, både faglig læsning og faglig skrivning samt præcist matematisk sprog og korrekt brug af 

fagord. 

• Eleverne skal kende de digitale værktøjer: Regneark, dynamisk geometri og CAS og kunne anvende en 

passende del programmernes muligheder og kunne anvende programmerne hensigtsmæssigt.  

• Algebra. Brug af variable, korrekt brug af lighedstegn, funktioner, ligninger, algebraiske udtryk. 

 

Refleksionsspørgsmål: 

 Er der nogle af ovenstående punkter, du allerede arbejder med i din undervisning? 

 Er der nogle, du vil bruge i din undervisning i fremtiden? 

 Har du brug for hjælp til at forstå og implementere nogle af forslagene? 

 Har du andre forslag? 

 

http://matematikmedit.dk/?page_id=100

