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Indledning 
 

Gode matematikkompetencer er i mange sammenhænge centrale for den enkelte borger og for sam-

fundet. Matematikkompetencer indgår som en væsentlig del af almendannelsen. Matematikken har 

bl.a. afgørende betydning i beskrivelsen og forståelsen af samt kommunikationen om en række naturvi-

denskabelige, teknologiske og samfundsvidenskabelige spørgsmål. Derudover er matematikkompeten-

cer i mange sammenhænge afgørende for borgerens kvalificerede deltagelse i samfundslivet og på ar-

bejdsmarkedet. Endelig er der, som påvist af Produktivitetskommissionen (2014), en tæt sammenhæng 

mellem befolkningens kompetencer i matematik og et lands produktivitet. Manglende matematikkom-

petencer1 giver børn og unge dårligere forudsætninger for at komme videre i uddannelsessystemet og 

deraf ofte også lavere indtægt i voksenlivet. 

Internationale og nationale undersøgelser såsom TIMSS og PISA, erfaringer fra prøver og eksaminer 

samt tilbagemeldinger fra lærere mv. viser, at der er udfordringer med matematikfaget i Danmark - 

både i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. I grundskolen ses en tilbagegang i de danske 4. 

klasseelevers matematikfærdigheder (Kjeldsen, Kristensen & Christensen, 2020), og en betydelig andel 

af 15-årige elever bliver betegnet som ’lavt præsterende’ i matematik (Christensen, 2019).  På de gym-

nasiale uddannelser har der i en årrække særligt ift. matematik på B-niveau været udfordringer. Efter 

gymnasiereformen 2017 er disse udfordringer vokset yderligere. På erhvervsuddannelserne har ele-

verne især vanskeligheder med basal talforståelse, regnefærdigheder og anvendelse af tal ved måling. 

 

Det er bl.a. på den baggrund, at Børne- og Undervisningsministeren har nedsat en ekspertgruppe for 

matematik. Gruppen har haft til opgave at: 

1. Etablere et konsolideret vidensgrundlag og pege på, hvilke centrale udfordringer inden for mate-

matikfaget, der kan være årsag til de konstaterede problemer, herunder i overgangene mellem de 

forskellige uddannelser.  

2. Udarbejde et bruttokatalog med anbefalinger til mulige løsningsforslag, der vil kunne bidrage til at 

højne elevernes faglige niveau og motivation i matematik i grundskolen, på gymnasiale uddannel-

ser og erhvervsuddannelser.  

Om ekspertgruppens arbejde 

Ekspertgruppen består af 14 medlemmer med undervisningserfaring i matematik fra henholdsvis 

grundskolen, de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne samt erfaring fra forsknings- og 

aftagerinstitutioner. Ekspertgruppen har følgende sammensætning: 

 

Formand: Charlotte Krog Skott, docent ved Professionshøjskolen Absalon og tidl. viceleder i NCUM. 

Næstformand: Brian Krog Christensen, vicerektor ved Silkeborg Gymnasium. 

 

Lærere fra grundskolen 

Lis Zacho, lærer og matematikvejleder på Lindevangskolen, Frederiksberg. 

Mette Thompson, matematikkonsulent, Helsingør Kommune. 

Rikke Teglskov, pædagogisk konsulent ved Center for Undervisningsmidler og UCL Erhvervsakademi og 

Professionshøjskole. 

 

Lærere fra de gymnasiale uddannelser 

Anne Øhrstrøm, formand for Handelsgymnasiernes Matematiklærerforening og lærer ved Niels Brock. 

                                                           
1 Produktivitetskommissionen anvender betegnelsen "matematikfærdigheder", men færdigheder bruges i den fore-

liggende rapport som procedurale færdigheder, såsom at kunne multiplicere flercifrede tal eller at kunne differenti-

ere polynomier. Matematikkens rolle i forhold til produktivitet handler om befolkningens generelle matematikbe-

redskab, og det beskrives bedst ved matematikkompetencebegrebet.   
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Mikkel Rønne, formand for matematiklærerforeningen og lærer ved Gefion Gymnasium. 

Tina Bové Riisgaard, uddannelsesleder ved Tørring Gymnasium.  

 

Lærere fra erhvervsuddannelserne 

Bodil Tange, lærer ved Mercantec. 

Lauge Sams Granerud, lærer ved Roskilde Tekniske Skole. 

Lone Abildgaard Hørup, lærer ved Rybners. 

 

Repræsentanter fra professionshøjskoler og universiteter 

Carl Winsløw, professor, Københavns Universitet. 

Pernille Bødtker Sunde, post.doc., VIA University College. 

Per Brockhoff, institutdirektør, Danmarks Tekniske Universitet. 

 

I modsætning til tidligere ekspertgrupper inden for matematikfaget er fokus for denne ekspertgruppes 

arbejde både grundskolen, de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne samt overgangene 

imellem. Jf. afgrænsningen i kommissoriet har ekspertgruppen ikke set på udfordringer og løsninger 

relateret til matematikfaget på andre uddannelsesområder som for eksempel FGU, AVU, FVU og mate-

matisk opmærksomhed i dagtilbud. Ekspertgruppen bemærker, at det også er muligt at hente inspira-

tion til disse områder i nogle af ekspertgruppens løsningsforslag.  

 

De foreliggende udfordringer og bruttokataloget med anbefalinger til løsningsforslag er blevet til gen-

nem drøftelser i ekspertgruppen, dels baseret på en række oplæg fra andre repræsentanter fra forsk-

nings- og vidensmiljøer inden for matematikfaget og dets didaktik, dels via gennemgang af litteratur 

og viden baseret på forskning, undersøgelser og andre kilder. Det har ikke været en del af ekspertgrup-

pens opdrag selv at iværksætte og gennemføre undersøgelser og analyser. I bilag 2 ses en samlet over-

sigt over de væsentligste materialer og oplæg, der er anvendt i ekspertgruppens arbejde. Heri indgår 

også afrapporteringer fra tidligere ekspertgrupper og kommissioner på matematikområdet.  

 

De udfordringer, som ekspertgruppen har identificeret og beskrevet, er således videns- og forsknings-

informeret og bygger desuden på erfaringer og perspektiver fra praksis. Udfordringerne er ikke udar-

bejdet på baggrund af et metastudie eller et systematisk litteraturstudie af matematikdidaktisk forsk-

ning. Dertil mangler et grundlag i form af forskningsstudier og undersøgelser vedrørende specifikke 

danske forhold. Særligt ift. erhvervsuddannelsesområdet er der stor mangel på data og dokumentation. 

Dette er også tilfældet for grundskolen og de gymnasiale uddannelser omend i mindre omfang.  

 

Det har været en grundlæggende del af opdraget til ekspertgruppen at inddrage og vægte erfaringer 

fra praksis som en del af grundlaget for den foreliggende rapport. Derfor indgår dels ekspertgruppens 

egne erfaringer med matematikundervisning i praksis, dels en bredere afdækning af oplevede udfor-

dringer i sektoren. I den forbindelse har matematikfagets interessenter, herunder lærere, faglige for-

eninger, skoleledere m.v., været inviteret til at byde ind med perspektiver på udfordringer i matematik-

faget via en digital postkasse og på to gå-hjem-møder, med samlet ca. 400 deltagere. Se bilag 3 for in-

formation herom. 

 

Ekspertgruppemedlemmerne har, i kraft af forskelle i deres uddannelser og uddannelsesområdernes 

forskellige formål og målgrupper, i en vis udstrækning forskellige forståelser af matematikfaget samt 

undervisning og læring af faget. Det har på den ene side været udfordrende for ekspertgruppens ar-

bejde, men det har på den anden side også givet inspiration til nye ideer og anbefalinger. Repræsen-

tanterne i ekspertgruppen fra professionshøjskolerne og universiteterne har i forbindelse med de sek-

torvise drøftelser af udfordringer og løsningsforslag, der har fyldt relativt meget i ekspertgruppens ar-

bejde, været knyttet til henholdsvis grundskole- og gymnasiegruppen.   

 

Opmærksomhedspunkter for implementering af ekspertgruppens løsningsforslag 

Der har gennem mange år været en erkendelse af, at der både i grundskolen og på ungdomsuddannel-

serne er udfordringer ift. at skabe motiverende læringssituationer i matematik. Der har været nedsat 

flere ekspertgrupper, kommissioner mv., der har analyseret problemerne og fremsat anbefalinger. Det 

er for ekspertgruppen vigtigt at gøre opmærksom på, at problemstillingen er særdeles kompleks, og at 

der ikke findes såkaldte quick-fix-løsninger – så ville implementering af tidligere gruppers anbefalinger 
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samt indsatser fra bl.a. undervisere, udviklings- og forskningsprojekter for længst have afhjulpet pro-

blemstillingen. Derfor er det ekspertgruppens vurdering, at det vil kræve et langt og sejt træk med en 

stor portion vedholdenhed, tålmodighed og ikke mindst systematik at imødegå udfordringerne.  

 

Ekspertgruppen ønsker naturligvis, at flest mulige af løsningsforslagene bliver gennemført. Men ét er, 

som læser af den foreliggende rapport, at erkende og måske tilkendegive, at et løsningsforslag er rele-

vant og bør gennemføres. Noget andet er at implementere løsningsforslag, så de får den ønskede gen-

nemslagskraft og en effekt for elever i hele landet. I den henseende tilsiger erfaring fra udvikling af ud-

dannelsesområdet meget klart, at det ift. implementering af løsningsforslag er afgørende vigtigt, at det 

politiske niveau, særligt Børne- og Undervisningsministeriet, og ledelser har en særlig rolle ift. at skabe 

reelle forandringer. Det er nødvendigt, at der på alle niveauer – nationalt, regionalt, kommunalt og lo-

kalt på de enkelte uddannelsesinstitutioner – skabes en forståelse for alvoren af udfordringerne ift. ma-

tematikfaget, og at ledelser på alle niveauer motiveres for prioritering, handling og opfølgning ift. til-

tag, der kan styrke elevers læring af matematik. 

 

Ekspertgruppen præsenterer i bruttokataloget i alt 61 løsningsforslag fordelt på de tre uddannelsesom-

råder, og hvor en række forslag går på tværs af områder. Der er stor variation i løsningsforslagenes ind-

hold, målgrupper og omfang. Tilsvarende må det forventes, at løsningsforslagene kan medføre varie-

rende grader af effekt ift. de konstaterede udfordringer. Det ligger imidlertid uden for ekspertgruppens 

kommissorium at vurdere mulige effekter ved en eventuel implementering af løsningsforslagene.  

 

Nogle løsningsforslag er orienteret mod udfordringer, der opleves som værende forholdsvis akutte, og 

som kræver snarlig iværksættelse af initiativer til håndtering af udfordringerne. I forbindelse med behov 

for justering af styredokumenter og andre større tiltag i undervisningssektoren, er det ekspertgruppens 

oplevelse, at der i Danmark er en tilbøjelighed til ikke at udvise tilstrækkelig tålmodighed og systema-

tik, før der træffes beslutninger herom. Det er matematikekspertgruppens vurdering, at man kan undgå 

en række fejlskud i forbindelse med implementeringer af reformer og andre større tiltag, hvis man i hø-

jere grad baserer større nationale udviklingstiltag på matematikdidaktisk forskning og høringer blandt 

relevante aktører, såsom lærere og ledelser (fx baseret på Delphi-studier (Dolin et al., 2022)). Ekspert-

gruppen vil i særlig grad anbefale, at man gennemfører pilotafprøvninger på udvalgte skoler med til-

knyttet følgeforskning, som udføres i et samarbejde med matematikdidaktiske udviklings- og forsk-

ningsmiljøer. Baseret på systematiske analyser af indsamlet data, bør tiltagene efterfølgende tilpasses, 

og supplerende materialer kan udvikles, før tiltaget eventuelt udrulles nationalt. I beskrivelsen af flere af 

løsningsforslagene i den foreliggende rapport anbefales det at anvende sådanne implementeringstil-

gange, og særligt pilotafprøvninger, som en iterativ implementeringsmodel. 

 

Om rammerne for arbejdet med udfordringer og løsningsforslag 

Det fremgår af kommissoriet for ekspertgruppens arbejde (se bilag 4), at gruppen skal have sit primære 

fokus på løsningsforslag, der kan gennemføres inden for den aktuelle økonomiske ramme. Ekspert-

gruppen finder dog, at det af flere væsentlige årsager vil være meningsfuldt og økonomisk fordelagtigt 

også at foretage mere langsigtede investeringer på området, som ligger uden for den aktuelle økono-

miske ramme. For det første finder Produktivitetskommissionen (2014), at udvikling af befolkningens 

matematikkompetencer har en særlig og gunstig betydning for produktiviteten i samfundet. For det 

andet –  og koblet til denne produktivitet – er der en veldokumenteret sammenhæng mellem, hvordan 

unge mennesker oplever og lærer matematik og deres tilbøjelighed til at vælge en uddannelse inden 

for STEM-området, hvor der er mangel på arbejdskraft (Blotnicky 2018; Kaleva 2019). For det tredje spil-

ler problemer med matematikfaget en særlig rolle for frafald i uddannelsessystemet, hvilket betyder, at 

styrkede matematikkompetencer kan være medvirkende til at reducere den sociale ulighed i uddan-

nelse, der ifølge Rockwoolfonden (Karlson 2021) er voksende i disse år. For at leve op til kravet om, at 

ekspertgruppens anbefalinger skal have sit primære fokus på ikke-udgiftsdrivende løsningsforslag, har 

ekspertgruppen for nogle forslags vedkommende anvist mulige omprioriteringer. Ekspertgruppen har 

endvidere valgt at inkludere et mindre antal løsningsforslag, der af STUK vurderes at være forbundet 

med væsentlige varige udgifter og således formodes at falde uden for de nuværende økonomiske ram-

mer. Det er tydeligt angivet, hvor dette vurderes at være gældende. 

 

Det er ekspertgruppens vurdering, at en række år med bl.a. omprioriteringsbidrag og omlægning af 

folkeskolelærernes arbejdstid i forbindelse med folkeskolereformen i 2014 har bidraget til, at matema-

tiklærere på alle niveauer har mindre tid til at forberede undervisningen. Planlægning af en undersø-
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gende, eksperimenterende, praktisk orienteret og differentieret undervisning kræver tid. Derfor forven-

ter ekspertgruppen, at en generel øget ressource til forberedelse af undervisning – inklusiv til samar-

bejde mellem lærere herom og til udvikling af tidssvarende undervisning – med stor sandsynlighed kan 

bidrage til at skabe langt mere motiverende læringssituationer og herigennem styrke elevers læring af 

matematik betydeligt. 

Tilsvarende udgør en øget inklusion og en stigning i antallet af psykisk sårbare elever i grundskolen og 

på ungdomsuddannelserne en udfordring ift. gennemførelse af en undervisning, der udfordrer og ud-

vikler den enkelte elev (Andreasen et al., 2022). Ikke mindst de steder, hvor der er oprettet større mate-

matikklasser eller -hold som konsekvens af ovennævnte besparelser. Derfor forventer ekspertgruppen, 

at det kan lede til klare positive effekter, såfremt der generelt bliver reduceret kraftigt i klasse- eller 

holdstørrelse, eller ved omfattende brug af to-matematiklærerordninger.  

Det uddybes ikke i rapporten, hvordan rammer og strukturer omkring læreres arbejdsvilkår, såsom en 

klart forøget forberedelsestid, betydeligt færre elever i matematikklasser eller -hold og andre udgifts-

drivende tiltag, kunne udnyttes og forventes at have positive effekter på matematikundervisningen, 

fordi det ligger uden for ekspertgruppens kommissorium (jf. bilag 4).   

 

Ligeledes anfører ekspertgruppen heller ikke anbefalinger vedrørende læreres trivsel og anerkendelse, 

men det er klart, at bl.a. ovenstående forhold, og den generelle omtale af folkeskolelærerprofessionen i 

medierne, skaber et stort behov for at anerkende lærernes professionalitet og arbejdsindsats og for en 

indsats for øget lærertrivsel på den enkelte skole. Det kan for matematiklærernes vedkommende bl.a. 

ske ved at tage de beskrevne udfordringer for matematikfaget alvorligt, og ved at implementere en 

række af de centrale anbefalinger i den foreliggende rapport under inddragelse af matematiklærerne i 

såvel nationale som lokale beslutningsprocesser. 

I kommissoriet er angivet, som en betingelse for implementering af ekspertgruppens anbefalinger, at 

niveauet i matematikfaget ikke sænkes. Det er en passende intention, der må møde opbakning blandt 

alle, der beskæftiger sig med matematikundervisning. Det bør generelt være ambitionen at hæve un-

dervisningens kvalitet og dermed elevernes matematikfaglige niveau. Det er imidlertid ikke entydigt, 

hvad der menes med niveauet i matematik. Der skal, uanset om man fx taler om matematik i 9. klasse 

eller matematik på A-niveau i gymnasiet, foretages en afvejning mellem bredde (antal faglige emner) 

og dybde (graden af elevers forståelse og beherskelse af de faglige emner). Matematikniveauet kan så-

ledes ikke aflæses alene af en liste over emner, der behandles, og det er altså ikke nødvendigvis en ni-

veausænkning, såfremt der reduceres eller på anden måde ændres i listen over emner, der skal arbej-

des med i undervisningen. Det reelle matematikniveau kommer fx også til udtryk gennem: 

 De i undervisningen og ved prøver implementerede forventninger mht. grundlæggende  

færdigheder, forståelse og kompetencer. 

 Kompleksiteten af de problemstillinger, hvori matematikkens begrebs- og symbolverden  

sættes i spil. 

 Graden af selvstændighed og bredden i kompetencekravene, der rummes i opgaver, projekter 

mv. 

Læsevejledning 

I rapportens første del beskrives otte centrale udfordringer, som ekspertgruppen har identificeret som 

de væsentligste inden for matematikfaget. For hver udfordring beskrives først tværgående problemstil-

linger for de tre uddannelsesområder: grundskolen, de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannel-

serne, hvorefter udfordringen beskrives for det enkelte uddannelsesområde. 

 

I rapportens anden del præsenteres et bruttokatalog med ekspertgruppens løsningsforslag. De i alt 61 

løsningsforslag er placeret i ti overordnede kategorier. En kort samlet oversigt over løsningsforslagene 

findes på s. 39.   

 

Der er ikke en en-til-en-korrespondance mellem udfordringer og løsningsforslag. Nogle løsningsforslag 

adresserer således flere af de identificerede udfordringer, ligesom enkeltudfordringer kan være forbun-

det med flere løsningsforslag. Derudover er der i nogle tilfælde indbyrdes afhængigheder mellem 

nogle af løsningsforslagene. Gennemførelse af et enkelt løsningsforslag kan derfor forudsætte, at andre 

forslag også gennemføres.  
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Resume af ekspertgruppens arbejde  
 

Ekspertgruppen for matematik har udarbejdet den foreliggende rapport, der 

består af to dele. Den første del identificerer de væsentligste udfordringer for 

matematikfaget. Den anden del er et bruttokatalog med anbefalinger til løs-

ningsforslag til håndtering af de identificerede udfordringer. Begge dele op-

summeres nedenfor.  
 

Overordnede udfordringer 

Ekspertgruppen har identificeret otte overordnede udfordringer. I rapporten beskrives hver udfordring 

enkeltvis, men udfordringerne er tæt forbundne og ofte indbyrdes afhængige. Udfordringerne er kort 

opsummeret nedenfor. I rapporten beskrives først de aspekter af hver af de otte udfordringer, som gør 

sig gældende på tværs af de tre uddannelsesområder, dernæst beskrives aspekter specifikt relateret til 

hhv. grundskolen, gymnasiet og erhvervsuddannelserne.  

 
Udfordring 1: Stor faglig spredning 

Eleverne har på hver af de tre uddannelsesområder vidt forskellige forudsætninger for at lære matema-

tik. Den faglige spredning gør det udfordrende for matematiklærere at tilrettelægge og gennemføre en 

differentieret matematikundervisning, der imødekommer alle elevers behov.  

Udfordring 2: Tal og algebra 

Talforståelse og regnestrategier er helt centrale for elevers læring af matematik. Mange elever har imid-

lertid faglige udfordringer inden for fagområderne ’tal og algebra’ – og det kan følge eleverne fra 

grundskolen til ungdomsuddannelserne og videre ind på de videregående uddannelser. 

Udfordring 3: Sproglighed 

Elever i både grundskolen og på ungdomsuddannelserne er udfordrede ift. den sproglige dimension af 

matematikundervisningen, idet flere elever har vanskeligt ved at lytte, læse, skrive og/eller samtale om 

matematik.    

 

Udfordring 4: Motivation og self-efficacy 

På tværs af uddannelsesområderne opleves, at elever ofte ikke er motiverede for at lære matematik. 

Derudover mangler mange elever tro på egne evner til at lære faget, bl.a. på grund af negative oplevel-

ser fra matematikundervisningen. Det kan påvirke elevernes faglige udvikling negativt. 

 

Udfordring 5: Digitale læremidler og værktøjer    

Digitale læremidler og værktøjer har en omfattende og vigtig plads i undervisningen, men brugen af 

dem kan være uhensigtsmæssig, hvis de anvendes uden tydelig pædagogisk og didaktisk intention ift. 

matematikfagets formål.  

 

Udfordring 6: Styredokumenter  

På alle tre uddannelsesområder opleves på forskellig vis udfordringer med læreplaner og tilsvarende 

styredokumenter. Eksempelvis er det en udfordring, at eksisterende læreplaner i matematik ikke giver 

lærerne en tilstrækkeligt klar retning for, hvad der skal prioriteres i undervisningen. 

 

Udfordring 7: Overgangsproblematikker 

Mange elever oplever både internt i grundskolen og på ungdomsuddannelserne, og i overgangen fra 

grundskole til ungdomsuddannelse, udfordringer i matematik, når de går fra et uddannelsestrin til det 

næste. For nogle elever opleves matematik i grundskolen og matematik på ungdomsuddannelserne 

som vidt forskellige fag. 
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Udfordring 8: Lærerkompetencer 

Der er både i grundskolen og på ungdomsuddannelserne udfordringer relateret til matematiklærernes 

grunduddannelse, og deres muligheder for efter- og videreuddannelse og løbende fagligt samarbejde. 

En del studerende på uddannelsen til grundskolelærer i matematik er specielt udfordrede ift. det mate-

matikfaglige indhold. Mange fremtidige gymnasielærere bliver i studietiden primært undervist i mate-

matisk stof, hvori der normalt ikke undervises på gymnasialt niveau, og disses potentiale for at udvikle 

et lærerperspektiv på gymnasiestoffet understøttes ikke tilstrækkeligt. Mange gymnasielærere får der-

for et relativt svagt stofdidaktisk2 og fagdidaktisk udgangspunkt for at undervise i faget. Der findes ikke 

en egentlig uddannelse for erhvervsskolelærere, og der er ingen formelle krav til grundfagslærernes 

matematikfaglige eller matematikdidaktiske uddannelse.  

 

Behov for reelle forandringer 
Gode matematikkompetencer er i mange sammenhænge centrale for den enkelte borger og for sam-

fundet. Matematikkompetencer indgår som en væsentlig del af almendannelsen og er i mange sam-

menhænge afgørende for borgerens kvalificerede deltagelse i samfundslivet og på arbejdsmarkedet.  

 
Der er jf. ovenstående væsentlige udfordringer med matematikfaget både i grundskolen og på ung-

domsuddannelserne. Af den årsag er det strengt nødvendigt, at der på alle niveauer – nationalt, regio-

nalt, kommunalt og på de enkelte uddannelsesinstitutioner – skabes en forståelse for alvoren af udfor-

dringerne i matematikfaget, og at ledelser på alle niveauer motiveres for at prioritere, handle og følge 

op på tiltag, der kan styrke elevers læring af matematik. Det politiske niveau, særligt i Børne- og Under-

visningsministeriet, og lokale ledelser har en særlig rolle ift. at skabe reelle forandringer i forhold til de 

presserende udfordringer i matematikfaget. 
 

Ekspertgruppen for matematik har udarbejdet et bruttokatalog med anbefalinger til 61 løsningsforslag, 

som alle kan bidrage til at imødekomme en eller flere af udfordringerne. Løsningsforslagene er, så vidt 

muligt, funderet i forskning, men er i særlig grad indspark fra erfarne praktikere fra uddannelsessekto-

ren, som møder de beskrevne udfordringer i praksis. 

 

Ekspertgruppen for matematik har et stort ønske om, at alle løsningsforslag på sigt implementeres. 

Nogle løsningsforslag kan iværksættes nu og her, mens andre har længere udbredelseshorisont, idet 

deres succes fx er afhængig af, at andre løsningsforslag gennemføres først.  

 

Prioriterede anbefalinger til løsningsforslag 

Af hensyn til omfanget af løsningsforslag har matematikekspertgruppen udarbejdet en prioritering af 

løsningsforslag, som gruppen forventer kan bidrage til at skabe de største forandringer i elevers mate-

matikkompetencer. Der indledes med fire prioriterede løsningsforslag, der går på tværs af uddannel-

sesområderne og dernæst følger fem-seks forslag for hvert af uddannelsesområderne. Bemærk, at for-

slagene ikke er indbyrdes prioriterede.   

 

Løsningsforslag til håndtering af tværgående udfordringer:  

 

Løsningsforslag 1.1: Tal og algebra-indsats  

Ekspertgruppen anbefaler en tal og algebra-indsats over de næste 8-10 år med fokus på udbredelse af 

den kommende nationale strategi for tal og algebra, etablering af en bred forståelse af alvoren af de 

eksisterende tal- og algebra-udfordringer på tværs af uddannelsesområder samt opprioritering af tal 

og algebra som matematikdidaktisk forskningsområde.  

 

Løsningsforslag 2.1: Styrket fokus på aftagerperspektivet i opgavekommissioners arbejde   

Ekspertgruppen anbefaler, at de eksisterende opgavekommissioner videreudvikles med fokus på tæt 

samarbejde med aftagerfeltet, at en årlig rapport om de skriftlige prøver offentliggøres, og at tilgænge-

ligheden af opgavesæt fra de afholdte skriftlige prøver øges. Endvidere bør udviklingen af skriftlige 

prøver ske med et langsigtet perspektiv via drøftelser med centrale parter. 

 

Løsningsforslag 3.1: Varig prioritering af national formidling af matematikdidaktisk viden  

                                                           
2 Stofdidaktik er den del af fagdidaktikken, der retter sig specifikt mod de faglige emner, der undervises i på et bestemt uddannel-

sestrin, fx vanskeligheder forbundne med at lære funktionsbegrebet i en gymnasial sammenhæng 
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Ekspertgruppen anbefaler en varig prioritering af national formidling af matematikdidaktisk forskning 

og af gode erfaringer fra matematikundervisningens praksis, og et samlende organ, der kan styrke sam-

arbejdet om matematik i dagtilbud, grundskole, erhvervsuddannelserne, og gymnasierne og evt. andre 

uddannelsesområder.   

 

Løsningsforslag 10.1: Etablering af lokale matematiksamarbejder mellem grundskole og ungdomsuddan-

nelser  

Ekspertgruppen anbefaler, at der etableres lokale netværk med deltagelse af repræsentanter fra grund-

skolen og ungdomsuddannelserne, evt. også kommunale matematikkonsulenter og lokale læreruddan-

nelsesinstitutioner. Netværket bør bl.a. arbejde med lokale udviklingsprojekter relateret til matematik-

undervisning, udvikle undervisningsforløb og tage på besøg i hinandens undervisning som afsæt for 

drøftelser og refleksioner.   

 

Løsningsforslag til håndtering af udfordringer i grundskolen:  

 

Løsningsforslag 2.2: Obligatorisk mundtlig prøve 

Ekspertgruppen anbefaler, at der indføres en obligatorisk mundtlig afgangsprøve i matematik for alle 

elever i grundskolen.  

Løsningsforslag 3.2: Styrket formativ evaluering i matematikundervisningen   

Ekspertgruppen anbefaler, at der sættes lokale tiltag i værk for at udvikle og fremme en formativ og 

fremadskuende evalueringspraksis, hvor eleverne løbende får feedback, som kan støtte deres matema-

tikfaglige udvikling. 

Løsningsforslag 4.1: Gentænkning af specialundervisningen  

Ekspertgruppen anbefaler, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal sammenfatte erfaringer fra 

specialundervisning og inkluderende undervisning med fokus på matematik, udarbejde vidensopsam-

linger pba. national og international forskning, og udvikle kortlægnings- og indsatsmaterialer til elever i 

matematikvanskeligheder.  

 
Løsningsforslag 5.1: Matematikvejledere på alle skoler 

Ekspertgruppen anbefaler, at det gøres obligatorisk for grundskoler at have en matematikvejleder til-

knyttet skolens pædagogiske læringscenter, og at matematikvejlederens rolle styrkes.  

 

Løsningsforslag 7.1: Styrkelse af lærernes reflekterede brug af digitale værktøjer  

Ekspertgruppen anbefaler, at hensigtsmæssig brug af digitale værktøjer præciseres i styredokumenter, 

og at der produceres mere viden og flere materialer om epistemisk3 brug af digitale værktøjer i grund-

skolen bl.a. gennem igangsættelse og gennemførelse af udviklings- og forskningsprojekter.  

 

Løsningsforslag 8.1: Styrkelse af grundskolelæreruddannelsen 

Ekspertgruppen anbefaler, at grunduddannelsen af matematiklærere i grundskolen styrkes gennem et 

mere omfangsrigt undervisningsfag i matematik og en praksisbasering af uddannelsen. 

 

Løsningsforslag til håndtering af udfordringer i gymnasiet:  

 

Løsningsforslag 1.4: Revision af læreplanen for B-niveau for stx og hf  

Ekspertgruppen anbefaler en snarlig grundig revision af B-læreplanerne for stx og hf med tilsvarende 

justeringer i læreplanerne for stx-C og hf-C. Princippet for revisionen bør følge Matematikkommissio-

nens anbefaling om en læreplan med færre emner, der til gengæld behandles i større dybde.  

 

Løsningsforslag 1.5: Udvikling af selvstændig A-niveau-læreplan for valgfaget fra B til A 

Ekspertgruppen anbefaler, at der udvikles en særlig læreplan for matematik A som valgfag (løft fra B- til 

A-niveau) med tilhørende prøve. I praksis oprettes et etårigt A-niveau ved siden af det eksisterende tre-

årige A-niveau.  

 

                                                           
3 Når digitale værktøjer bruges epistemisk, bruges de til at udvikle erkendelser. Det kan fx være dybere forståelser af matematiske 

begreber og metoder. 
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Løsningsforslag 2.7: Mindre brug af CAS-værktøjer i de skriftlige prøver  

Ekspertgruppen anbefaler, at brugen af CAS-værktøjer4 udgår fra eller reduceres kraftigt ved de skrift-

lige prøver på A- og B-niveau. CAS-værktøjer bør fremover fortsat være en integreret del af en under-

søgende og eksperimenterende undervisning samt være en del af den mundtlige prøve.  

 

Løsningsforslag 7.2: Styrkelse af didaktisk og empirisk baseret viden om brug af CAS-programmer i under-

visningen  

Ekspertgruppen anbefaler, at der igangsættes et længerevarende arbejde om udvikling af mere didak-

tisk og empirisk baseret viden om brug af CAS-værktøjer i undervisningen med tilhørende udvikling af 

opgaver og andre lærematerialer. 

 

Løsningsforslag 9.3: Styrkelse af rammerne for lærernes professionelle samarbejde 

Ekspertgruppen anbefaler, at der etableres professionelle læringssamarbejder på hver gymnasial insti-

tution. Samarbejdet kan drage nytte af lærere, der har en videre-uddannelse inden for matematikkens 

didaktik, fx en ph.d. i matematikkens didaktik eller en master i matematikundervisning. 

 

Løsningsforslag til håndtering af udfordringer på erhvervsuddannelserne:  

 

Løsningsforslag 1.10: Fastsættelse af fast normeret undervisningstid på alle niveauer  

Ekspertgruppen anbefaler, at faglige udvalg skal kunne fastsætte krav til grundfag, som eleverne skal 

leve op til for at fortsætte i hovedforløbet, der svarer til den vejledende varighed.   

 

Løsningsforslag 2.9: Én mundtlig prøveform uanset matematikniveau  

Ekspertgruppen anbefaler, at der kun skal være én mundtlig prøveform (prøveform A) af to timers va-

righed i matematikfaget. Dog bør projektopgaverne fortsat indgå i prøven for D- og C-niveau. 

 

Løsningsforslag 4.7: Udvikling af mulighed for at identificere elever i matematikvanskeligheder  

Ekspertgruppen anbefaler, at lærerne skal have bedre mulighed for at identificere elever i vanskelighe-

der med matematik. Det skal ske gennem udvikling af en test for elever i risikogruppen, udvikling af vi-

dens- og inspirationsmateriale, øget efteruddannelse til lærerne og styrket samarbejde med grundsko-

len om overlevering af viden om enkeltelever.  

 

Løsningsforslag 5.7: Matematikvejledere på erhvervsskoler og ny matematikvejlederuddannelse til eud-

lærere  

Ekspertgruppen anbefaler, at alle erhvervsskoler, så vidt muligt, skal have minimum én matematikvejle-

der. Der bør udbydes en særskilt eud-matematikvejlederuddannelse.  

 

Løsningsforslag 8.3: Indførelse af minimumskrav for faglige kompetencer for eud-lærere i matematik  

Ekspertgruppen anbefaler, at det bliver et centralt krav, at lærere i matematik som minimum har gen-

nemført grundskolelæreruddannelsens undervisningsfag i matematik eller har opnået tilsvarende kom-

petencer gennem efteruddannelse.

                                                           
4 CAS står for Computer Algebra Systems, som bl.a. kan foretage symbolske beregninger.   
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Udfordring 1: Stor faglig spredning 
  

 

 

Der er stor spredning i elevernes faglige niveau, og eleverne har 

på alle tre uddannelsesområder vidt forskellige forudsætninger for 

at lære matematik. 
 

Generelt om udfordringen 

Det er et grundvilkår på alle tre uddannelses-

områder, at der meget ofte er en stor faglig 

spredning i elevernes forudsætninger og ni-

veau i matematik. Den primære årsag hertil er 

det brede og sammensatte elevgrundlag i 

både grundskolen og på ungdomsuddannel-

serne.  

 

På alle tre uddannelsesområder opleves en 

stigning i mængden af elever med særlige ud-

fordringer og behov. Skoler og uddannelsesin-

stitutioner skal rumme elevgrupper med stor 

diversitet, og det er blevet en endnu større ud-

fordring for matematiklærere at tilrettelægge 

og gennemføre en differentieret matematikun-

dervisning, der imødekommer alle elevers be-

hov.  

 

Det opleves også som en udfordring, at fagligt 

stærke elever ikke altid udfordres i tilstrækkelig 

grad. Det synes altså at være vanskeligt for læ-

rerne at gennemføre en matematikundervis-

ning, hvor alle elever udfordres og udvikler sig 

mest muligt. 

 

Grundskole  

Der er allerede ved skolestart stor spredning i, 

hvad eleverne har med sig ift. matematisk op-

mærksomhed, særligt hvad angår talforståelse 

(Kjeldsen, Kristensen & Christensen, 2020). Ele-

ver, som er bagud ved skolestarten, er i risiko 

for at vedblive med at præstere lavere gennem 

hele grundskoleforløbet (Duncan et al., 2007). 

 

De internationale undersøgelser PISA og 

TIMSS viser, at andelen af elever på de forskel-

lige kompetenceniveauer i matematik historisk 

set har været relativt konstant (Christensen, 

2019; Kjeldsen, Kristensen & Christensen, 

2020). Dog viser TIMSS 2019, at der fra 2015 til 

2019 observeres en ’forskydning’ nedad, så 

færre elever befinder sig på de højeste kompe-

tenceniveauer og flere på de laveste. 

 

Figur 1: Elevernes faglige niveau på 4. klassetrin 

i matematik i 2015 og 2019. Opgjort i andele. 

 

Kilde: Kjeldsen, Kristensen & Christensen, 2020. Figur udarbej-

det af BUVM.  

 

Det er en gennemgående tilbagemelding fra 

praksis, at et øget krav om inklusion af elever 

med særlige udfordringer i folkeskolen kan 

være medvirkende til, at der er flere lavt præ-

sterende og færre højt præsterende elever i 

matematikundervisningen. Evalueringer af in-

kluderende læringsmiljøer og specialpædago-

gisk bistand viser, at næsten hver fjerde elev i 

folkeskolens udskoling får støtte eller vurderes 

at have behov for det (Andreasen et al., 2022). 

Samtidig fremgår det, at der mangler kompe-

tence på skolerne til at kunne imødekomme 

elevgrupper med særlige behov. 59 pct. af de 

adspurgte lærere i undersøgelsen angiver, at 

de kun i mindre grad har eller ikke har kompe-

tencer til at imødekomme specifikke elevers 

behov (Lindeberg et al., 2022). 

 

Der mangler fagdidaktisk viden om, hvordan 

lærere bedst understøtter og inkluderer den 

uensartede gruppe af lavt præsterende elever i 

matematikundervisningen. Denne udfordring 

hænger bl.a. sammen med, at der generelt 

mangler specialiseret viden om, hvordan elever 

med særlige behov bedst støttes i at lære ma-

tematik i den almene undervisning.  

 

Ift. de højeste kompetenceniveauer er det be-

mærkelsesværdigt, at der er en tendens til, at 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2015

2019

Under lavt På lavt På mellem På højt På meget højt
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også elever med en stærk socioøkonomisk 

baggrund præsterer dårligere sammenlignet 

med tidligere (Sjoe et al., 2019). 

 

Det er en udfordring, at der ikke eksisterer en 

ministerielt accepteret definition af og scree-

ning for dyskalkuli (talblindhed). For de lærere, 

som forsøger at hjælpe elever i store matema-

tikvanskeligheder, mangler der adgang til vi-

den og forskningsvaliderede screenings- og 

indsatsmaterialer.  

 

Med aftalen om folkeskolereformen i 2013 blev 

det besluttet at udvikle en test til at identificere 

elever med talblindhed. Projektet har været 

med til at øge opmærksomheden på talblind-

hed og matematikvanskeligheder generelt, 

men det har også øget forventningen og be-

hovet for en screeningstest. Der er skabt et 

marked for forskellige private og offentlige ak-

tører, som forsøger at udfylde dette behov. 

Dermed kan elever nu blive diagnosticeret tal-

blinde, men uden at der er konsensus om be-

grebet, hvordan det diagnosticeres, og hvad 

det indebærer. 

 

Idet der ikke findes en anerkendt definition af 

talblindhed i Danmark, anvendes begrebet tal-

blindhed ikke i denne rapport. I stedet anven-

des termen ’elever i matematikvanskeligheder’.  

 

Gymnasiale uddannelser 

En meget stor andel af eleverne vælger en 

gymnasial uddannelse efter grundskolen. Ca. 

70 pct. af en ungdomsårgang er således startet 

på en gymnasial uddannelse 15 måneder efter, 

at de afslutter 9. klasse (BUVM, 2022a). 

 

Med gymnasiereformen i 2017 blev matematik 

på B-niveau obligatorisk for de fleste elever på 

de treårige gymnasiale uddannelser. Dette har 

især skabt ændringer på hhx, hvor omkring 16 

pct. af eleverne før reformen havde matematik 

C som højeste niveau. I dag er tallet under 1 

pct. Reformen har på stx kun medført en mini-

mal stigning på under et procentpoint i ande-

len af elever med matematik på B-niveau. Det 

skyldes, at størstedelen af eleverne på stx alle-

rede før reformen havde matematik B. Der-

imod har reformen på stx betydet en reduktion 

i andelen af elever med matematik C som hø-

jeste niveau fra omkring 7 pct. til 2 pct. af en 

årgang, samt en stigning i andelen af elever 

med matematik på A-niveau med over 4 pro-

centpoint (BUVM, 2022b). Dvs. at der med 

2017-reformen på stx samlet er sket en for-

skydning af elever fra C-niveau til B-niveau og 

videre til A-niveau. 

 

Et øget antal elever generelt på de gymnasiale 

uddannelser og den øgede andel elever med 

B-niveau samt den faglige og studiekompeten-

cemæssige profil af disse i matematik har 

ifølge tilbagemeldinger fra sektoren bidraget 

til en større spredning end tidligere i elevernes 

faglige niveau og forudsætninger. Det har kon-

sekvenser for elevernes faglige udbytte og stil-

ler store krav til en differentieret indsats. Der 

ses en tendens til, at elever på studieretninger 

med matematik B som højeste niveau har et 

lidt lavere samlet fagligt resultat på tværs af 

fag fra grundskolen, end elever på studieret-

ninger med matematik A (BUVM, 2022c).  

 

Erhvervsuddannelser  

Elever, der optages på erhvervsuddannelserne, 

har meget forskellige skoleforløb bag sig, både 

hvad angår indhold og længde (BUVM, 2022d). 

For nogle elever kan det være lang tid siden, 

de sidst gik i skole. Andre har i forvejen en an-

den relevant uddannelse eller erhvervserfaring, 

mens der også er elever, der kommer direkte 

fra grundskolen. En analyse viser, at de fagligt 

mest udfordrede elever i 9. klasse i grundsko-

len er overrepræsenterede på erhvervsuddan-

nelserne (STUK, 2021). Ligeledes får stadig flere 

eud-elever tildelt særlig støtte fx pga. ord-

blindhed eller diagnoser (EVA, 2021a). Se figur 

2 nedenfor.   

 

Figur 2: Elever som modtager SPS-støtte på ungdoms-

uddannelser i 2008 og 2017. Opgjort i pct. af alle ele-

ver.  

 
Kilde: EVA, 2021. Figuren er udarbejdet af BUVM pba. et sær-

udtræk fra EVA.   

 

Vilkårene for undervisningen gør det dog ud-

fordrende at differentiere, således at både de 

fagligt svageste og de fagligt stærkeste elever 

bliver passende udfordret i matematikunder-

visningen.  
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Udfordring 2: Tal og algebra  
 

Mange elever har faglige udfordringer inden for fagområderne tal 

og algebra – og det kan følge eleverne fra grundskolen til ung-

domsuddannelserne og ind på de videregående uddannelser. 
 

Generelt om udfordringen

Talforståelse og regnestrategier er for mate-

matik, hvad læsning er for dansk. Tal og alge-

bra indtager en central rolle i stort set al mate-

matikundervisning. 

 

Med ’tal' menes læren om tal, også kaldet arit-

metik. Det omfatter forskellige typer af tal (fx 

naturlige tal, hele tal, rationale tal og reelle tal) 

og regning med dem (de fire regnearter).  Al-

gebra kan populært beskrives som ’regning 

med bogstaver’, men det omfatter langt mere 

end det, fx variabelbegrebet.  

 

Når eleverne skal lære de øvrige matematiske 

emner, udgør tal og algebra en afgørende del 

af deres faglige fundament. Der er eksempelvis 

evidens for, at førskolebørns talforståelse og 

fleksible regnestrategier er den vigtigste præ-

diktor for deres matematiske færdigheder i 5. 

klasse og senere i deres uddannelsesforløb 

(Nguyen et al., 2016). Der er desuden evidens 

for, at stærke tal- og algebrakompetencer, 

særlig brøkregning, i grundskolen er en god 

prædiktor for succes i gymnasial matematik 

(Siegler et al., 2012).  

 

Tal og algebra skal derfor være centralt i mate-

matikundervisningen i grundskolen, og områ-

derne skal udbygges i det videre uddannelses-

forløb.  

 

Der er begrænset forskning om danske elevers 

forståelse af tal og algebra i både grundskolen 

og på ungdomsuddannelserne. Der mangler 

også hensigtsmæssige værktøjer til screening 

af elevernes forståelse af tal og algebra. Det 

betyder, at udfordringer forbundet med læring 

af tal og algebra kan følge eleverne gennem 

grundskolen og ind i ungdomsuddannelserne 

uden at blive adresseret tilstrækkeligt.  

                                                           
5 Styredokumenter er de regeltekster, der styrer det pågæl-

dende område. Dvs. lov og bekendtgørelse med tilhørende 

Hvis elever skal udvikle grundlæggende be-

grebsforståelser og færdigheder, kræver det, at 

de har tid til at arbejde i dybden med tal og al-

gebra. Dette gælder for alle tre uddannelses-

områder. Lærerne på hvert område har desu-

den brug for både stofdidaktisk viden om og 

tydelige pejlemærker for, hvad der kan være 

hensigtsmæssige faglige progressioner i ele-

vernes læring og i deres arbejde med tal og al-

gebra. Dette er vigtigt for at kunne skabe fag-

lig sammenhæng og progression i elevernes 

uddannelsesforløb. Med de eksisterende lærer-

uddannelser, styredokumenter5 og tilgænge-

lige ressourcer realiseres dette ikke i tilstræk-

kelig grad i dag. 

 

Elevers udfordringer med tal og algebra står 

ikke alene, idet eleverne også er udfordrede af 

andre matematiske emner, fx statistik. Men ud-

fordringerne inden for tal og algebra tillægges 

særlig vægt på grund af områdets betydning 

for elevens muligheder for at lære andre dele 

af matematikfaget.  

 

En medvirkende årsag til de tiltagende proble-

mer med elevers læring af tal og algebra på 

alle tre uddannelsesområder er de seneste årti-

ers hastige indførelse af digitale læremidler og 

digitale værktøjer, og en delvist uhensigts-

mæssig brug af værktøjerne i undervisningen. 

Det er fx uhensigtsmæssigt at overlade for stor 

en del af de grundlæggende regneoperationer 

og bogstavmanipulationer til de digitale værk-

tøjer. Dette kan nemlig fjerne fokus i undervis-

ningen fra nødvendigheden af, at eleverne ud-

vikler og vedligeholder disse grundlæggende 

færdigheder og forståelser inden for tal og al-

gebra (se i øvrigt udfordring 5). 

 

 

bilag i form af læreplaner og faglige mål, ministerielle vej-

ledninger samt vejledende eksamensopgaver.  
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Grundskole  

Når det gælder børns færdigheder ved starten 

af børnehaveklassen ift. at tælle, genkende tal, 

skrive tal og lægge enkelte tal sammen eller 

trække fra, er relativt få danske børn i børneha-

veklassen, ifølge TIMSS-undersøgelsen fra 

2019, rigtig gode til dette, mens lidt over halv-

delen er rimelig gode, og omkring 40 pct. er 

ikke gode (Kjeldsen, Kristensen & Christensen, 

2020). Det bemærkes, at undersøgelsen er ba-

seret på forældrenes vurderinger af deres 

fjerde-klasses-børns tidlige matematiske for-

måen. 
 

TIMSS-undersøgelsen, der i 2019 blev gen-

nemført på fjerde klassetrin, afrapporterer på 

tre faglige områder inden for matematikfaget: 

tal, måling og geometri samt statistik. Den vi-

ser, at der er sket et markant fald i fagligt ni-

veau blandt de dygtigste 80 pct. siden den se-

neste måling i 2015. Dette fald er endnu mere 

udtalt og bekymrende, når det isoleres til om-

rådet tal, hvor der er sket et fald på 23 pro-

centpoint siden 2015. De 20 pct. svageste ele-

ver oplever større udfordringer i fagområdet 

tal (fald på 22,5 point) end i de gør i måling og 

geometri (fald på 10,5 point) (Kjeldsen, Kristen-

sen & Christensen, 2020).  

 

Erfaringer fra praksis og resultaterne fra folke-

skolens prøver indikerer, at der mangler en be-

vidst progressionstænkning for elevens faglige 

udvikling i undervisningen, når det kommer til 

deres begrebsmæssige forståelse, herunder 

talforståelse. Erfaringen er, at elever ofte byg-

ger videre på ikke-forståede metoder, begre-

ber og ideer, hvilket typisk resulterer i en frag-

menteret forståelse. 

 

Gymnasiale uddannelser 

En stor del af eleverne har igennem hele gym-

nasieforløbet fortsat store problemer med 

grundlæggende tal og algebra, hvilket bekræf-

tes af tilbagemeldinger fra de skriftlige censo-

rer og sektoren generelt. Det har betydning for 

den undervisning, der kan finde sted i emner, 

der forudsætter solid talbaseret og algebraisk 

viden, som fx differentialregning. Ved løsning 

af matematiske opgaver er det ikke usædvan-

ligt, at fx manglende færdigheder i brøkreg-

ning gør eleverne ude af stand til at løse en 

opgave.  

 

Disse problemer skal ses i lyset af det øgede 

antal elever generelt på de gymnasiale uddan-

nelser og særligt på B-niveau i matematik (jf. 

beskrivelsen af elevsammensætningen på B-ni-

veauet og de øvrige niveauer på stx og hhx i 

udfordring 1). Problemerne skal også ses i lyset 

af, at de gymnasiale uddannelser tidligere har 

skullet håndtere en langt mere homogen elev-

gruppe.  

 

Tal og algebra er på det gymnasiale område en 

forudsætning for elevernes arbejde med mate-

matisk argumentation, analyse og modellering. 

Her kan eleverne nogle gange finde uhensigts-

mæssig støtte i specielt CAS-værktøjer. Dette 

kan ske på bekostning af vedligeholdelse af 

grundlæggende færdigheder og opbygningen 

af robuste algebraiske begrebsforståelser og 

færdigheder. Der mangler generelt viden om 

hensigtsmæssig brug af CAS-værktøjer i un-

dervisningen (Jankvist & Misfeldt, 2019). 

De skriftlige eksamensopgaver kan i et vist om-

fang løses ved standardiseret brug af CAS-

værktøjer, og det fører i praksis til et uhen-

sigtsmæssigt fokus på en sådan brug. Dette 

gælder især, men ikke udelukkende, på stx B-

niveau (Jessen, Holm & Winsløw, 2015). Dette 

gør, at mindre instrumentelle færdigheder, fx 

inden for problemløsning og begrebsforstå-

else, nedprioriteres og efterlader en del elever 

med en for lav grad af sikkerhed og overblik, 

selv når det kommer til at kontrollere og for-

tolke relativt simple resultater. 

 

Tilbagemeldinger fra videregående uddannel-

ser (fx sygeplejeuddannelsen, matematiklærer-

uddannelsen til grundskolen, og naturviden-

skabelige uddannelser på universitetet) peger 

på, at nogle førsteårsstuderende, på trods af at 

have gennemført matematik på B- eller A-ni-

veau, mangler grundlæggende forståelse og 

sikkerhed i brug og håndtering af tal og alge-

bra, som også i disse uddannelser er nødven-

dige (Markvorsen et al., 2019). 
 

Erhvervsuddannelser  

En analyse viser, at de elever, der klarede sig 

dårligst til 9.-klasseprøven i matematik uden 

hjælpemidler i 2018 og 2019, i højere grad sva-

rede forkert på opgaver om bl.a. formler, alge-

braiske udtryk og geometri sammenlignet med 

de øvrige elever. Samtidig overgår 33 pct. af 

denne elevgruppe til en erhvervsuddannelse. 

Omvendt overgår en mindre andel (10 pct.) af 

de elever, der klarede sig bedst ved 9. klasse-

prøven i matematik uden hjælpemidler, til en 
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erhvervsuddannelse6 (STUK, 2021). Se figur 4 

nedenfor.  

 

Figur 4: Elevernes overgangsstatus efter 15 måneder 

for hver af de tre grupper.  

 
 

Kilde: STUK, 2021.  

En kortlægning af erhvervsskoleelevernes ma-

tematikfærdigheder på grundforløbets 1. og 2. 

del bekræfter, at eleverne har udfordringer 

med basal talforståelse, regnefærdigheder og 

anvendelse af tal, fx ved måling (Lindhardt, 

2021; Professionshøjskolen Absalon, 2019).  
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6 Elever fra efterskoler med samlet særligt tilbud, specialsko-

ler, ungdomsskoler og dagbehandlingstilbud og 10. klasse 

indgår ikke i analysepopulationen.  
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Udfordring 3: Sproglighed  
  

 

 

Elever i både grundskolen og på ungdomsuddannelserne er ud-

fordrede ift. den sproglige dimension af matematikundervisningen 

og oplever selv, at det fx kan være svært at forklare matematik.   
 

Generelt om udfordringen 

Den sproglige dimension dækker over, at det 

på den ene side er et mål i sig selv, at eleverne 

bliver i stand til at kommunikere i, om og med 

matematik, og på den anden side er sprog et 

middel til at lære matematik. Det kalder på en 

dialogisk undervisning.       

 

Forskning viser, at elever, der i grundskolen el-

ler på ungdomsuddannelser får mulighed for 

at kommunikere i, om og med matematik, læ-

rer matematik med en dybere forståelse (Lam-

pert & Cobb, 2003). Samtidig med at elever 

lærer at kommunikere i og om matematik, 

styrker det også deres matematiklæring bety-

deligt at sætte ord på indholdet og at deltage i 

matematikfaglige samtaler i klassen (Lampert 

& Cobb, 2003). At kommunikere bliver derved 

både et mål og et middel i undervisningen. 

 

Der er to typer af udfordringer relateret til den 

sproglige dimension. Den ene er, at det er van-

skeligt at gennemføre dialogisk undervisning, 

og at denne undervisningsform ofte ikke prio-

riteres i praksis, hverken i grundskolen eller på 

ungdomsuddannelserne. Erfaringer viser såle-

des, at flere elever har vanskeligt ved den 

sproglige side af faget – dvs. at lytte, læse, 

skrive og/eller samtale om matematik – i både 

grundskolen og på ungdomsuddannelserne.  

 

Den anden udfordring er, at der er forskelle i 

måden at kommunikere i, om og med mate-

matik på de tre uddannelsesområder. Der er fx 

større krav til sproglig matematisk præcision 

og stringens på de gymnasiale uddannelser 

end på de to andre uddannelsesområder. Un-

dersøgelser viser, at noget af det eleverne fin-

der svært i overgangen mellem grundskole og 

gymnasiet netop er, at de skal forklare mate-

matik og anvende fagterminologi på nye må-

der (Ebbensgaard et al., 2014; Christensen, 

2021). Sproglige udfordringer kan således 

følge elever videre eller opstå på ungdomsud-

dannelserne, hvor eleverne oplever anderledes 

krav til det at kommunikere i, om og med ma-

tematik.  

 

Grundskole  

Den forståelse af matematisk kommunikation, 

der er beskrevet ovenfor, ligger til grund for 

Fælles Mål for matematik. Baseret på tilbage-

løb fra praksis og ekspertgruppens erfaringer 

med matematikundervisning er det oplevelsen, 

at sproglig udvikling og matematisk kommuni-

kation ikke i tilstrækkelig grad medtages i 

planlægning, gennemførelse og evaluering af 

matematikundervisningen i grundskolen.  

 

De sproglige aktiviteter udfordres bl.a. af et 

stærkt fokus på opgaveløsning og træning i 

matematikundervisningen (EVA, 2020a). Der-

med kan fokus blive forskudt fra sproglighed 

og dybdelæring til facitfokusering og antal lø-

ste opgaver. Samme undersøgelse finder i for-

længelse heraf, at boglige og faglige aktiviteter 

– i særlig grad opgaveregning – træder i for-

grunden i udskolingen, mens mere praksisori-

enterede, alsidige og kreative aktiviteter og en 

dialogisk samtaleform træder i baggrunden. 

Undersøgelsen beskriver, at en årsag hertil er 

en tendens til øget orientering mod resultater 

(uddannelsesparathedsvurderinger, karakter-

gennemsnit, adgangskrav, bonus til skoler der 

løfter karaktergennemsnit mv.), som i praksis 

ser ud til at påvirke, hvad den enkelte lærer 

lægger vægt på i sin undervisningspraksis, 

særligt i udskolingen. 

 

Samlet set peger det på, at samtaler, argumen-

tation og forklaringer ikke fylder så meget i 

matematikundervisningen i praksis, som der 

lægges op til i den kompetenceorienterede 

undervisning beskrevet i Fælles Mål (BUVM, 

2019). 

 

Den sproglige dimension i matematikundervis-

ningen udfordres yderligere af, at mundtlige 

prøver er til udtræk og dermed ikke obligatori-

ske. Bl.a. Danmarks Matematiklærerforening 
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erfarer, at den mundtlige prøve udtrækkes så 

sjældent, at der i praksis kan gå fire år eller 

mere mellem, at en skole får én klasse udtruk-

ket. Derfor fravælger nogle lærere at prioritere 

den mundtlige forberedelse i undervisningen. 

 

Derudover er dialogisk undervisning udfor-

drende at gennemføre i praksis. Det er den 

bl.a. fordi læreren ikke kan forudsige, hvilke 

faglige input eleverne kommer med. Når ele-

vernes input skal tages alvorligt og påvirke un-

dervisningen, kræver det, at læreren i situatio-

nen hurtigt kan vurdere og trække på det, ele-

ven siger, herunder finde en (eventuelt) faglig 

kerne i elevens input. Det stiller store krav til 

lærerens faglighed og ikke mindst kræver det 

en grundig forberedelse af undervisningen, 

hvilket der ofte ikke er tid til (jf. indledningen).  

 

En dialogisk undervisningsform udfordres end-

videre af, at matematikfaget kan bygge på en 

tradition for, at svar enten er rigtige eller for-

kerte. Heraf kan følge en såkaldt ’nulfejlskultur’, 

hvor elever kan være nervøse for at byde ind 

mundtligt eller skriftligt, fordi de er bange for 

at sige eller skrive noget forkert (Østergaard, 

2021).   

 

Gymnasiale uddannelser 

Eleverne oplever ved overgangen fra grund-

skolen til gymnasiet væsentlige forandringer 

ift. at skulle forklare matematik med aktiv brug 

af fagbegreber. Der er tale om et skift fra pri-

mært at beskrive og forklare i grundskolen til 

at ræsonnere formelt og begrunde deduktivt i 

gymnasiet, både når det gælder matematiktek-

ster og mundtlig fremstilling af matematiske 

ræsonnementer (Christensen, 2021).    

 

Det forventes på mange videregående uddan-

nelser, hvori der indgår matematik, at de stu-

derende kan tilegne sig faglig viden gennem 

læsning af matematikfaglige tekster. En mate-

matikfaglig tekst udgør en helt særlig genre, 

hvor man som læser på skift skal orientere sig i 

’almindelig’ tekst – dog ofte i en meget koncis 

form præget af fagterminologi – og kombinere 

denne tekst med beregninger, formler og an-

dre udtryk med matematiske symboler, samt 

tabeller, grafer og andre figurer. Dette volder 

store problemer for en betydelig andel af gym-

nasieeleverne (Ahrenfeldt, 2014) – ikke mindst 

for såkaldt gymnasiefremmede elever (Stampe 

et al., 2012). Nogle matematiklærere i gymna-

siet melder fra praksis, at de i begrænset om-

fang baserer sig på matematiktekster, idet ele-

verne primært tilegner sig matematik vha. bl.a. 

notater fra lektionerne samt korte forklaringer 

og filmklip fra internettet. Det betyder, at selv 

nogle A-niveau-elever ikke opnår en stærk ru-

tine i at læse matematikfaglige tekster. Dette 

kan være udfordrende ved overgangen til de 

videregående uddannelser, hvori der indgår 

matematik. Fx mangler nogle af de studerende, 

der begynder på Danmarks Tekniske Universi-

tet, forståelse for matematisk notation og sym-

boler og har svært ved at læse matematiske 

tekster, idet de fx foretrækker videopræsentati-

oner (Schmidt, 2022). 

 

Erhvervsuddannelser  

Det er en udfordring på erhvervsuddannel-

serne, at elevernes forudsætning for at kunne 

kommunikere matematisk (mundtligt og skrift-

ligt) ofte er begrænset. Det kommer til udtryk 

ved, at mange elever på eud ikke kender de 

førfaglige termer og fagudtryk, der indgår i un-

dervisningen fra fx de uddannelsesspecifikke 

fag. De kan derfor have svært ved at genkende, 

anvende og koble dem til egentligt matematik-

fagligt indhold. Elevens forståelse af den er-

hvervsfaglige matematiske praksis er derfor 

ofte betinget af en forudgående sproglig be-

grebsafklaring.  

 

Stærke kommunikationskompetencer er sær-

ligt vigtige for eleverne på erhvervsskolerne, da 

der stilles krav til elevens evne til at transfor-

mere den viden, de opnår i matematikunder-

visningen til praksis, når eleverne undervises i 

de uddannelsesspecifikke fag eller senere, når 

de arbejder på en læreplads. Eleven skal kunne 

begrunde sine handlinger på fx lærepladsen – 

og i det videre arbejdsliv i øvrigt – hurtigt, og i 

nogle brancher, kunne agere umiddelbart uden 

meget betænkningstid (Aarkrog, 2010).    

 

Elevernes udfordringer ift. at kommunikere 

matematik hænger også sammen med, at der 

mange steder i matematikundervisningen ikke 

lægges tilstrækkelig vægt på den mundtlige 

kommunikation i klasserummet. Det kan skyl-

des, at lærerne oplever, at denne type under-

visning kræver mere forberedelse og styring 

undervejs, eller at lærerne ikke har de rette for-

udsætninger eller kompetencer hertil. 
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Udfordring 4: Motivation og self-efficacy 
 

Ofte motiveres elever ikke i matematikundervisningen i grundsko-

len og på ungdomsuddannelserne, og flere elever mangler tro på 

egne evner til at lære faget. Dette kan påvirke deres faglige udvik-

ling negativt.
 

Generelt om udfordringen 

Det er en udfordring på tværs af uddannelses-

områderne, at elever ofte ikke opleves som 

motiverede for at lære matematik. Motivation 

skal ikke ses som noget statisk, enkelte elever 

har eller ikke har. Motivation er derimod noget 

dynamisk, der skabes og bliver til løbende og i 

interaktion mellem eleverne og forskellige 

sammenhænge, fx matematikundervisningen 

(Katznelson et. al, 2020). Motivationsforskning 

viser endvidere, at elevernes oplevelse af at 

mestre og lære faget har stor betydning for 

deres motivation. Omvendt kan manglende 

motivation have negativ betydning for elever-

nes deltagelse i undervisningen og deres fag-

lige udvikling (EVA, 2021b).  

 

En del elever beretter om dårlige oplevelser 

med matematik. Negative erfaringer med faget 

kan føre til lav grad af self-efficacy, dvs. mang-

lende tro på egne evner og lav kontrol over 

egen læreproces. Det kan betyde, at nogle ele-

ver deltager mindre i matematikundervisnin-

gen, idet de ikke tror på, at det nytter noget. 

 

Elevers manglende tro på egne evner ift. mate-

matik kan til dels være knyttet til en udbredt, 

men forkert, forestilling i befolkningen (dvs. 

også blandt lærere og forældre. Denne fore-

stilling handler om, at det at lære matematik er 

en evne, der er ulige fordelt, idet nogle har 

særlige anlæg for at lære faget, mens andre 

nærmest ikke kan lære det (Törner et al., 2013; 

Boaler, 2016).  

 

På alle tre uddannelsesområder handler moti-

vationsudfordringerne også om elevernes tro 

på egne evner i faget, og om de føler sig i 

stand til at håndtere de faglige udfordringer, 

de møder. Det er for eleverne væsentligt og 

motiverende at have tid til fordybelse og til at 

opnå forståelse. Det kan være svært at navi-

gere i for lærere, da visse læringssituationer 

kan fremme nogle elevers motivation, men 

svække andres. Det er udfordrende for lærere 

at motivere alle elever på samme tid. Denne 

udfordring kan ikke løses med et quick-fix, idet 

mange faktorer har betydning herfor, fx hyp-

pige lærerskift, ensformighed i læremidler, for 

stort fokus på træningsopgaver mv. 

 

Grundskole  

Kun 34 pct. af eleverne i 4. klasse angav i 

TIMSS-undersøgelsen i 2015, at de har høj fag-

lig selvtillid i matematik. I den seneste måling 

fra 2019 er tallet faldet til 29 pct., hvilket er be-

tydeligt lavere end i de andre nordiske lande 

(Kjeldsen, Kristensen & Christensen, 2020). Se 

figur 5. 

 

Figur 5: Elevernes faglige selvtillid i matematik, an-

dele.  

 

Kilde: Kjeldsen, Kristensen & Christensen, 2020. Figur udarbej-

det af BUVM.  

 

En medvirkende årsag til manglende motiva-

tion kan være, at elever ikke oplever de mate-

matiske emner og aktiviteter som vedkom-

mende og forståelige. Fx angiver kun 58 pct. af 

danske elever i 4. klasse, at de finder undervis-

ningen velformidlet, mens det tilsvarende tal er 

65 pct. i Sverige og Finland og 70 pct. i Norge 

(Kjeldsen, Kristensen & Christensen, 2020). Når 

aktiviteterne i matematik ikke er koblet til hver-

dagen, samfundet eller elevens andre fag, kan 
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det for nogle elever være en udfordring at se 

mening med at lære emnerne.  

 

Gymnasiale uddannelser 

Inden for de gymnasiale uddannelser er der en 

oplevelse blandt lærerne af, at særligt en del 

elever med B-niveau som højeste niveau er 

svære at motivere til at arbejde med matema-

tik, og at en del elever har lav self-efficacy.  

 

Med gymnasiereformerne i 2005 og 2017 blev 

matematik på B-niveau obligatorisk for langt 

de fleste elever på stx og hhx. Det betyder, at 

flere elever nu har matematik på B-niveau 

uden at have lysten og forudsætningerne til 

det. Reformen i 2017 blev gennemført hurtigt 

og efter mange læreres oplevelse uden nød-

vendig forberedelse, fx i form af undervisnings-

materialer og tilbud om efteruddannelse. 

Mange lærere har oplevet, at der med de nye 

læreplaner blev indført mange nye emner, som 

gør det svært at skabe sammenhæng i mate-

matikundervisningen. Det har givet sværere kår 

for dybdelæring og for at give eleverne en op-

levelse af mestring i faget, hvilket samlet kan 

påvirke elevernes motivation i en negativ ret-

ning.  

 

 

 

 

 

 

Erhvervsuddannelser  

På erhvervsuddannelserne opleves en gen-

nemgående manglende motivation hos nogle 

elever i matematik. En mulig årsag er, at nogle 

elever har negative erfaringer med matematik-

faget fra deres hidtidige skolegang. En anden 

årsag er, at der er stor aldersspredning, så 

nogle elever ikke har gået i skole i mange år. 

De skal lære at gå i skole igen og kan af den 

årsag opleve udfordringer med manglende 

motivation og faglig selvtillid.  

 

En måde at motivere eleverne er ved at for-

binde matematikundervisningen til konkrete si-

tuationer, som relaterer til elevernes erhvervs-

faglighed. Det betyder, at der skal være  

forskel på matematikgrundfaget hos fx tøm-

rerne og webudviklerne (Aarkrog, 2007). Denne 

kobling til elevens kommende arbejdsliv er 

imidlertid udfordret af, at elever fra flere for-

skellige uddannelser ofte ”samlæses” på 

samme matematikhold. Ud over vanskelighe-

den i at koble matematikundervisningen til ele-

vernes forskellige erhvervsfagligheder, er det 

også udfordrende, at elever på disse hold ofte 

har forskellige niveauer i matematik, hvorfor 

deres pensum og prøveformer er forskellige.  
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Udfordring 5: Digitale læremidler og 
værktøjer    
 

Digitale læremidler og værktøjer har en omfattende og vigtig 

plads i undervisningen, men brugen af dem kan være uhensigts-

mæssig.  
  

Generelt om udfordringen

Digitale læremidler7 og digitale værktøjer8 an-

vendes i stigende grad i både grundskolen, på 

gymnasiet og på erhvervsskolerne. Det fremgår 

på grundskoleområdet bl.a. af ICILS-undersø-

gelsen fra 2018, der undersøger elevers gene-

relle it-kompetence (Bundsgaard et al., 2019), 

og af en spørgeskemaundersøgelse foretaget 

for Undervisningsministeriet i 2018 (Rambøll, 

2018). Digitale værktøjers voksende rolle kom-

mer i de gymnasiale uddannelser fx til udtryk 

ved, at læreplanernes krav til anvendelse af di-

gitale værktøjer er steget i forbindelse med 

den seneste reform i 2017.  

 

Med en øget brug af digitale læremidler og di-

gitale værktøjer følger en række udfordringer.  

 

Brugen af digitale læremidler kan være relevant 

i flere undervisningssammenhænge. Men bru-

gen kan også være uhensigtsmæssig, hvis mid-

lerne anvendes uden en tydelig pædagogisk 

og didaktisk intention set ift. matematikfagets 

formål (EVA, 2020b). 

 

Digitale værktøjer er en del af en grundlæg-

gende teknologisk udvikling, hvor værktøjerne 

er blevet en naturlig del af den professionelle 

anvendelse af matematik. Dermed hører de 

også til i undervisningen i almindelighed. I un-

dervisningen tjener digitale værktøjer bl.a. til at 

effektivisere forskellige processer, såsom teg-

ning af grafer, behandling af store datasæt og 

                                                           

7 Ved digitale læremidler forstås her digitale systemer, 

der er udviklet med et didaktisk sigte på at blive brugt i 

undervisningen for at fremme elevers læring af et 

bestemt fagligt indhold. Det kan være e-bøger, i-bøger, 

fagportaler adaptive læringssystemer, eller pædagogisk 

tilrettelagte spil (læremiddel.dk) 

 

beregninger generelt. Værktøjerne kan også 

være et middel til at gøre komplekse og virke-

lighedsnære problemer tilgængelige. Derved 

rummer digitale værktøjer muligheder for at 

understøtte en undersøgende og eksperimen-

tel matematikundervisning.  

 

Derudover kan digitale værktøjer også under-

støtte elevers udvikling af kompetencer (fx re-

præsentations- og kommunikationskompeten-

cerne) og deres forståelse af matematiske be-

greber. Fx ved at tilbyde visuelle beskrivelser af 

abstrakte forhold, som derved gøres mere til-

gængelige for eleverne.  

 

Det er imidlertid komplekst at bruge digitale 

værktøjer i matematikundervisningen (Skott et 

al., 2021). Og i nogle sammenhænge har bru-

gen, modsat intentionen, vist sig uhensigts-

mæssig. Konsekvenser af uhensigtsmæssig 

brug kan være svækkelse af elevernes be-

grebsdannelser, forringelse af deres mulighe-

der for at udvikle vigtige kompetencer samt 

manglende muligheder for at vedligeholde og 

træne grundlæggende færdigheder.  

 

Brugen af digitale værktøjer kan desuden på-

virke elevernes lyst til at undersøge og afprøve 

udregningerne selv, fordi de ofte stoler mere 

på de digitale værktøjers resultater end på de-

res egne.  

8 Ved digitale værktøjer forstås her ikke-

didaktiserede digitale redskaber, som ikke er 

producerede med henblik på at indgå som en 

samlet indholdsmæssig del af undervisningen. Med 

digitale værktøjer kan eleverne fx hurtigere lave 

beregninger og konstruktioner, der indgår i 

undervisningen. Det kan være CAS-værktøjer, 

regneark, dynamiske geometriprogrammer, apps 

og lommeregner (Graae et al. (2021) 

https://laeremiddel.dk/viden-og-vaerktoejer/evalueringsvaerktoejer/vaerktoej-til-kategorisering-af-digitale-laeremidler/
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På alle tre uddannelsesområder er det en ud-

fordring, at nogle lærere ikke fra deres uddan-

nelse har tilstrækkelig it-didaktisk viden om 

brug af digitale læremidler og digitale værktø-

jer. Denne udfordring skal ses i lyset af den ha-

stige udvikling af nye digitale læremidler og 

værktøjer, som særligt er en udfordring på 

grundskole- og erhvervsuddannelsesområ-

derne Det er derfor problematisk, at der ikke 

prioriteres og gennemføres tilstrækkelig lø-

bende kompetenceudvikling, fx via efteruddan-

nelse eller kurser om didaktisk brug af digitale 

læremidler og -værktøjer for lærerne på de tre 

uddannelsesområder.    

 

Grundskole  

ICILS-undersøgelsen fra 2018 viser en væsent-

lig stigning i it-anvendelsen i undervisningen i 

8. klasse i perioden fra 2013 til 2018 (bemærk, 

at ICILS ikke skelner mellem digitale læremidler 

og værktøjer). Fx angiver 70 pct. af lærerne i 

2018, at de bruger it i undervisningen generelt, 

men ikke specifikt i matematikundervisningen. 

I 2013 var det 40 pct. (Bundsgaard et al., 2019). 

En ulempe ved brug af digitale læremidler, så 

som digitale træningsdatabaser, er, at lærernes 

muligheder for at opsamle elevernes fejl og 

misforståelser forringes. Dette kan reducere 

elevernes mulighed for læring. 

 

Også anvendelsen af digitale læringsplat-

forme9 opleves af nogle lærere som en barriere 

for at gennemføre en god og sammenhæn-

gende undervisning. Det skyldes bl.a., at digi-

tale læringsplatforme opleves at sætte nogle 

faste – og ikke altid hensigtsmæssige – ram-

mer for, hvordan undervisningen kan gennem-

føres. Andre lærere oplever, at den digitale læ-

ringsplatform giver gode muligheder for at 

strukturere undervisningen og dele undervis-

ningsforløb med deres kollegaer (EVA, 2020b). 

 

Det opleves, at licensaftaler med varigheden 3-

5 år ’binder’ kommunerne til forlagene og ska-

ber udfordringer ift. en bevidst og reflekteret 

digital udvikling af faget.  

 

I grundskolen er det en udfordring, at lærerne 

må afsætte tid i undervisningen til at hjælpe 

eleverne med mere lavpraktiske tekniske pro-

blemer, når digitale læremidler eller værktøjer 

anvendes. Dette udfordres yderligere af, at der 

er store forskelle på, hvor nem adgang forskel-

lige elever og skoler har til it-udstyr.  

                                                           
9 En læringsplatform udgør en digital understøttelse af læ-

reres og elevers arbejde med læring i folkeskolen. En digital 

læringsplatform rummer og samler desuden informationer 

og data om elevernes progression og trivsel (EVA, 2016). 

En af udfordringerne ved at bruge digitale 

værktøjer er, at de transformerer det matema-

tiske indhold og de måder, der kan arbejdes 

med det på. Derfor er det vigtigt at tilpasse ak-

tiviteter i undervisningen til et digitalt værktøj 

og at anvende værktøjerne med et bestemt 

matematisk mål for øje. Nationale undersøgel-

ser peger på, at nogle lærere i grundskolen 

bruger digitale værktøjer til traditionelle papir-

og-blyant-opgaver uden at tilpasse aktivite-

terne til værktøjet (Højsted, 2020). Samme un-

dersøgelse peger også på en tendens til, at læ-

rere ikke altid i tilstrækkelig grad udnytter de 

potentialer, som digitale værktøjer rummer. Fx 

til at støtte elevers dybere begrebsforståelser 

og at engagere dem i matematiske processer, 

der kan støtte deres udvikling af fx ræsonne-

ments- og modelleringskompetencerne. 

 

Gymnasiale uddannelser 

På det gymnasiale område er det først og 

fremmest brugen af CAS-værktøjer, der har be-

tydning for undervisningen. Den udstrakte 

brug af CAS er en præmis i styredokumenterne 

på de gymnasiale uddannelser. Samtidig har 

det vist sig, at anvendelsen af CAS optager så 

meget plads, at mange gymnasieelever ikke 

kan nå at opbygge og videreudvikle deres fær-

digheder og begrebsforståelser inden for tal 

og algebra. Det kan også gå ud over deres for-

ståelse af fagets deduktive natur, herunder at 

kunne ræsonnere og bevise samt anvende mo-

dellering og brug af algebra i andre dele af 

gymnasiematematikken og i andre fag.  

 

På nogle gymnasiale niveauer kan styredoku-

menterne uhensigtsmæssigt foranledige lærere 

til at støtte eleverne i at udvikle en instrumen-

tel brug af CAS-værktøjet, hvor deres matema-

tiske læring afkobles. Brug af CAS-værktøjer ri-

sikerer således at skabe en form for ”black 

box”-anvendelse, hvor elever kan glemme, eller 

ikke bliver præsenteret for, vigtig matematisk 

viden (Jankvist & Misfeldt, 2019; Grønbæk et 

al., 2017).     

 

På de områder, hvor CAS-værktøjer kan bruges 

konstruktivt, mangler en klar og velfunderet di-

daktik herom for de gymnasiale uddannelser, 

evt. med nuanceforskelle mellem forskellige 

gymnasiale uddannelser.  
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Erhvervsuddannelser  

På erhvervsuddannelserne kan det konstateres, 

at nogle elever mangler grundlæggende for-

ståelser og kompetencer inden for it, hvilket 

kan tage tid fra undervisningen, når der fx op-

står tekniske problemer. Der er store forskelle i 

adgangen til it på elevniveau, som udfordrer 

muligheden for at arbejde digitalt i undervis-

ningen.  

 

Skolen skal stille udstyr, der er nødvendige for 

undervisningen, til rådighed for eleverne uden 

betaling. Skolen kan kræve, at eleverne anskaf-

fer sig undervisningsmidler for op til 2500 kr., 

men det beløb skal også inkludere fx værktøj 

eller arbejdstøj. Nogle skoler giver ikke mulig-

hed for, at alle elever kan låne en pc eller til-

svarende, og således er der elever, som har de-

res mobiltelefon som eneste digitale læremid-

del/værktøj. 

 

 

 

Det vil på nogle erhvervsuddannelser være na-

turligt at inddrage digitale værktøjer fra elever-

nes erhvervsfaglighed, såsom nivelleringsappa-

rater eller regneark, i matematikundervisnin-

gen. Brugen af sådanne værktøjer stiller imid-

lertid erhvervsfaglige krav til matematiklærer-

nes kendskab til disse værktøjer. I tillæg kan 

der være elever på samme matematikhold fra 

forskellige uddannelser (jf. udfordring 1 og 6), 

hvilket stiller yderligere krav til matematiklære-

rens kendskab til forskellige digitale værktøjer 

fra forskellige uddannelser, som de ikke nød-

vendigvis har. Der findes endnu ikke forskning 

om effekten af at inddrage de mere erhvervs-

faglige digitale værktøjer i matematikundervis-

ningen.  

 

De nævnte udfordringer med CAS-værktøjer 

på B- og A-niveau, som er nævnt i afsnittet om 

gymnasiale uddannelser, gør sig også gæl-

dende på eux.  
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Udfordring 6: Styredokumenter     
 

På alle tre uddannelsesområder opleves på forskellig vis udfor-

dringer med læreplaner og andre styredokumenter.  
 

Generelt om udfordringen 

Det er en udfordring, at eksisterende lærepla-

ner i matematik ikke giver lærerne en tilstræk-

keligt klar retning for, hvad der skal prioriteres 

i undervisningen. Denne udfordring tager sig 

forskelligt ud på de tre uddannelsesområder. 

På grundskoleområdet ses begrænset anven-

delse af Fælles Mål (læreplanen) i undervisnin-

gen. På de gymnasiale uddannelser oplever 

mange lærere udfordringer med stoftrængsel 

og bindinger. På erhvervsuddannelserne er 

fagbilaget meget generelt, fordi det skal 

rumme mange forskellige uddannelser. 

 

Grundskole  

En central udfordring på grundskoleområdet 

er, at der ofte mangler sammenhæng mellem 

matematikfaget, som det er beskrevet i Fælles 

Mål, og den realiserede matematikundervis-

ning på skolerne. Dette kan bl.a. skyldes en be-

grænset opmærksomhed på ændringer i styre-

dokumenterne hos lærere og skoleledere, lige-

som der generelt ses en begrænset og over tid 

reduceret brug af Fælles Mål i undervisningen. 

I udskolingen, hvor nedgangen i brug af Fælles 

Mål er størst, opleves undervisningen at være 

orienteret mod træning til folkeskolens prøver 

(EVA, 2015; Rasmussen et al., 2019).  

 

En anden udfordring er, at matematikundervis-

ningen nogle steder baseres på et udpluk af 

læremidler, uden der tages afsæt i den pro-

gressionstænkning, der er beskrevet i Fælles 

Mål.  

 

En tredje udfordring er, hvis læreren følger læ-

remidlet fra start til slut uden blik for styredo-

kumenternes beskrevne progression. Kvaliteten 

af de tilgængelige læremidler er svingende, og 

det stiller krav til, at læreren er bevidst om at 

etablere en klar progression for elevernes fag-

lige udvikling.  

En fjerde udfordring er en række faglige be-

kymringer, der rejses af censorer, og som på-

peges i en evaluering af én-bedømmerordnin-

gen (Flarup et al., 2019) og rapporten fra følge-

gruppen for ordningen. Det er bl.a. bekym-

rende, at der ikke længere er dialog mellem 

censor og matematiklærer og at der er betyde-

ligt større usikkerhed ved karakterfastsættelsen 

(Dolin et al. 2018; Flarup et al., 2019). 

 

Gymnasiale uddannelser 

Den matematikkommission, der blev nedsat i 

forbindelse med gymnasiereformen i 2017, ad-

varede mod stoftrængsel i matematikfaget i 

gymnasiet, der kunne føre til en overfladisk 

emnebehandling og deraf følgende overfladisk 

indsigt hos eleverne. Kommissionen anbefa-

lede særligt en væsentlig reduktion i antallet af 

emner på B-niveau (Grønbæk et al., 2017). Det 

vurderes ikke at være sket.  

 

En betydelig andel af matematiklærerne i stx 

oplever aktuelt udfordringer med læreplanen 

for matematik B. Generelt er der i læreplanerne 

mange krav til forskellige didaktiske tilgange, 

omfattende brug af CAS-værktøjer, forskellige 

prøveformer og et ambitiøst, og på nogle 

punkter mere abstrakt, stofområde. Lærerne 

finder det svært at nå alt dette grundigt, ikke 

mindst på matematik B, hvor der generelt er 

flere matematikudfordrede elever og en større 

faglig spredning (jf. udfordring 1 og 2). 

 

En anden udfordring relateret til læreplanerne 

omhandler opgraderingshold fra B- til A-ni-

veau på alle uddannelser, idet eleverne oplever 

et stort spring mellem niveauerne. Dette skal 

bl.a. ses i lyset af de nævnte problemer på ma-

tematik B, men også fordi der er en markant 

forskel på abstraktionsniveau og krav til ræ-

sonnementskompetence på de to niveauer. 

 

På hf er det en yderligere udfordring, at hf-læ-

replanen for B-niveau ikke er passende koordi-

neret med indholdet på A-niveauet. 
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Erhvervsuddannelser  

Der knytter sig en række udfordringer til styre-

dokumenterne på eud. Det kan være en udfor-

dring, særligt for lærere uden en egentlig ma-

tematikfaglig og matematikdidaktisk bag-

grund, at identificere det rette faglige stof på 

de forskellige niveauer. Det skyldes, at beskri-

velserne af både kernestof og supplerende stof 

er holdt i generelle vendinger i grundfagsbe-

kendtgørelsens fagbilag for matematik for at 

kunne rumme alle de 58 uddannelser, der har 

matematik som grundfag. Det er tilsvarende en 

udfordring på eux, hvor en gymnasielærer vil 

være vant til mere detaljerede læreplaner end 

det fagbilag, der skal læses efter på eux i mate-

matik på C-niveau.    

 

En anden udfordring er, at der opleves at være 

grundfagstrængsel på grundforløbets 2. del og 

en generel fagtrængsel på grundforløbene. Det 

er de faglige udvalg, der fastsætter antallet af 

og niveauet for grundfag, herunder i matema-

tik på erhvervsuddannelserne. Det følger af, at 

de faglige udvalg fastsætter de krav, eleverne 

skal leve op til, for at fortsætte i skoleundervis-

ningen i hovedforløbet. Reglerne tillader i dag, 

at de faglige udvalg fastsætter grundfag, der 

samlet har en længere varighed, end den der 

er til rådighed (8 uger på de tekniske grundfor-

løb/SOSU og 15 uger på de merkantile grund-

forløb). En optælling foretaget af BUVM viser, 

at 28 ud af de 51 uddannelser, der har mate-

matik som overgangskrav til hovedforløbet, har 

en samlet vejledende undervisningstid i grund-

fag, som overstiger de 8 uger, der er plads til 

på uddannelserne på grundforløbets 2. del. 

(Der tages her udgangspunkt i en elev med 9. 

klasse som højeste uddannelsesniveau, da den 

vejledende undervisningstid varierer efter op-

nået uddannelsesniveau). De fleste af disse 28 

uddannelser har en samlet vejledende under-

visningstid i grundfag på 14-16 uger. Dette 

medfører, at skolerne må fastsætte en under-

visningstid i grundfaget matematik, som ofte 

er kortere end den vejledende undervisningstid 

fra fagbilaget. Det er den enkelte skole, der til-

rettelægger undervisningen inden for reglerne, 

hvilket betyder, at der kan være forskel fra 

skole til skole inden for samme uddannelse. 

Denne udfordring gælder også for eux.  

 

En anden udfordring er, at elever fra fx 9. og 

10. klasse ofte har samme længde af et under-

visningsforløb i matematik, selvom de ikke har 

samme vejledende undervisningstid. De en-

kelte skoler kan samlæse hold på tværs af ni-

veauer (C, D, E, F) og uddannelser. Det præcise 

omfang er ikke kendt, men meldinger fra sek-

toren indikerer, at denne mulighed benyttes på 

nogle erhvervsskoler, fx pga. lave elevtal. Det 

kan skabe udfordringer i undervisningen, da 

kravene til stof, prøveform og varighed er for-

skellige fra niveau til niveau.  

 

Der er også en række udfordringer forbundet 

med prøver og eksamen på erhvervsuddannel-

serne, som overordnet handler om deres vali-

ditet. Der er fx usikkerhed og manglende viden 

forbundet med caseprøven. Eleverne arbejder 

som en del af undervisningen på skolen med 

en udleveret case, men det er ikke muligt at 

sikre, at eleven ikke arbejder videre hjemme 

og/eller får hjælp udefra, selvom det ikke er in-

tentionen med prøveformen.   

 

Endvidere ses en udfordring med de projekt-

rapporter, eleverne skal lave på niveau C og D. 

Tilbagemeldinger fra sektoren viser, at projek-

terne ikke altid lever op til kravene i fagbilaget. 

Da projektrapporten udgør den ene del af ek-

saminationsgrundlaget ved prøven, giver det 

udfordringer ift. at eksaminere på et tilstrække-

ligt højt niveau.  
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Udfordring 7: Overgangsproblematikker  
 

Mange elever oplever både internt i grundskolen, på ungdomsud-

dannelserne og ved overgangen fra grundskole til ungdomsud-

dannelse problemer i matematik, når de går fra et uddannelsestrin 

til det næste. For nogle elever opleves matematik i grundskolen 

og matematik på ungdomsuddannelserne som vidt forskellige fag. 
 

Generelt om udfordringen  

Ved overgange i uddannelsessystemet må det 

forventes, at der på det efterfølgende uddan-

nelsestrin stilles højere krav til eleverne ift. 

både studieparathed og det matematikfaglige 

indhold. Derfor vil langt de fleste elever opleve 

ændrede og mere omfattende krav i løbet af 

deres skolegang, særligt i forbindelse med skift 

til ny uddannelse. Nogle elever kan opleve skif-

tet som positivt, men erfaringen viser, at 

mange elever oplever overgangene som svære. 

Sådanne oplevelser kan yderligere svække ele-

vens motivation og tillid til egne muligheder 

for at mestre matematikfaget (jf. udfordring 4).  

 

Der er en række forhold, som kan medvirke til, 

at eleverne oplever overgangene, som udfor-

drende: 

 Lærerne på de tre forskellige uddannelses-

områder har forskellige uddannelsesbag-

grunde og forståelser af matematikfaget 

samt dets undervisning og læring.  

 Der er markante forskelle mellem uddan-

nelsesområderne ift. undervisningsmateria-

ler, undervisningsformer og krav til studie-

indsats, herunder lektier. 

 Lærerne har ofte ikke kendskab til faget på 

tværs af uddannelsesområderne, og internt 

i grundskolen kan lærerne mangle indsigt i 

faget på de alderstrin, hvor de ikke selv un-

derviser. Der er en tendens til at betragte 

egne uddannelsestrin som en afsluttet hel-

hed med risiko for manglende progression 

(Ebbensgaard et al., 2014). 

 Prøver og prøveresultater viser en mang-

lende sammenhæng mellem det intende-

rede faglige niveau i matematikundervis-

ningen, der beskrives i styredokumenterne, 

og det realiserede niveau. Konsekvensen er, 

at den tilsyneladende sammenhæng i ud-

dannelsessystemet, der kommer til udtryk i 

styredokumenterne, ikke realiseres. Dette 

gælder i overgangen til både ungdomsud-

dannelserne og de videregående uddan-

nelser.  

 Der er ikke en systematisk feedback eller 

erfaringsudveksling mellem uddannelses-

områderne. Det betyder, at lærere, der 

ifølge uddannelsernes formål skal klargøre 

eleverne til videre uddannelse, ikke har til-

strækkeligt kendskab til, hvad eleverne skal 

kunne på det efterfølgende uddannelses-

trin. Det betyder også, at lærere på ung-

domsuddannelserne mangler indsigt i de 

nye elevers faglige niveau.  

 

Grundskole  

Der kan være udfordringer forbundet med op-

delingen i henholdsvis indskoling, mellemtrin 

og udskoling (eller variationer af en sådan al-

dersopdeling) på skoler. Særligt hvis der ikke 

sikres en tydelig faglig overlevering i forbin-

delse med disse interne overgange. Når læ-

rerne kun underviser inden for samme alders-

gruppe, kræver det, at de har særlig opmærk-

somhed både på de faglige krav, der stilles på 

enten de foregående eller de efterfølgende 

klassetrin og på at få etableret en hensigts-

mæssig faglig sammenhæng på tværs af den 

interne overgang.  

 

Det er særlig vigtigt at sikre en faglig sammen-

hæng fra 3. til 4. klasse, hvor lærebogssystemer 

traditionelt skifter karakter, og fra mellemtrin-

net til udskolingen, hvor matematikken bliver 

mere abstrakt. Ellers kan der være risiko for, at 

eleverne kan udvikle usammenhængende for-

ståelse af centrale matematiske begreber og 

metoder. 
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Omvendt er fordelen ved en aldersopdeling, at 

lærerne bliver specialiserede inden for en be-

stemt aldersgruppe og fx får indsigt i gruppens 

typiske faglige problemer. 

 

En anden udfordring kan være, hvis der ikke i 

tilstrækkelig grad lokalt prioriteres ressourcer 

til to-matematiklærerordninger. To-matematik-

lærerordninger kan bidrage til at støtte elever i 

de interne overgange i grundskolen. 

      

En tredje udfordring er, at grundskolen sigter 

mod forskellige ungdomsuddannelser. Disse 

uddannelser har meget forskellige krav til vi-

den, færdigheder og kompetencer inden for 

matematik, fra fokus på hverdags- og kon-

tekstnære matematiske problemstillinger på 

erhvervsuddannelserne til abstraktion og ma-

tematisk ræsonnement i gymnasiet. Det kan 

derfor være svært for grundskolelærere at 

rammesætte en undervisning, der favner alle 

de forskellige uddannelsesveje, som eleverne 

kan vælge efter grundskolen. Som anført un-

der udfordring 6, giver styredokumenterne ikke 

i alle tilfælde lærerne en klar retning for, hvad 

der skal prioriteres i undervisningen. 

 

Gymnasiale uddannelser 

Gymnasiets placering mellem grundskolen og 

videregående uddannelser betyder, at der er to 

forskellige typer af overgange i spil – fra 

grundskolen til gymnasiet og fra gymnasiet til 

videregående uddannelse. Hertil kommer de 

interne overgange fra grundforløb til studieret-

ningsforløb, og hvis eleven som led i sin gym-

nasieuddannelse opgraderer faget til et højere 

niveau, fx fra B til A (se udfordring 6).   

 

Der er udfordringer i overgangen fra grund-

skole til gymnasium, hvor især tal og algebra 

giver problemer (Jessen et al., 2017; Christen-

sen, 2021; Ebbensgaard et al., 2014). (Se i øv-

rigt udfordring 2). Overgangsudfordringerne 

findes også i andre fag end matematik, men 

undersøgelser viser, at eleverne oplever bety-

delig større overgangsproblemer i matematik 

end i fx dansk og engelsk (Ebbensgaard et al., 

2014).  

 

Skiftet fra grundskolens matematik med en til-

gang, der domineres af problembehandling in-

den for hverdagsanvendelser med vægt på det 

forklarende og beskrivende, til gymnasiets krav 

om en mere abstrakt, teoretisk og analyse-

rende tilgang er en væsentlig udfordring for 

mange elever ved starten af gymnasieforløbet, 

særligt på B-niveauet. Eleverne oplever et væ-

sentligt skift i kravene til begrebsmæssig præ-

cision og til at kunne redegøre matematisk for, 

hvordan de har nået et givent resultat. Dertil er 

tempoet i undervisningen højere. 

 

Flere af overgangsproblemerne skal ses i sam-

menhæng med udfordring 2 vedrørende tal og 

algebra. En større andel af de elever, der i dag 

begynder i gymnasiet, har således ikke til-

strækkelige forudsætninger inden for tal og al-

gebra. 

 

På de videregående uddannelser er der varie-

rende opfattelser af de studerendes matema-

tikudfordringer og varierende behov på grund 

af forskellige specifikke adgangskrav til mate-

matikniveau. Den generelle tilbagemelding fra 

de videregående uddannelser er dog, at der er 

udfordringer med basale færdigheder, forståel-

ser og kompetencer hos nogle studerende. 

Dette gælder fx studenter med matematik B, 

der søger ind på grundskolelæreruddannelsen 

med undervisningsfag i matematik. Det gælder 

også på matematiktunge uddannelser, som har 

A-niveau som adgangskrav (Markvorsen et al., 

2019).  

 

Erhvervsuddannelser  

Det kan skabe udfordringer i overgangen fra 

grundskolen til erhvervsuddannelsens grund-

forløb, at en del elever har vanskeligt ved ma-

tematik (se udfordring 2 for sammenhæng 

mellem lav prøvekarakter fra grundskolen og 

optag på erhvervsuddannelserne). En undersø-

gelse fra Rockwool Fonden (Hvidtfeldt & 

Tranæs, 2013) viser, at der er en stærk sam-

menhæng mellem matematikkarakteren fra 

grundskolen og gennemførelse af en erhvervs-

uddannelse. Som figur 8 viser, vokser den gen-

nemsnitlige succesrate med afgangskarakteren 

i matematik. Mens gennemførelsesraten blandt 

elever, der havde et gennemsnit i matematik 

mellem -3 og 1,99 var 47 pct., var gennemfø-

relsesraten blandt elever, hvis gennemsnit i 

matematik var mellem 7 og 12, helt oppe på 

77 pct.   

 

Figur 8: Andele af elever, der har gennemført eud ul-

timo september 2011, afhængigt af deres gennemsnit-

lige eksamenskarakterer i matematik ved 9. klasses-

afgangsprøven i 2002. 

 
Kilde: Hvidtfeldt og Tranæs, 2013. Figur udarbejdet af BUVM.  
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I samme rapport angav 37 pct. af eleverne, at 

”min viden i matematik var ikke god nok” som 

medvirkende årsag til deres frafald (Hvidtfeldt 

& Tranæs, 2013). Der er for nuværende ikke til-

strækkelig kvalificeret viden og forskning om, 

hvordan man ved overgangen understøtter 

elever, der har vanskeligt ved matematik på er-

hvervsuddannelserne.   

 

En anden årsag til udfordringer med matema-

tik i overgangen er, at nogle elever allerede har 

bestået overgangskravene i matematik, inden 

de starter på en erhvervsuddannelse (fx fordi 

de har gået i 10. klasse eller er studenter). I den 

situation skal eleven tilbydes enten at løfte ma-

tematik til et højere niveau (hvis det ikke alle-

rede er højere end C-niveau) eller anden rele-

vant undervisning. Hvis eleven ikke tager mod 

tilbuddet, skal deres skoleophold afkortes til-

svarende. Tilbagemeldinger fra sektoren viser, 

at mange skoler har udfordringer med at 

håndtere denne godskrivning korrekt. En an-

den udfordring er, at nogle elever er nødsaget 

til at deltage i undervisningen, selvom de har 

fået godskrevet matematik og derfor ikke skal 

til eksamen i faget. Det opleves, at denne 

gruppe af elever er meget demotiverede.    

 

På eux-forløb er det udfordrende, at C-niveau 

skal læses efter grundfagsbilaget, mens B- og 

A-niveau følger de gymnasiale læreplaner. Det 

gør det svært at skabe sammenhæng og faglig 

synergi i faget, dvs. samspil mellem erhvervs-

uddannelsen og den gymnasiale undervisning. 

Desuden kan det give visse overgangsproble-

mer, da fagets formål og indhold er beskrevet 

forskelligt i styredokumenterne for hhv. eud og 

de gymnasiale uddannelser. For de tekniske 

eux-forløb kan det også være en udfordring, at 

der som følge af status som vekseluddannelse 

kan gå lang tid mellem matematikundervisnin-

gen på grundforløbet (C-niveau) til undervis-

ningen starter på hovedforløbet (B- og evt. A-

niveau).    
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Udfordring 8: Lærerkompetencer      
 

Der er både i grundskolen og på ungdomsuddannelserne udfor-

dringer relateret til matematiklærernes grunduddannelse og deres 

muligheder for at efter- og videreuddanne sig samt at samar-

bejde. 
 

Generelt om udfordringen 

På tværs af de tre uddannelsesområder ses for-

skellige typer af udfordringer relateret til lærer-

nes matematikfaglige og didaktiske kompeten-

cer. 

 

Uddannelsen til grundskolelærer er en fireårig 

professionsbacheloruddannelse, der kvalifice-

rer til at undervise i tre af skolens fag. I uddan-

nelsen er der fokus på at skabe sammenhæng 

mellem de faglige emner, stofdidaktik, fagdi-

daktik, almendidaktik, pædagogik og professi-

onsorientering. Skolepraktik er en central del af 

uddannelsen.  

 

Uddannelsen til gymnasielærer er en bachelor- 

og kandidatuddannelse i to videnskabsfag (ca. 

5 år) efterfulgt af et pædagogikum (1 år).  

 

Der findes ikke (som fx i Sverige) en lærerud-

dannelse specifikt målrettet erhvervsskoleom-

rådet. Det er den enkelte skole, der skal stå 

inde for lærernes faglige kompetencer, herun-

der matematikfaglige og fagdidaktiske kvalifi-

kationer. Alle lærere skal gennemføre en er-

hvervspædagogisk diplomuddannelse, hvis de 

ikke har en pædagogisk baggrund. 

 

Matematiklærerne på de tre uddannelsesområ-

der er altså uddannede med fokus på forskel-

lige centrale elementer. Mens der i den nuvæ-

rende bekendtgørelse10 for uddannelsen til 

professionsbachelor som lærer i folkeskolen fra 

2012 er lagt vægt på de pædagogiske fag og 

professionsorientering, er der i uddannelsen til 

gymnasielærer hovedvægt på matematik som 

videnskabsfag. Forskellene i lærernes uddan-

nelse og grundforudsætninger er medvirkende 

til etablering af forskellige forståelser af mate-

matikfaget samt undervisning i og læring af 

                                                           
10 Loven fra 2012 er baseret på en forventning om, at stu-

denterne har et relativt højt matematikfagligt niveau fra 

det. Bl.a. derfor kan nogle elever opleve, at ma-

tematik er forskellige fag i grundskolen og på 

de forskellige ungdomsuddannelser (se udfor-

dring 7). 

 

Der opleves endvidere utilstrækkelige mulighe-

der for prioritering af kompetenceudvikling, 

herunder efter- og videreuddannelsesforløb, 

på alle tre uddannelsesområder. På alle områ-

der synes der at være lokale forskelle i, hvorle-

des kommunen og ledelsen på den enkelte in-

stitution vælger at prioritere efteruddannelse 

og kurser.  

 

Ifølge internationale studier tyder meget på, at 

et velfungerende samarbejde blandt lærere i 

samme fag (som fx professionelle læringsfæl-

lesskaber) kan fremme kvaliteten af elevernes 

læring (Little, 2012; EVA 2020c). I et velfunge-

rende samarbejde får lærere mulighed for 

sammen at lære mere om den komplekse 

praksis, det er at undervise i matematik. 

Selvom der i Folkeskolereformen fra 2014 er 

opmærksomhed på kollegialt samarbejde som 

tilgang til at øge undervisningens kvalitet, viser 

forskellige nationale og internationale rappor-

ter (Kjeldsen, Kristensen & Christensen, 2020; 

EVA, 2020c, 2020d, 2020e, 2020f, 2020g), at der 

er udfordringer med at organisere og etablere 

velfungerende, lærersamarbejde, der har fokus 

på læring i faget. Der er lignende erfaringer på 

erhvervsuddannelsesområdet og de gymnasi-

ale uddannelser.  
 

Grundskole  

Censorer på læreruddannelsen peger på, at en 

del matematiklærerstuderende er specielt ud-

fordrede ift. det matematikfaglige indhold 

(Censorformandskabet for læreruddannelsen, 

gymnasiet, hvis de vil læse matematik som undervisnings-

fag.  
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årsberetning 2017-18; årsberetning 2018-19). 

Særligt nyuddannede indskolingslærere frem-

hæves som havende et lavt matematikfagligt 

niveau.  

 

Én årsag blandt flere er, at den nuværende læ-

reruddannelseslov fra 2012 vægter almendi-

daktiske og pædagogiske kompetencer, mens 

undervisningsfag og fagdidaktik fylder relativt 

mindre, fx sammenlignet med den forrige lov 

fra 2006 (Styrelsen for Forskning og Uddan-

nelse, 2018). I 2006-loven var matematik som 

undervisningsfag næsten dobbelt så stort i an-

tal ECTS-point som i den nuværende lov.  

 

Derudover ses en tendens til, at de dygtigere 

studenter foretrækker universitetsuddannelser, 

selv de studenter som overvejer læreruddan-

nelsen (EVA, 2022).  

 

Det peger samlet set på, at den nuværende læ-

reruddannelse kan gøre det vanskeligt for 

kommende lærere at blive klædt tilstrækkeligt 

på til jobbet som matematiklærer i grundsko-

len. De nyuddannedes muligheder for at til-

egne sig disse kompetencer efter endt uddan-

nelse er desuden begrænsede.  

 

På grundskoleområdet er der derudover en 

særlig mangel på indskolingslærere med mate-

matik som undervisningsfag, ligesom der 

mangler uddannede matematikvejledere. 

 

Gymnasiale uddannelser 

En gymnasielærer skal have en kandidatuddan-

nelse for at kunne undervise i gymnasiet og ef-

terfølgende et pædagogikum ved fastansæt-

telse. De faglige mindstekrav til en gymnasie-

lærer fastlægger hovedsageligt, hvilke brede 

områder af videnskabsfaget, der skal dækkes, 

og i hvilket omfang. Dette indhold realiseres 

aktuelt stort set udelukkende gennem kurser 

tilrettelagt uden specifikt fokus på gymnasiefa-

gets indhold; dvs. kurserne omfatter emner, 

der bygger videre på gymnasiets indhold, men 

hvori der ikke undervises i gymnasiet. Sådant 

indhold – herunder særligt det aktuelle kerne-

stof angivet i de faglige mindstekrav - kan i et 

vist omfang tjene til at perspektivere det gym-

nasiefaglige indhold, men international forsk-

ning (fx Eisenberg, 1977; Monk, 1994; Schmidt 

et al., 2013; Mesa et al., 2020; Klein, 2016) viser, 

at det ikke bliver effektivt for de kommende 

lærere uden en betydelig indsats i disses ud-

dannelse, fx i forhold til stofdidaktik. Matema-

tikstuderende i Danmark har i modsætning til 

studerende i vores nabolande ikke mulighed 

for at tage professionsrettede faglige kurser, 

hvor sådanne perspektiver på det gymnasie-

faglige indhold ekspliciteres og uddybes. Det 

nuværende fravær af sådanne muligheder be-

tyder, at mange gymnasielærere får et relativt 

svagt stofdidaktisk udgangspunkt for at under-

vise i faget. I pædagogikumuddannelsen, som 

gymnasielærere skal have ved fastansættelse, 

er der fokus på almendidaktik og fagdidaktik, 

men det faglige indhold udvikles ikke systema-

tisk. 

 

I forlængelse af de udfordringer på det gym-

nasiale område, der er beskrevet i rapportens 

øvrige afsnit, efterlyser en del gymnasielærere 

kompetenceudvikling i form af efter- og vide-

reuddannelse i matematikdidaktik og pædago-

gik rettet mod matematikundervisningens 

praksis og specifikke matematikfaglige emner. 

Det drejer sig især om styrkelse af kompetence 

til at: 

 

 Undervisningsdifferentiere en langt mere 

heterogen elevgruppe. 

 Tilrettelægge og gennemføre en for ele-

verne mere motiverende og meningsfuld 

undervisning. 

 Didaktisk anvende digitale værktøjer. 

 Håndtere specifikke overgangsproblemer 

fra grundskole til gymnasium. Tidligere er 

der også nævnt udfordringer med statistik 

(Jessen et al. 2015). 

 

Erhvervsuddannelser  

Der findes ikke en egentlig uddannelse for er-

hvervsskolelærere. Der er ydermere ingen for-

melle krav til grundfagslærernes matematik-

faglige eller matematikdidaktiske uddannelse, 

mens der er krav til lærerens almene erhvervs-

pædagogiske kompetencer. Det er dermed op 

til den lokale ledelse at afgøre, om en lærer er 

kvalificeret til at undervise i matematik. Ifølge 

en analyse foretaget af VIVE (Slottved et al. 

2021) har 60 pct. af matematiklærerne på er-

hvervsuddannelserne ikke en formel matema-

tikfaglig uddannelse. På de enkelte skoler og 

hold medfører det store forskelle mellem sko-

ler og hold på lærernes faglige og matematik-

didaktiske kompetencer. Det betyder, at ikke 
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alle elever møder en lærer med solide mate-

matikfaglige, pædagogiske og didaktiske kom-

petencer i kombination med en stærk er-

hvervsfaglighed. 

 

Muligheden for efteruddannelse og faglig 

sparring gennem fx netværk findes kun i be-

grænset omfang for matematiklærere på er-

hvervsuddannelserne. Det kan derfor være 

svært at sikre løbende vedligeholdelse og ud-

bygning af lærerkompetencer.  

 

På eux oplever en del gymnasielærere udfor-

dringer med at leve op til kravet om at tone 

undervisningen i retning af elevens erhvervs-

uddannelse, da undervisningen samtidig også 

skal leve op til kravene i de gymnasiale lære-

planer. Faglærerne har omvendt udfordringer 

med at skabe sammenhæng mellem deres er-

hvervsfaglighed og den gymnasiale undervis-

ning i matematik. Det er ikke et krav, at læ-

rerne skal kunne foretage koblingen, men for 

elevernes oplevelse af sammenhæng i eux-for-

løbet er det en udfordring, at lærerne ikke på 

alle skoler har et systematisk samarbejde.  
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Løsningsforslag 1: Styredokumenter:  

1.1 Særlig indsats for at styrke området ’tal og algebra’ 

1.2 Afdækning af anvendte matematikkompetencer i videregående uddannel-

ser og i erhvervslivet   

1.3 Justering af Fælles Mål, læseplan, undervisningsvejledning og prøver  

1.4 Revision af læreplanen for B-niveau for stx og hf  

1.5 Udvikling af selvstændig A-niveau-læreplan for valgfaget matematik A  

1.6 Udviklingsarbejde om matematisk modellering, herunder anvendelsesori-

entering 

1.7 Etablering af flere muligheder for at vælge studieretning med matematik C  

1.8 Forsøg med 3-årigt matematik B  

1.9 Forsøg med integration af fysik og matematik på stx  

1.10 Sikring af fast normeret undervisningstid på alle niveauer 

1.11 Ensartet holddannelse 

1.12 Etablering af selvstændigt fagbilag for matematik C-, B- og A-niveau på 

eux  

 

Løsningsforslag 2: Prøver og tests  

2.1 Styrket fokus på aftagerperspektivet i opgavekommissionernes arbejde  

2.2 Obligatorisk mundtlig matematikprøve  

2.3 Genindførelse af to-bedømmerordningen med læreren som den ene be-

dømmer  

2.4 Øget adgang til læse-skrive-teknologi (LST) til skriftlige prøver 

2.5 Fokus på forståelse i Folkeskolens Nationale Færdighedstest i matematik 

2.6 Udvikling af formative test til undervisningsbrug 

2.7 Mindre brug af CAS-værktøjer i de skriftlige prøver 

2.8 Skriftlig eksamen i matematik på B-niveau på alle gymnasiale uddannelser  

2.9 Én mundtlig prøveform uanset matematikniveau 

 

Løsningsforslag 3: Undervisningens tilrettelæggelse   

3.1 Varig prioritering af national formidling af matematikdidaktisk viden  

3.2 Styrket formativ evaluering og feedback i matematikundervisningen 

3.3 ”To-matematiklærerordning” i klasser med lavt fagligt niveau    

3.4 Udarbejdelse af vejledning til matematikundervisningen, der supplerer læ-

replanen 

3.5 Styrkelse af elevernes kompetencer til at læse matematikfaglige tekster 

3.6 Prioritering af matematikdidaktisk forskning om erhvervsuddannelserne  

 

Løsningsforslag 4: Særlig støtte til elever  

4.1 Retænkning af specialundervisningen i grundskolen 

4.2 Screening til elever i risiko for matematikvanskeligheder  

4.3 Udarbejdelse af læseplan med tilpassede mål for matematik rettet mod 

elever i specialundervisningstilbud 

4.4 Øget samarbejde mellem pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) og 

matematikfaget 

4.5 Information til hjemmet om matematikfaget 

4.6 Udvikling af lokal strategi for indsats for lavtpræsterende elever i matema-

tik på alle gymnasier 

4.7 Udvikling af mulighed for at identificere elever i vanskeligheder i matema-

tik 

4.8 ’Brush up’-kursus i matematik til udvalgte elevgrupper 

 

Løsningsforslag 5: Matematikvejledere 

5.1 Matematikvejleder på alle skoler  

5.2 Styrket ledelsesunderstøttelse af matematikvejlederfunktionen ved organi-

sering af fagteamets samarbejde  

5.3 Oprettelse af vejledernetværk i alle kommuner 

5.4 Etablering af digitalt samlingspunkt for matematikvejledere 

5.5 Etablering af faste standarder for vejlederens funktionsbeskrivelse 

5.6 Matematikvejlederuddannelse på gymnasieniveau 

5.7 Matematikvejledere på erhvervsskoler og ny matematikvejlederuddannelse 

til eud 

 

Løsningsforslag 6: Analoge og digitale læremidler   

6.1 Udvikling af national platform med åbne og undersøgende opgaver  

6.2 Bedre muligheder til lærere for kvalificeret at vælge læremidler 

6.3 Udvikling af og undersøgelse af brugen af adaptive (digitale) læremidler  

6.4 Udvikling af forsknings- og erfaringsbaseret undervisningsmateriale  

 

Løsningsforslag 7: Analoge og digitale værktøjer   

7.1 Styrkelse af lærernes reflekterede brug af digitale værktøjer  

7.2 Styrkelse af didaktisk og empirisk baseret viden om brug af CAS i undervis-

ningen      

7.3 Efteruddannelse af lærerne i brug af digitale værktøjer  

 

Løsningsforslag 8: Lærernes grunduddannelse  

8.1. Styrkelse af grundskolelæreruddannelsen  

8.2 Bedre muligheder for fordybelse i gymnasiematematikkens indhold på uni-

versitetet 

8.3 Indførelse af minimumskrav for faglige kompetencer for eud-lærere i mate-

matik 

   

Løsningsforslag 9: Lærerkompetencer  

 9.1 Ressourcer til matematiklæreres efter- og videreuddannelse skal i højere 

grad anvendes til lokal kompetenceudvikling 

9.2 Håndtering af interne overgangsproblemer  

9.3 Styrkelse af rammerne for lærernes professionelle samarbejde  

9.4 Etablering af masteruddannelse i matematikundervisning for gymnasielæ-

rere 

9.5 Udbud af flere ph.d.-stipendier i den gymnasiale matematiks didaktik 

9.6 Etablering af efteruddannelse i funktionel erhvervsrettet matematik  

9.7 Prioritering af tværfaglig forberedelse af matematikundervisningen  

9.8 Indførelse af obligatoriske introduktionskurser for nye lærere på erhvervs-

uddannelser    

 

Løsningsforslag 10: Netværk og lokale samarbejder   

10.1 Etablering af lokale matematiksamarbejder mellem grundskole og ung-

domsuddannelser 

 

 

Ctrl + klik på løsningsforslagets nummer for at blive sendt direkte til 

en beskrivelse af forslaget.   

http://esdh-uvm-stil/personallibraries/prod/b120122/viewed%20files/To-matematiklærerordning#_3.3_


 

 

 

LØSNINGSFORSLAG 1: STYREDOKUMENTER 

٠ 40 ٠  

 

Løsningsforslag 1: Styredokumenter  
 

 

Ekspertgruppen anbefaler en revision af en række styredokumen-

ter og gennemførelse af forskellige udviklings- og forskningspro-

jekter. 
 

Ekspertgruppen vurderer, at ændringer i styredokumenter i form af bekendtgørelser, læreplaner mv. 

har væsentlig betydning for imødekommelsen af en række af de beskrevne udfordringer relateret til 

matematikfaget. Derfor er Børne- og Undervisningsministeriet en afgørende aktør ift. at imødekomme 

anbefalinger om justeringer vedrørende indhold og rammer for matematikfaget – både når det gælder 

grundskolen og ungdomsuddannelserne. Børne- og Undervisningsministeriet er også en vigtig aktør ift. 

at initiere de anbefalede forsøg og projekter.

 

Tværgående løsningsforslag  

 

1.1 Særlig indsats for at styrke området ’tal 

og algebra’ 

 

Formål og indhold 

Ekspertgruppen anbefaler, at der igangsættes 

en særlig ’tal og algebra’-indsats over de næ-

ste 8-10 år, som ledsages af følgeforskning for 

at evaluere indsatsens betydning. Centrale ele-

menter i indsatsen bør bl.a. være: 

 Udbredelse af den nationale strategi for 

tal og algebra, der er under udvikling hos 

det Nationale Center for Udvikling af Ma-

tematikundervisningen (NCUM). Strate-

gien bør afprøves på udvalgte skoler og 

justeres forud for national udbredelse (se 

uddybning af implementeringsmodel i 

indledningen). 

 Etablering af en bred forståelse, inklusiv 

hos skoleledelser, af alvoren af proble-

merne relateret til ’tal og algebra’ og af 

behovet for handling ift. disse. 

 Opprioritering af tal og algebra som mate-

matikdidaktisk forskningsområde. 

Forslaget kan medvirke til at imødekomme de 

konstaterede udfordringer med tal og algebra 

jf. udfordring 2, særligt ift. en hensigtsmæssig 

faglig progression og et øget forskningsfokus. 

Derudover medvirker forslaget til at støtte 

overgangen til ungdomsuddannelserne, jf. ud-

fordring 7, ved at skabe en rød tråd i matema-

tikundervisningen på tværs ad uddannelsesfor-

løbene. 

1.2 Afdækning af anvendte 

matematikkompetencer i videregående 

uddannelser og i erhvervslivet   

 

Formål og indhold  

Ekspertgruppen anbefaler, at der igangsættes 

en systematisk og bred afdækning, der skal 

give overblik over, hvilke matematikkompeten-

cer og matematikfaglige områder der reelt er i 

spil, når man arbejder inden for et bestemt fag 

eller profession eller studerer på en bestemt vi-

deregående uddannelse. Afdækningen skal 

derudover vise, hvor stor en andel af en ung-

domsårgang, der har brug for de forskellige 

matematikkompetencer. 

 

Afdækningen kan give et mere solidt grundlag 

for fastlæggelse af en del af kravene til det 

faglige indhold og slutmål for det samlede ma-

tematikuddannelsesforløb for grundskole og 

ungdomsuddannelserne. Dette kan bidrage til, 

at eleverne klædes bedst muligt på til er-

hvervs- eller studielivet efter færdiggjort ung-

domsuddannelse. Forslaget kan dermed med-

virke til at imødekomme udfordring 7 om over-

gangsproblemer særligt mellem ungdomsud-

dannelserne og videre studieforløb eller ar-

bejdsliv. 

 

I lyset af den hastige udvikling af og samspillet 

med informationsteknologi kan afdækningen 

med fordel suppleres med en afdækning af be-

hovet for computationelle kompetencer. 
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Specifikke løsningsforslag for grundskole  

1.3 Justering af Fælles Mål, læseplan, 

undervisningsvejledning og prøver  

  

Formål og indhold 

Ekspertgruppen anbefaler justeringer af grund-

skolens Fælles Mål, læseplan og undervis-

ningsvejledning samt prøver i matematik. Ek-

spertgruppen anbefaler, at justeringerne fore-

tages af en arbejdsgruppe, og at ungdomsud-

dannelserne evt. involveres som part i proces-

sen. Arbejdsgruppen bør bl.a.: 

 Undersøge og anbefale, hvordan dele af 

indholdet i Fælles Mål kan omprioriteres 

for at frigøre plads til større fokus på tal 

og algebra. 

 Opdatere afsnit i Fælles Mål, læseplan og 

undervisningsvejledning om brug af digi-

tale værktøjer med fokus på epistemisk11 

anvendelse og opmærksomhedspunkter 

ved en sådan anvendelse. 

Ekspertgruppen anbefaler endvidere, at der 

udvikles yderligere guidelines, fx i form af læ-

ringsspor, til andre matematiske emner, fx sta-

tistik. De skal understøtte lærernes arbejde 

med at nå de faglige mål inden for det enkelte 

emne og bør også adressere overgangen fra 

grundskole til ungdomsuddannelse. 

Forslaget kan medvirke til at imødekomme ud-

fordringen med begrænset anvendelse af Fæl-

les Mål (se udfordring 6) samt medvirke til at 

imødekomme de konstaterede udfordringer 

med digitale værktøjer (se udfordring 5) og 

manglende faglig progression (se udfordring 

8). 

 

Specifikke løsningsforslag for gymnasiale 

uddannelser 

 

1.4 Revision af læreplanen for B-niveau for 

stx og hf  

 

Formål og indhold 

Ekspertgruppen anbefaler, at der pba. de be-

skrevne udfordringer igangsættes en grundig 

revision af B-læreplanerne for stx og hf med 

tilsvarende justeringer i de andre læreplaner 

for matematik på det gymnasiale område. Prin-

cippet for revisionen bør følge Matematikkom-

missionens anbefaling om en læreplan med 

                                                           
11 Når digitale værktøjer bruges epistemisk, bruges de til at 

udvikle erkendelser. Det kan fx være dybere forståelser af 

matematiske begreber og metoder. 

færre emner, der til gengæld behandles i 

større dybde (Grønbæk et al., 2017).  

Ekspertgruppen anbefaler særligt fokus på føl-

gende i revisionen: 

 Justering af kernestofemnerne, så der ska-

bes mere plads til fordybelse, herunder 

undersøgelsesbaseret undervisning, an-

vendelsesorienterede emner og skriftligt 

arbejde, der ikke er baseret på brug af 

CAS-programmer. 

 Styrkelse af sammenhæng og fastholdelse 

af faglig bredde, så B-niveauet fortsat kan 

danne grundlag for matematikholdige vi-

deregående uddannelser. 

 Forenkling af de didaktiske krav. 

 Styrkelse af undersøgelsesbaseret mate-

matik som didaktisk tilgang i læreplanerne 

og på sigt i prøver og efteruddannelsesini-

tiativer, fx gennem inddragelse af CAS i 

den mundtlige prøve. 

 Nedbringelse af det eksisterende antal 

prøveformer samt indførelse af en anden 

skriftlig prøveform, jf. forslag 2.8. 

 Kalibrering af stx-B og hf-B for at mindske 

opgraderingsvanskeligheder til A-niveau. 

 

Forslaget kan medvirke til at imødekomme ud-

fordring 4 om motivation, da ændringerne vil 

give mere tid til fordybelse og samarbejde 

med andre fag. Forslaget sikrer samtidig en 

mere hensigtsmæssig brug af CAS-program-

mer jf. udfordring 5. Forslaget imødekommer 

en række kritikpunkter, der har været af det 

nuværende B-niveau, herunder at den nuvæ-

rende læreplan for B-niveauet på stx har for 

mange emner. 

Ekspertgruppen anbefaler, at forslaget gen-

nemføres hurtigst muligt under hensyntagen til 

de øvrige anbefalinger med kobling til denne. 

Enkelte elementer skal afvente resultater fra fo-

reslåede udviklingsprojekter etc. og har en 

længere tidshorisont.  Forslaget har nøje sam-

menhæng med løsning 1.5, 1.6 og 2.8. 

1.5 Udvikling af selvstændig A-niveau-

læreplan for valgfaget matematik A  

 

Formål og indhold 

Ekspertgruppen anbefaler, at man udvikler en 

særlig læreplan for matematik A som valgfag 

(løft fra B- til A-niveau) med tilhørende prøve. 

Dermed oprettes et etårigt A-niveau ved siden 

af det eksisterende treårige A-niveau.  
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Bl.a. Matematiklærerforeningen for stx og de 

ansvarlige for Matematik 1 på DTU (Schmidt, 

2022) anbefaler modellen, og der har tidligere 

været forskellige veje til A-niveauet i stx. Der er 

også for nuværende forskellige veje til et B- og 

A-niveau i de gymnasiale uddannelser med 

forskelligt indhold og beskrivelser, som er til-

passet de specifikke uddannelser.  

 

Det nye etårige A-niveau bør være en naturlig 

forlængelse af B-niveauet og samtidig sigte 

mod, at eleverne når mindst samme dybdegå-

ende kompetencer som på det treårige A-ni-

veau. Indførelsen vil samtidig give mulighed 

for, at læreplanen for treårigt A-niveau kan 

målrettes mod tværfaglige projekter med sam-

menhæng til studieretningen (jf. løsningsfor-

slag 1.6), da den ikke længere skal tage højde 

for løftemuligheden. 

 

Ekspertgruppen understreger, at forslaget ikke 

handler om at skabe en genvej til et A-niveau. 

Dette sikres bl.a. ved at involvere aftagerinsti-

tutionerne i udarbejdelsen af læreplanen og 

ved at følge op med en evaluering, der sam-

menligner, hvordan A-niveau-elever med hen-

holdsvis treårige forløb og etårige overbyg-

ningsforløb på både hhx-A, htx-A og stx-A kla-

rer sig på de videregående uddannelser ift. 

matematikkompetencer. 

 

Forslaget er koblet til forslag 1.4 og skal imø-

dekomme tilbagemeldingen fra sektoren om, 

at det er sværere at nå de faglige mål på hold, 

der løfter B-niveauet til A-niveau sammenlig-

net med hold med et samlet treårigt A-niveau-

forløb, jf. udfordring 6. Forslaget kan derved 

medvirke til skabe bedre grundlag for elever-

nes opnåelse af stærke af matematikkompe-

tencer. 

1.6 Udviklingsarbejde om matematisk 

modellering – herunder 

anvendelsesorientering  

 

Formål og indhold 

Ekspertgruppen anbefaler, at der igangsættes 

et udviklingsarbejde over mindst fem år med 

fokus på, hvordan modellering, gerne med fo-

kus på anvendelsesorientering og samspil med 

andre fag, kan bruges til at løse virkelige pro-

blemer. I forbindelse med udviklingsarbejdet 

kan der ligeledes fokuseres på udvikling af ele-

vers problembehandlingskompetence, der in-

kluderer at opstille og løse matematikinterne 

problemer.  

Udviklingsarbejdet skal have som mål at skabe 

mere solid viden og erfaring om virkningsfuld 

– dvs. motiverende og lærerig - undervisning i 

matematisk modellering ved fx at igangsætte 

udvikling, afprøvning og evaluering af lære-

midler. Udviklingsarbejdet kan fx baseres på 

samarbejde i lærerteams med eksterne spar-

ringspartnere fra universiteterne.  

Løsningsforslaget skal bidrage til at imøde-

komme udfordring 4 om motivation ved at 

give eleverne en større oplevelse af at arbejde 

med relevante problemstillinger og ved at ty-

deliggøre sammenhængen mellem fag og 

samfund samt fagets indre sammenhæng. For-

slaget kan samtidig medvirke til udvikling af 

centrale matematikfaglige kompetencer. 

1.7 Etablering af flere muligheder for at 

vælge studieretning med matematik C  

 

Formål og indhold 

Ekspertgruppen anbefaler, at der på stx og hhx 

i en overgangsperiode, indtil tiltag i grundsko-

len slår igennem i form af styrkede matematik-

kompetencer ved grundskolens afslutning, gi-

ves flere muligheder for at vælge en studieret-

ning med matematik C som højeste niveau. 

Forslaget er med særligt henblik på elever, der 

har svage forudsætninger i matematik. Mate-

matik C kan fx være udgangspunktet for elever, 

der på hhx vælger studieretningen Afsætning 

A, Begyndersprog A og de sproglige studieret-

ninger på stx. 

Ekspertgruppen er bevidst om, at løsningsfor-

slaget går i en anden retning end de seneste 

års politiske ønske om, at flere elever skal have 

matematik på B-niveau. Et ønske som bl.a. ud-

springer af, at Produktivitetskommissionen fin-

der, at stærke matematikkompetencer medfø-

rer øget økonomisk værdi for både elev og 

samfund (Produktivitetskommissionen, 2014).   

Imidlertid er det ekspertgruppens vurdering, at 

man pba. erfaringer fra praksis og de konstate-

rede udfordringer med høje dumpeprocenter 

på B-niveauet (20-30 pct.) kan rejse tvivl om, 

hvorvidt den økonomiske værdi af at få de sid-

ste 10 pct. af eleverne op på B-niveau er lige så 

høj som den gennemsnitlige værdi, der frem-

går af kommissionens beregning.  

Løsningsforslaget skal imødekomme udfor-

dring 4 med manglende motivation og udfor-

dring 1 om stor faglig spredning.  

1.8 Forsøg med 3-årigt matematik B  

 

Formål og indhold 

Ekspertgruppen anbefaler, at der oprettes en 

forsøgsordning, hvor B-niveauet strækkes over 
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tre år og tildeles flere timer end i dag via time-

puljen eller et valgfag på C-niveau.  

Ordningen kan oplagt målrettes elever med re-

lativt svage matematikforudsætninger, særligt i 

regning og algebra, samt udvalgte studieret-

ninger, hvor meget få elever vælger opgrade-

ring til A-niveau. Ordningen, der skal være fri-

villig for eleverne, vil samtidig kunne betyde, at 

der kommer mindre faglig spredning på det 

toårige B-niveau.  

Løsningsforslaget skal imødekomme udfor-

dring 1 om stor faglig spredning ved at sikre 

den fornødne tid til læring af abstrakte begre-

ber og metoder. Desuden kan et treårigt B-ni-

veau styrke samspillet med andre fag, fx sam-

fundsfag A, hvilket kan gavne elevernes moti-

vation og læring.  

1.9 Forsøg med integration af fysik og 

matematik på stx  

 

Formål og indhold 

Ekspertgruppen anbefaler, at der oprettes en 

forsøgsordning for udvalgte stx-klasser, hvor 

matematik C eller B integreres med det obliga-

toriske naturvidenskabelige fag, fysik C, i ét nyt 

samlet fag, og hvor prøven i det integrerede 

fag afspejler, at eleverne er undervist i ét fag.  

Løsningsforslaget handler om at undersøge 

muligheden for at udnytte synergieffekter mel-

lem de to fag, idet tidligere forsøg indikerer, at 

tæt kobling af matematik og fysik og det dertil 

knyttede fokus på anvendelsesorienteret mate-

matik øger elevernes motivation og læring, jf. 

udfordring 4 (Christensen, 2018).  

 

Specifikke løsningsforslag for erhvervsud-

dannelser 

 

1.10 Sikring af fast normeret 

undervisningstid på alle niveauer 

 

Formål og indhold 

Ekspertgruppen anbefaler, at de faglige udvalg 

kun skal fastsætte krav til grundfag, som ele-

verne skal leve op til for at fortsætte i hoved-

forløbet, der svarer til den vejledende varighed 

(8 uger for tekniske forløb/SOSU og 15 uger 

for merkantile forløb uden eux). På den måde 

sikres det, at skolerne i deres tilrettelæggelse 

af undervisningen kan leve op til den norme-

rede undervisningstid for grundfagene og sikre 

ensartet praksis på tværs af skoler.   

En løsning af tilsvarende udfordringer på eux, 

vil ligeledes kræve en regelændring.  

 

Forslaget skal sikre nationalt ensartede og ty-

delige rammer for undervisningen og elever-

nes læringsproces. Varigheden på to ugers un-

dervisningstid pr. niveau fastholdes i udgangs-

punktet for alle elever. Gælder faget som over-

gangskrav fra grundforløbet til hovedforløbet, 

skal undervisningstiden dog ikke tilpasses ele-

vens tidligere niveau, men tage udgangspunkt 

i et løft fra 9. klasse for alle elever uanset bag-

grund. Når et samlet forløb omfatter flere ni-

veauer, er det dog fagligt forsvarligt at fast-

sætte kortere undervisningstid, bl.a. fordi ele-

verne kun skal udarbejde eksamensmateriale 

én gang.  

Varighed af undervisningstiden for et løft fra 

G-niveau kunne være følgende: 

 F-niveau: 2 uger/52 timer. 

 E-niveau: 3 uger/78 timer. 

 D-niveau: 4 uger/104 timer. 

 C-niveau: 5 uger/125 timer (svarende til C-

niveau på gymnasiet). 

 

I tillæg anbefaler ekspertgruppen, at det bør 

være et krav, at matematikundervisningen til-

rettelægges ud over hele det forløb, hvor ele-

ven forventes at skulle undervises i matematik 

(fx 15 uger af et grundforløb på 20 uger), og 

dermed ikke som komprimerede forløb.   

 

Det bemærkes, at løsningen vil omfatte alle 

grundfag.  

 

Løsningsforslaget skal imødekomme udfor-

dringen med skolernes fastsættelse af under-

visningstiden i grundforløbets anden del, hvor 

der pt. opleves grundfagstrængsel og forskel-

lige lokale praksisser, jf. udfordring 6.  

1.11 Ensartet holddannelse 

 

Formål og indhold 

Ekspertgruppen anbefaler, at skolerne så vidt 

muligt ikke blander forskellige erhvervsuddan-

nelser på samme matematikhold og som mini-

mum ikke samlæser forskellige niveauer. Dette 

gælder både for eud og eux. Større uddannel-

sesmæssig ensartethed i holddannelsen vil 

styrke mulighederne for erhvervsfaglig toning 

af matematikundervisningen, der er et krav i 

fagbilaget, og som ifølge forskningen motive-

rer eleverne.  

Endvidere vil en mere ensartet holddannelse 

medvirke til, at undervisningen bliver mere 

strømlinet og enklere at administrere for den 
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enkelte lærer, som i mindre grad skal tage 

hensyn til forskellige faglige mål og eksamens-

former. 

 

Som grundlag for implementering af løsnings-

forslaget skal det afdækkes, hvilke uddannelser 

der kan samlæses, idet det ikke er muligt for 

uddannelser med forskellige overgangskrav. 

 

Løsningsforslaget skal imødekomme udfor-

dring 6 om, at matematikundervisningen er 

svær at tone ift. elevernes uddannelsesvalg, når 

der samles flere uddannelser og/eller niveauer 

på ét matematikhold. En konsekvens af forsla-

get kan være, at de enkelte skoler må oprette 

flere matematikhold, når de ikke længere kan 

samlæse på tværs af uddannelser.  

 

Det bemærkes, at forslaget vurderes at falde 

uden for de nuværende økonomiske rammer. 

 

1.12 Etablering af selvstændigt fagbilag for 

matematik C-, B- og A-niveau på eux  

 

Formål og indhold 

Ekspertgruppen anbefaler, at der igangsættes 

en proces med parterne på eux-området med 

henblik på oprettelse af et selvstændigt fagbi-

lag for C- og B-niveau. Fagbilaget bør:  

 I endnu højere grad end i dag betone vig-

tigheden af sammenhæng og progression 

fra C- til B-niveau og videre til A-niveau.  

 Betone vigtigheden af, at undervisningen 

skal praksisrelateres til elevens valg af ud-

dannelse. 

 

Forslaget kan medvirke til at imødekomme ud-

fordring 7, relateret til udfordringerne i over-

gangen mellem C-niveauet, som i dag følger 

reglerne på eud, og B- og evt. A-niveauet, som 

i dag følger de gymnasiale regler. Formålet 

med et fælles fagbilag er, at eleverne vil opleve 

større sammenhæng i undervisningen mellem 

de forskellige niveauer. Forslaget omhandler 

alene ændring af fagbilag.   
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Løsningsforslag 2: Prøver og test  
 

 

Ekspertgruppen anbefaler en udvikling af testudbuddet i grund-

skolen og en revision af de afsluttende prøver på alle tre uddan-

nelsesområder. 
 

Formative evalueringer i form af fx screening, test og feedback har potentiale til at styrke elevernes læ-

ring generelt og giver i særdeleshed grundlag for en vigtig tidlig indsats ift. elever i vanskeligheder i 

matematik. De afsluttende prøver er bl.a. væsentlige, fordi de påvirker forståelsen af de faglige mål, fo-

kus i den daglige undervisning og sammenhængen i uddannelsessystemet. Derfor fremsætter ekspert-

gruppen en række anbefalinger til opfølgning af Børne- og Undervisningsministeriet vedrørende udvik-

ling af både formative og summative test samt ændringer i prøverne.

 

 

Tværgående løsningsforslag 

 

2.1 Styrket fokus på aftagerperspektivet i 

opgavekommissionernes arbejde  

 

Formål og indhold 

Ekspertgruppen anbefaler, at de eksisterende 

opgavekommissioner udvikles med følgende i 

fokus: 

 Alle opgavekommissioner indgår i et tæt 

samarbejde med aftagerfeltet, fx via tilba-

gevendende konferencer to gange årligt. 

Andre interessenter såsom repræsentanter 

fra udenlandske opgavekommissioner kan 

også inviteres til hele eller dele heraf.  

 Årlig offentliggørelse af en rapport om de 

skriftlige prøver, hvor prøven, dens formål, 

begrundelser for opgavevalg og elevresul-

tater beskrives.  

 Opgavesæt fra afholdte prøver skal læg-

ges offentlig frem eller på anden måde 

gøres tilgængelige for interesserede. 

Ekspertgruppen anbefaler desuden, at udvik-

lingen af skriftlige prøver og eksamener frem-

over sker i et langsigtet perspektiv. Der bør 

jævnligt udformes udkast til ”den ideelle prøve 

om 5 år”, som drøftes med centrale parter – 

særligt lærere og aftagere. Efterfølgende udar-

bejder kommissionen vejledende eksempler på 

opgaver til brug i den mellemliggende periode.  

Forslaget skal styrke dialogen og bevidstheden 

om målene med undervisningen og udviklin-

gen heraf samt medvirke til at imødekomme  

 

udfordringerne med overgangen fra grundsko-

len til ungdomsuddannelserne og til de videre-

gående uddannelser, jf. udfordring 7.  

 

Specifikke løsningsforslag for grundskole  

 

2.2 Obligatorisk mundtlig matematikprøve  

 

Formål og indhold 

Ekspertgruppen anbefaler, at der indføres obli-

gatorisk mundtlig afgangsprøve i matematik 

for alle elever i grundskolen. 

Forslaget er tidligere rejst i rapporten ”Fremti-

dens matematik i grundskolen” (2006). En vig-

tig begrundelse for forslaget er, at den mundt-

lige prøveform giver mulighed for at evaluere 

flere og andre matematikkompetencer end en 

skriftlig prøve.  

Løsningsforslaget understøtter samtidig en 

bedre overgang i uddannelsessystemet (se ud-

fordring 7), da eleverne får erfaring med den 

mundtlige prøveform, som de kan møde i de-

res videre uddannelsesforløb. Derudover vil 

forslaget styrke elevernes kompetencer til at 

kommunikere i matematik, og dermed imøde-

komme udfordring 3 om sproglighed. 

Det bemærkes, at hvis obligatorisk prøve i ma-

tematik indføres, vurderes forslaget at falde 

uden for de eksisterende økonomiske rammer. 

Forslaget kan holdes inden for rammen, hvis 

faget træder i stedet for et andet prøvefag. 
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2.3 Genindførelse af to-

bedømmerordningen med læreren som den 

ene bedømmer  

 

Formål og indhold 

Ekspertgruppen anbefaler, at man genindfører 

to-bedømmerordningen, hvor elevens mate-

matiklærer og en ekstern censor bedømmer 

den skriftlige prøve. Der er tale om en reetab-

lering af en ordning, som blev afskaffet i 2016.  

Hensigten er at højne bedømmelsesreliabilite-

ten til gavn for elevernes retssikkerhed. Derud-

over vil ordningen i praksis øge lærernes ind-

sigt i sammenhængen mellem undervisning og 

elevernes udbytte heraf.  

Forslaget vil imødekomme udfordring 5 om 

styredokumenter og udfordring 8 om lærer-

kompetencer.  

Det bemærkes, at forslaget vurderes at falde 

uden for de nuværende økonomiske rammer. 

2.4 Øget adgang til læse-skrive-

teknologi12(LST) til skriftlige prøver 

 

Formål og indhold 

Ekspertgruppen anbefaler, at de elever, der til 

dagligt bruger LST-værktøjer, også får ret til at 

anvende dem ved den skriftlige prøve i mate-

matik. Formålet er at give disse elever en god 

prøveoplevelse.  

Forslaget har tæt sammenhæng til brugen af 

digitale læremidler og værktøjer i hverdagen, 

da forslaget forudsætter, at elever kender red-

skaberne fra den daglige undervisning.    

Løsningsforslaget skal imødekomme den ud-

fordring, at der i dag findes elever med læse-

vanskeligheder, som ikke må anvende teknolo-

gien, fordi det aktuelt kræves, at man er testet 

ordblind med en anerkendt ordblindetest (jf. 

udfordring 1 og udfordring 4).  

2.5 Fokus på forståelse i Folkeskolens 

Nationale Færdighedstest i matematik 

 

Formål og indhold 

Ekspertgruppen anbefaler, at de nye nationale 

færdighedstest (Folkeskoleforligskredsen, 

2021) får fokus på at teste elevernes grund-

læggende forståelser af centrale elementer og 

begreber i grundskolens matematikfag, samt at 

tal, regnestrategier og algebra får en betydelig 

                                                           
12 Læse-skriveteknologi (LST) er et hjælperedskab målrettet 

elever, der er ordblinde 

vægt i testene. Det er i den forbindelse rele-

vant, at testens navn afspejler forslagets fag-

lige fokus på matematisk forståelse.  

Løsningsforslaget skal imødekomme udfor-

dring 1 om tal og algebra, idet at testene kan 

bidrage til, at lærere øger deres indsigt i ele-

vernes forståelse af faget. Elevers udvikling af 

færdigheder skal ske sideløbende med udvik-

ling af konceptuel forståelse for at opnå bedre 

læring (Rittle-Johnson & Schneider, 2015). 

2.6 Udvikling af formative test til 

undervisningsbrug 

 

Formål og indhold 

Ekspertgruppen anbefaler, at BUVM stiller for-

skellige formative tests til rådighed til frivillig 

brug, som lærerne kan benytte til at afdække 

elevers grundlæggende forståelse af centrale 

matematiske elementer og begreber. For at 

sikre et validt resultat skal det være specifikke 

tests, som kun tester inden for et begrænset 

område.  
 
Hensigten er, at læreren ud fra testen kan mål-

rette undervisningen efter elevgruppen. Te-

stene bør kunne afvikles relativt hurtigt (på fx 

20 minutter) og kunne afdække om en elev er i 

risiko for at komme i matematikvanskelighe-

der. Som supplement bør udvikles en samtale-

test, der kan bidrage til at afdække elevens 

specifikke udfordringer.  

Løsningsforslaget vil bl.a. imødekomme udfor-

dring 1 om stor faglig spredning, udfordring 2 

med tal og algebra, udfordring 3 om sproglig-

hed og udfordring 4 om lav motivation og self-

efficacy. Hvis elever i matematikvanskeligheder 

opdages tidligt, kan de hjælpes før og mere ef-

fektivt.  

 

Specifikke løsningsforslag for gymnasiale 

uddannelser:  

 

2.7 Mindre brug af CAS-værktøjer i de 

skriftlige prøver 

 

Formål og indhold 

Ekspertgruppen anbefaler, at brug af CAS-

værktøjer udgår fra, eller kraftigt reduceres i, 

de skriftlige prøver på A- og B-niveau. Formå-

let er at skabe en anvendelse af CAS-værktøjer, 

der muliggør afprøvning af elevernes reelle 
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kompetencer og undgå, at eleverne blot lærer 

CAS-kommandoer frem for den bagvedlig-

gende matematik. Såfremt der bibeholdes en 

delprøve med adgang til CAS-værktøjer, bør 

anvendelsen af CAS-værktøjer være koncentre-

ret om undersøgende opgaver inden for en 

begrænset emnekreds, der er egnet hertil. Fx 

statistik og grafisk undersøgelse af funktioner. 

CAS-værktøjer bør fremover fortsat være en 

integreret del af en undersøgende og eksperi-

menterende undervisning og indgå som en na-

turlig del af den mundtlige prøve, jf. forslag  

1.4 vedrørende matematik B. 

Løsningsforslaget skal bl.a. imødekomme ud-

fordring 1 vedr. tal og algebra ved at  
sikre større fokus på, at eleverne uden brug af 

et CAS-værktøj kan håndtere basale matemati-

ske problemer. 

2.8 Skriftlig eksamen i matematik på B-

niveau på alle gymnasiale uddannelser  

 

Formål og indhold 

Ekspertgruppen anbefaler, at prøveformen på 

B-niveau på hhx og htx ændres således, at der 

indføres en skriftlig eksamen med henblik på 

at løse de udfordringer, der eksisterer for løfte-

hold. Anbefalingen hænger sammen med løs-

ningsforslag 1.5 om et særligt etårigt A-ni-

veauforløb i forlængelse af matematik B. 

Ved revision af læreplanen bør der tages højde 

for de gode erfaringer med den eksisterende 

projektprøveform på B-niveauet. 

Samtidig anbefales det at afskaffe arbejdet 

med mindstekravsopgaver ved den mundtlige 

prøve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifikke løsningsforslag for erhvervs-

uddannelser 

 

2.9 Én mundtlig prøveform uanset 

matematikniveau 

 

Formål og indhold 

Ekspertgruppen anbefaler, at der i matematik-

faget på erhvervsuddannelserne kun skal være 

én mundtlig prøveform af to timers varighed.  

Ekspertgruppen vurderer, at prøveform A (som 

i dag anvendes på F- og E-niveau) giver de 

bedste forudsætninger for at foretage en reel 

afprøvning af elevernes kompetencer.  Projekt-

opgaverne bør fortsat indgå i prøven for D- og 

C-niveau. 

Løsningsforslaget imødekommer den udfor-

dring, at den nuværende caseprøve (prøveform 

B) på nogle skoler er udfordret på validiteten. 

Dette kan  i sidste ende stille eleverne forskel-

ligt ved prøven, jf. udfordring 6. Løsningsfor-

slaget skal afhjælpe det uhensigtsmæssige vil-

kår, at lærere i dag kan have elever på samme 

matematikhold, som skal til prøve efter forskel-

lige prøveformer, da de undervises på forskel-

ligt niveau, jf. udfordring 6. 
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Løsningsforslag 3: Undervisningens 
tilrettelæggelse og gennemførelse 
 

 

Ekspertgruppen anbefaler en styrket evalueringspraksis i grund-

skolen og på tværs af uddannelsesområderne et styrket fokus på 

formidling af matematikdidaktisk viden. 
 

For at kunne tilrettelægge og gennemføre matematikundervisning, der støtter elevers læring bedst mu-

ligt, er det vigtigt, at lærere har let adgang til relevante forskningsresultater, eksempler på best practice 

og vejledninger ift. det faglige emne, hvori man skal undervise. Det er ligeledes vigtigt, at lærere har 

muligheder for løbende at tilpasse undervisningen til elevernes aktuelle faglige udvikling og forudsæt-

ninger. Derfor anbefaler ekspertgruppen en række tiltag, der har til formål at sikre bedre understøttelse 

af dette.  

 

Tværgående løsningsforslag 

 

3.1 Varig prioritering af national formidling 

af matematikdidaktisk viden  

 

Formål og indhold 

Ekspertgruppen anbefaler prioritering af en va-

rig indsats med fokus på landsdækkende for-

midling af matematikdidaktisk forskning og af 

gode erfaringer med matematikundervisning 

og med elevers læring af matematik.  

 

Der er fortsat behov for et samlende organ for 

matematik i dagtilbud, grundskole, gymnasium 

og erhvervsuddannelserne. Derudover for et 

organ, der kan styrke samarbejdet på tværs af 

disse uddannelsesområder, inklusiv samarbej-

det med andre centrale aktører såsom de fag-

lige foreninger, professionshøjskoler og univer-

siteter. Det anbefales at udvide med yderligere 

uddannelsesområder, fx FGU. 

 

Løsningsforslaget skal imødekomme udfor-

dring 8, særligt ift. at støtte lærernes samar-

bejde om at udvikle matematikundervisningen 

og at inddrage nyere relevant matematikdidak-

tisk viden.  

 

Specifikke løsningsforslag for grundskole  

 

3.2 Styrket formativ evaluering og feedback 

i matematikundervisningen 

 

Formål og indhold 

Ekspertgruppen anbefaler, at der sættes lokale 

tiltag i værk for at udvikle og fremme en for-

mativ og fremadskuende evalueringspraksis, 

hvor eleverne løbende får feedback, der støtter 

dem konstruktivt i deres matematikfaglige ud-

vikling.  

 

Det er tidligere blevet anbefalet at styrke for-

mative evalueringsformer i matematikundervis-

ningen (Niss et al., 2006; Matematikekspert-

gruppen, 2013). 

 

Ekspertgruppen anbefaler følgende lokale til-

tag: 

 Matematikvejlederen og skolens pædago-

giske læringscenter skal inddrages i den 

enkelte skoles arbejde med at øge fokus på 

og udarbejde en strategi for en formativ 

evalueringspraksis. 

 Det prioriteres, at fx matematikvejlederen 

kan formidle viden om, hvordan formativ 

evaluering i matematik kan foregå, og 

hvilke feedbackformer matematiklærerne 

kan bruge i den daglige undervisning. 

 I begyndelsen af hvert skoleår afholdes en 

matematikfaglig samtale mellem matema-

tiklæreren og den enkelte elev. 

 

Løsningsforslaget kan imødekomme udfor-

dring 1 om faglig spredning, udfordring 4 om 

manglende motivation og udfordring 7 om 

overgangsproblematikker. Desuden vil det for-

mative evalueringsarbejde på sigt også adres-

sere udfordring 8 og give lærerne muligheder 

for at styrke deres evalueringskompetencer og 

feedbackpraksis samt skærpe deres blik for 

progression i elevernes faglige udvikling. Ende-

lig kan løsningsforslaget imødekomme udfor-

dring 6 om sproglighed, da den foreslåede for-

mative evaluering også kan øge den sproglige 

dimension i undervisningen.      
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3.3 ”To-matematiklærerordning” i klasser 

med lavt fagligt niveau    

 

Formål og indhold 

Ekspertgruppen anbefaler, at man indfører en 

to-matematiklærerordning i de klasser, hvor 

eleverne har ringe fagligt niveau og udbytte af 

undervisningen, eller hvor der er særlig stor 

faglig spredning. 

 

Der er aktuelt forskellige projekter vedrørende 

tolærerordninger og co-teaching i matematik-

faget igang over hele landet, bl.a. via Børne- 

og Undervisningsministeriets Udviklings- og 

investeringsprogram på folkeskoleområdet. Ek-

spertgruppen anbefaler, at man med inspira-

tion fra den kommende erfaringsopsamling fra 

disse projekter skaber nye holdbare løsninger. 

 

Det forventes, at både de fagligt svageste og 

de fagligt stærkeste elever vil få særlig gavn og 

større fagligt udbytte af løsningsforslaget (ud-

fordring 1). Dette skyldes, at der vil være flere 

lærerressourcer til at kunne udfordre og støtte 

disse elever. Generelt er forventningen, at alle 

elever i klasser med stor faglig spredning vil 

kunne profitere af flere matematiklærerres-

sourcer i undervisningen. Forslaget kan også 

bidrage til øget motivation og self-efficacy 

særligt hos de to førstnævnte elevgrupper (jf. 

udfordring 4). 

 

Det bemærkes, at forslaget vurderes at falde 

uden for de nuværende økonomiske rammer. 

 

 

Specifikke løsningsforslag for gymnasiale 

uddannelser 

 

3.4 Udarbejdelse af vejledning til 

matematikundervisningen, der supplerer 

læreplanen 

 

Formål og indhold 

Ekspertgruppen anbefaler, at der til inspiration 

for lærerne udarbejdes en udførlig undervis-

ningsvejledning til de forskellige matematikni-

veauer. Vejledningen skal indeholde forskellige 

forslag til, hvordan undervisningen kan gen-

nemføres, hvor der tages hensyn til elevernes 

forskellige studieretninger. Det kan fx være for-

slag til tværfaglige samarbejder, undervis-

ningsaktiviteter, progression af stoffet og di-

daktiske tilgange. 

 

Vejledningen skal ligeledes indeholde en be-

skrivelse af, hvordan CAS-værktøjer med fordel 

kan anvendes til at understøtte elevernes læ-

ring, og eksempler på CAS-brug, der ikke er 

hensigtsmæssig. Vejledningen bør løbende ju-

steres, således at nye didaktiske tilgange til 

stoffet kan præsenteres. Endvidere kunne vej-

ledningen beskrive, hvordan faglig læsning kan 

implementeres i en digital tid. 

 

Formålet med løsningsforslaget er, at lærerne 

klædes bedre på til at håndtere de udfordrin-

ger, der er på de forskellige matematikhold, fx 

omkring motivation, jf. udfordring 4, og hen-

sigtsmæssig brug af CAS-værktøjer, jf. udfor-

dring 5.  Dette er særligt en hjælp for mindre 

erfarne lærere. 

 

Ved større ændringer i læreplanerne (som fx 

de, der foreslås i 1.4 og 1.5) skal en sådan vej-

ledning gøres tilgængelig for lærerne i god tid, 

før ændringerne træder i kraft. 

3.5 Styrkelse af elevernes kompetencer til at 

læse matematikfaglige tekster 

 

Formål og indhold 

Ekspertgruppen anbefaler, at der igangsættes 

aktiviteter for at styrke elevernes kompetence 

til at læse matematikfaglige tekster. Følgende 

anbefales: 

 Iværksættelse af efteruddannelsesaktivite-

ter for gymnasielærere, så problemerne 

vedrørende faglig læsning – og metoder 

til at overkomme disse – får øget op-

mærksomhed. 

 Undersøgelse af, om det særlige forbere-

delsesmateriale, der indgår i de skriftlige 

opgavesæt og til den mundtlige prøve på 

det højeste niveau i stx, htx, hhx og hf har 

den ønskede virkning, ift. at eleverne selv-

stændigt, men med vejledning fra en læ-

rer, arbejder med et skriftligt forlæg.  

 Overveje andre tiltag ift. mundtlige og 

skriftlige prøver, der kan skærpe opmærk-

somheden på at arbejde med elevers for-

dybelse i matematikfaglige tekster, særligt 

på A-niveau. 

 

Løsningsforslaget skal imødekomme udfor-

dring 3 om sproglighed, særligt den del der 

består i, at mange gymnasieelever har svært 

ved at læse en matematikfaglig tekst. 
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Specifikke løsningsforslag for erhvervs-

uddannelser 

 

3.6 Prioritering af matematikdidaktisk 

forskning om erhvervsuddannelserne  

 

Formål og indhold 

Ekspertgruppen anbefaler, at der prioriteres og 

oprettes Ph.d.-stipendier med fokus på mate-

matikkens didaktik i en erhvervsskolesammen-

hæng.  

 

Der findes og er igangsat meget lidt forskning, 

der beskæftiger sig med matematik på er-

hvervsuddannelserne (matematikdidaktik.dk, 

s.d.). Ofte bruger både lærere og efteruddan-

nelsessteder teorier og forskning fra andre fel-

ter, som fx grundskolen. Lærerne må således 

selv overføre pointer fra forskning fra andre 

sektorer til en erhvervsskolekontekst, når un-

dervisningen skal tilrettelægges. Det er både 

tidskrævende og kan bero på en vis tilfældig-

hed. Lærerne på eud bør have et mere solidt 

erhvervspædagogisk og matematikdidaktisk 

grundlag, der er afstemt med den danske ud-

dannelsesmæssige kontekst.  

 

Løsningsforslaget skal imødekomme den ud-

fordring, at vi ikke ved særlig meget om det, 

der foregår i selve undervisningsrummet på 

eud (se indledningen).  

Øget viden og forskning på området vil kunne 

medvirke til at skabe et forskningsinformeret 

erhvervspædagogisk og didaktisk grundlag for 

tilrettelæggelsen af undervisningen, der kan 

medvirke til at styrke elevernes motivation og 

faglige resultater. 
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Løsningsforslag 4: Særlig støtte til elever 
 

 

Ekspertgruppen anbefaler, at den særlige støtte til elever, der er 

udfordrede i matematik, forbedres, og at lærernes muligheder for 

at identificere disse elever styrkes.  
 

Der er på alle tre uddannelsesområder en relativ stor andel af eleverne, som er udfordrede i deres læ-

ring af matematik og er i matematikvanskeligheder. Erfaring og forskning viser, at jo tidligere lærere 

har mulighed for at spotte disse elever og identificere karakteren af deres udfordringer, des bedre er 

mulighederne for at støtte dem i at overkomme udfordringerne. Ekspertgruppen anbefaler derfor en 

række løsningsforslag, der på forskellige måder skal muliggøre tidlig opsporing og støtte.       

 

Specifikke løsningsforslag for grundskole:  

 

4.1 Gentænkning af specialundervisningen i 

grundskolen 

 

Formål og indhold 

Ekspertgruppen anbefaler, at der nedsættes en 

arbejdsgruppe, der skal stå for en række tiltag: 

 Sammenfatte erfaringer fra specialunder-

visning og inkluderende undervisning med 

fokus på matematik. 

 Udarbejde en vidensopsamling om effek-

tive indsatser for elever i matematikvan-

skeligheder baseret på nationale og inter-

nationale forskningsresultater. 

 Udvikle kortlægnings- og indsatsmateria-

ler til elever i matematikvanskeligheder til 

både grundskole og ungdomsuddannel-

ser. I materialet skal det være muligt at 

udvælge tiltag målrettet den enkelte elevs 

behov. 

 

Som grundlag for eller i forbindelse med ar-

bejdsgruppen anbefaler ekspertgruppen, at 

der fra nationalt hold sikres en afklaring af be-

grebet talblindhed, herunder afklaring om 

hvorvidt den afprøvede talblindhedstest skal 

fastholdes eller forkastes (jf. udfordring 1). 

 

Løsningsforslaget skal sammen med løsnings-

forslag 4.2, 4.3 og 4.4 imødekomme udfordring 

1, særligt ift. at løfte trivsel og faglige resultater 

for de svagest præsterende elever i matematik.  

4.2 Screening til elever i risiko for 

matematikvanskeligheder  

 

Formål og indhold 

Ekspertgruppen anbefaler, at der pba. videns-

opsamlingen anført i løsningsforslag 4.1 udvik-

les en test til brug for screening for matematik-

vanskeligheder for at sikre tidlig indsats og til-

strækkelig støtte til elever i risiko for matema-

tikvanskeligheder. Screeningstesten bør af-

dække kernekompetencer inden for tal, 

regnestrategier og algebra og skal være til-

gængelige på alle trin i grundskolen. Den bør 

kunne afvikles hurtigt (fx inden for en lektion).  

For at give elever i matematikvanskeligheder 

støtte, så de ligesom ordblinde elever kan stil-

les lige med de øvrige elever, vil screeningste-

stene kunne anvendes som grundlag for vur-

dering af behov for at aflægge prøve på sær-

lige vilkår. 

Erhvervsuddannelserne optager en relativ stor 

andel elever, der er i matematikvanskeligheder, 

og det sker ofte mange år efter, de har forladt 

grundskolen. Derfor er EUD-området interesse-

ret i at drage nytte af de udviklede tests. 

Løsningsforslaget kan imødekomme udfor-

dring 1 om stor faglig spredning, særligt ift. at 

kunne indfange elever, der er i matematikvan-

skeligheder, og udfordring 4 med fokus på at 

øge disse elevers motivation og self-efficacy i 

forhold at lære matematik. 

4.3 Udarbejdelse af læseplan med tilpassede 

mål for matematik rettet mod elever i 

specialundervisningstilbud 

 

Formål og indhold 

Ekspertgruppen anbefaler, at der udarbejdes 

en læseplan med mål for matematik, der er til-

passet forskellige elevgrupper i specialunder-

visningstilbud. Målene bør tage afsæt i de obli-

gatoriske opmærksomhedspunkter i Fælles 

Mål for matematik. 
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4.4 Øget samarbejde mellem pædagogisk 

psykologisk rådgivning (PPR) og skoler om 

matematikfaget 

 

Formål og indhold 

Ekspertgruppen anbefaler, at der kommer øget 

opmærksomhed på muligheder for samarbejde 

mellem PPR og matematikfaget. 

 

Indledningsvist bør der laves en afdækning af 

PPRs rolle og eventuelle kompetencer på ma-

tematikområdet, bl.a. med fokus på: 

 

 Praksis i forskellige kommuner, herunder 

eksempler på velfungerende og udbytte-

rige samarbejder. 

 Privat- og friskolers samarbejde med      

PPR omkring matematikvanskeligheder. 

 

Det konkrete samarbejde bør sikres ved: 

 

 At ansætte medarbejdere til PPR, der kan 

vejlede omkring matematik. 

 Eller at der organiseres et samarbejde 

mellem PPR og et matematikvejledernet-

værk eller kommunale fagkonsulenter. 

 

PPR er en vigtig partner ift. arbejdet med ele-

ver med særlige behov. Samarbejdet mellem 

skoler og PPR fungerer dog meget forskelligt 

fra kommune til kommune (Deloitte et al., 

2020). Dette gælder ligeledes arbejdet med og 

samarbejdet omkring elever i matematikvan-

skeligheder.  

 

Som led i et kommunalt samarbejde kan der 

derfor med fordel arrangeres løbende møder 

blandt matematikvejledere og PPR for at få ud-

bredt viden om, hvad der kendetegner elever i 

vanskeligheder med matematik og ikke mindst, 

hvordan PPR kan være med til at understøtte 

lærernes arbejde med eleverne.  

 

Løsningsforslaget skal imødekomme udfor-

dring 1 om stor faglig spredning ved at kvalifi-

cere samarbejdet mellem ressourcepersoner i 

skolens regi.  

4.5 Information til hjemmet om 

matematikfaget 

 

Formål og indhold 

Ekspertgruppen anbefaler, at der igangsættes 

en række tiltag for at styrke skolehjemsamar-

bejdet om matematikfaget. Det skal fokusere 

på at videreformidle budskabet om, at alle kan 

lære matematik, og at børn og unges matema-

tiklæring påvirkes negativt ved en italesættelse 

af, at matematik kræver et særligt medfødt ta-

lent. Det er i den forbindelse vigtigt at være 

opmærksom på betydning af køn i specifikke 

sociale kontekster. Fx anser nogle piger mate-

matik som noget, ’der ikke er for dem’, og de 

oplever sig selv som dårligere til matematik 

end drenge på samme færdighedsniveau og 

har en mindre tiltro til egne muligheder ift. at 

lære matematik (Smith & Andersen, 2022). 

 

Konkrete forslag til tiltag: 

 

 Udarbejdelse af foldere og videoer til for-

ældre, der viser, hvordan man som foræl-

dre kan være opmærksom på matematik i 

de første leveår, gennem skoletiden, i 

overgange etc. 

 Udarbejdelse af en digital platform med 

gode idéer til matematiske aktiviteter i 

hjemmet, fx spil, samtaler om matematik, 

matematik på rejsen, matematik i naturen, 

matematik i hverdagen. 

 Arrangementer i form af familiematema-

tikaktiviteter på skoler initieret af matema-

tikvejledere og matematiklærere. Familie-

matematik skal forstås som aktiviteter 

med matematisk indhold, som elever og 

forældre mødes om på skolen. Det kunne 

fx være spil og problemløsningsopgaver. 
 Indsamling af viden om kommunale og 

statslige tiltag, der understøtter familier-

nes opbakning til børns matematiske ud-

vikling. 

 
Løsningsforslaget skal imødekomme udfor-

dring 4 om motivation med særligt fokus på at 

styrke elevers self-efficacy og deres motivation 

for at lære matematik. Forslaget skal vise, at 

matematik ikke blot er et fag, der hører til på 

et skoleskema, men vise fagets mere kreative, 

anvendelses- og redskabsorienterede side.  

 

 

Specifikke løsningsforslag for gymnasiale 

uddannelser:  

 

4.6 Udvikling af lokal strategi for indsats for 

lavt præsterende elever i matematik på alle 

gymnasier 

 

Formål og indhold 

Ekspertgruppen anbefaler, at hvert gymnasium 

udarbejder en strategi for en indsats, der støt-

ter lavt præsterende elever.  

Analyser foretaget i Børne- og Undervisnings-

ministeriet viser, at relativt dårlige resultater 

tidligt i en elevs matematikforløb er en kraftig 
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prædiktor ift. fremtidige problemer med at nå 

de faglige mål i matematik. 

Gymnasierne kender elevernes karakterer fra 

grundskolen, og der er en screeningstest i 

grundforløbet på de treårige gymnasieuddan-

nelser. Disse data kan indgå i grundlaget for 

udvælgelse af elever, der tilbydes særlig støtte. 

Udvikling og implementering af lokale støtte-

foranstaltninger for lavt præsterende elever 

kan eventuelt udgøre et eksempel på et ind-

satsområde for et styrket faggruppesamar-

bejde jf. løsningsforslag 9.3.    

Løsningsforslaget skal imødekomme udfor-

dring 1 om stor faglig spredning og udfordring 

2 vedr. tal og algebra. 

 

Specifikke løsningsforslag for erhvervs-

uddannelser 

 

4.7 Udvikling af mulighed for at identificere 

elever i vanskeligheder i matematik 

 

Formål og indhold 

Ekspertgruppen anbefaler, at lærerne på er-

hvervsuddannelserne får bedre muligheder for 

at identificere elever i vanskeligheder i mate-

matik, herunder matematiksvage elever.  

Ekspertgruppen anbefaler følgende tiltag:   

 Arbejdet med at udvikle en eventuel test 

for elever i risikogruppen og en scree-

ningstest af matematikvanskeligheder bør 

færdiggøres, jf. løsningsforslag 4.1 og 4.2.  

 Der skal udvikles forskningsbaseret viden- 

og inspirationsmateriale målrettet lærere 

på eud om elever i matematikvanskelighe-

der, og hvordan de kan støttes.    

 Matematiklærere bør løbende efteruddan-

nes i at identificere og støtte matematik-

svage elever.  

 Styrket samarbejde med grundskolen om 

overlevering af viden om enkeltelever med 

særlige udfordringer.  

Løsningsforslaget skal imødekomme udfor-

dring 1, nemlig at en relativ stor andel af ele-

verne på erhvervsuddannelserne allerede er 

fagligt udfordrede, når de påbegynder uddan-

nelsen. 

4.8 ’Brush up’-kursus i matematik til 

udvalgte elevgrupper 

 

Formål og indhold 

Ekspertgruppen anbefaler, at der igangsættes 

et udviklingsarbejde for at skabe et kvalificeret 

og relevant ’brush up’-kursus til de elever, der 

har opnået de laveste resultater til folkeskolens 

afgangsprøver i matematik og de elever, der 

ikke har modtaget undervisning i lang tid, før 

erhvervsuddannelsen påbegyndes. ’Brush up’-

kursus skal tilbydes eleverne på eud forud for 

et grundforløb, og målet skal være at løfte ele-

verne til et funktionelt G-niveau (svarende til 9. 

klasse). 

 

Det er vigtigt at undersøge erfaringer med kur-

set, herunder om det virker efter hensigten 

med henblik på løbende justering af kurset, så-

fremt det ikke har den ønskede virkning, bør 

det justeres.  

 

Løsningsforslaget skal imødekomme udfor-

dring 1 om stor faglig spredning, og i særlig 

grad medvirke til at højne det generelle niveau 

i undervisningen ved at få den fagligt svageste 

gruppe med. På elevniveau er formålet, at et 

opfriskningskursus kan styrke elevens motiva-

tion og self-efficacy, jf. udfordring 4. 
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Løsningsforslag 5: Matematikvejledere 
 

 

Ekspertgruppen anbefaler, at matematikvejledernes rolle styrkes 

på alle tre uddannelsesområder.  
 

En matematikvejleder i grundskolen varetager en udviklende, vejledende, koordinerende og styrende 

funktion ift. kollegerne i forbindelse med undervisning i matematik. I gymnasiet er en matematikvejle-

der uddannet til at udrede og vejlede elever i vanskeligheder i matematik. På eud er der ikke for nuvæ-

rende matematikvejledere, men ekspertgruppen anbefaler etablering af en eud-rettet matematikvejle-

deruddannelse, med en matematikvejlederfunktion svarende til den i grundskolen. Ekspertgruppen vur-

derer, at de forskellige indsatsområder for matematikvejledere er væsentlige, og at en styrkelse af disse 

kan have stor betydning for at imødekomme udfordringerne i matematikfaget.

Specifikke løsningsforslag for grundsko-

len: 

 

5.1 Matematikvejleder på alle skoler  

 

Formål og indhold 

Ekspertgruppen anbefaler, at alle skoler tilknyt-

ter en matematikvejleder til skolens pædagogi-

ske læringscenter. 

 

Forslaget indebærer, at der skal være uddan-

nede matematikvejledere på alle skoler. Der er 

sket en positiv udvikling ift. antallet af mate-

matikvejledere, der er uddannede og har vejle-

derfunktioner på skolerne, men ikke alle skoler 

har uddannede matematikvejledere endnu.  

Det vil være en fordel, hvis forslaget følges op 

med en nytænkning af finansieringen af mate-

matikvejledernes uddannelse, da det kan være 

en stor udgift for skolerne at uddanne mate-

matikvejledere. Tilbagemeldinger fra praksis in-

dikerer, at matematikvejlederne efter endt ud-

dannelse ofte bliver headhuntet til andre skoler 

eller kommuner, hvormed skolerne taber deres 

investering i matematikvejlederens uddan-

nelse. Mulighed for at operere med eksempel-

vis et statsligt tilskud til matematikvejlederud-

dannelsen bør undersøges nærmere. 

Løsningsforslaget skal, som de øvrige grund-

skoleforslag, der her er beskrevet, imøde-

komme udfordring 8 om manglende løbende 

lokal kompetenceudvikling for matematiklæ-

rerne. Forslaget har særlig fokus på at styrke 

skolernes strategiske arbejde med at højne ele-

vernes faglige niveau (jf. udfordring 1 og 2) og 

elevernes motivation og self-efficacy (jf. udfor-

dring 4). I den forbindelse kan der med fordel 

fokuseres på at fremme en dialogisk undervis-

ning (jf. udfordring 3). 

5.2 Styrket ledelsesunderstøttelse af 

matematikvejlederfunktionen ved 

organisering af fagteamets samarbejde  

 

Formål og indhold 

Ekspertgruppen anbefaler, at skoleledelserne 

forpligtes på at understøtte matematikvejlede-

rens funktion på skolerne, at forankre denne 

funktion i grundskolens pædagogiske lærings-

center, og at prioritere samarbejde i fagteams 

for matematiklærere. Det er afgørende, at sko-

leledelsen sikrer systematik og strategisk an-

vendelse af matematikvejlederen på skolen. 

Undersøgelser viser, at det er vigtigt, at ram-

mer og arbejdsopgaver er veldefinerede for at 

lykkes med en god organisering af ressource-

personer og for at etablere frugtbare samar-

bejder mellem kollegaer (Andersen, 2012).  

 

Løsningsforslaget skal imødekomme udfor-

dring 8 om lærerkompetencer ved at under-

støtte løbende lokal kompetenceudvikling og 

samarbejde mellem lærere. 

5.3 Oprettelse af vejledernetværk i alle 

kommuner 

 

Formål og indhold 

Ekspertgruppen anbefaler, at alle kommuner 

nedsætter et kommunalt matematikvejleder-

netværk for at understøtte den lokale vejled-

ningspraksis på skolerne. Netværket bør facili-

teres af en tovholder med ledelsesmæssige, 

matematikfaglige og fagdidaktiske kompeten-

cer. Tovholderen kan fx være en udpeget sko-

leleder, en matematikvejleder eller en kommu-

nal matematikkonsulent.       

 

Netværket bør have fokus på løbende sparring 

af vejlederens arbejde og på nye faglige, fagdi-
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daktiske og andre relevante input og kan såle-

des understøtte vedligeholdelse af vejledernes 

viden. Det ville også være relevant at inddrage 

private og frie skoler i netværket via dialog 

med de relevante foreninger. 

 

Løsningsforslaget skal imødekomme udfor-

dring 8 om lærerkompetencer ved at under-

støtte løbende lokal kompetenceudvikling. 

5.4 Etablering af digitalt samlingspunkt for 

matematikvejledere 

 

Formål og indhold 

Ekspertgruppen anbefaler, at der skabes ram-

mer for en løbende dialog mellem matematik-

vejledere på landsplan. Dette indebærer først 

og fremmest oprettelsen af en digital kommu-

nikationsplatform og hertil prioritering af 

landsdækkende vejledermøder og konferencer. 

I dag beror den landsdækkende dialog mellem 

vejledere i høj grad på sociale medier, hvilket 

ikke tilfredsstiller behovet. De nationale og re-

gionale netværkstiltag, der p.t. er understøttet 

af NCUM og DMN, bør fortsat styrkes og ud-

vikles.   

 

Løsningsforslaget skal imødekomme behovet 

for at sikre varig, national kapacitetsopbygning 

på vejlederområdet. Dette er vigtigt for at 

kunne styrke matematiklæreres kompetence-

udvikling løbende på de enkelte skoler, jf. ud-

fordring 8. 

5.5 Etablering af faste standarder for 

vejlederens funktionsbeskrivelse 

 

Formål og indhold 

Ekspertgruppen anbefaler, at der på hver skole, 

eller i hver kommune, udarbejdes en standard-

beskrivelse for matematikvejlederens funktion, 

og at der med afsæt i denne indgås konkrete 

aftaler om matematikvejlederens rolle og op-

gaver. 

Udarbejdelsen af standarderne bør tage ud-

gangspunkt i den viden, der allerede forelig-

ger. Undersøgelser viser fx, at den mest effekt-

fulde tilgang til at skabe ændringer i praksis er 

at se matematikvejlederen som sparringsper-

son i en samskabende proces med kolleger 

(UCN Act2Learn, 2018). Standarderne bør lige-

ledes tage afsæt i en erfaringsopsamling på, 

hvordan matematikvejlederfunktionen bruges 

på skolerne i dag, og hvad der er lykkedes 

godt i udviklingen af funktionen. 

Mange matematikvejledere oplever vanske-

ligheder med at udføre vejlederfunktionen, 

hvilket bl.a. kan skyldes manglende funktions-

beskrivelse, forventningsafstemning eller afta-

ler med ledelsen på skolen. Løsningsforslaget 

skal således imødekomme udfordring 8 og bi-

drage til løbende lokal og kommunal kompe-

tenceudvikling ved at skabe klarhed om mate-

matikvejlederens rolle.   

 

Specifikke løsningsforslag for gymnasiale 

uddannelser:  

 

5.6 Matematikvejlederuddannelse på 

gymnasieniveau 

 

Formål og indhold 

Ekspertgruppen anbefaler, at der sikres et ud-

bud af matematikvejlederuddannelsen på 

gymnasieniveau, og at alle gymnasiale uddan-

nelsesinstitutioner bør have en matematikvej-

leder.  

 

Tidligere har der været to gymnasiematema-

tikvejlederuddannelser udbudt af hhv. Aarhus 

Universitet og Roskilde Universitet. Det er en 

mangel, at der ikke er et sådant udbud for nu-

værende.  

 

Der kan etableres synergi med løsningsforslag 

9.4 om en masteruddannelse i undervisning i 

gymnasiematematik, idet der eventuelt kan 

etableres et eller flere separate moduler, som 

er målrettet matematikvejledning. 

 

Løsningsforslaget skal imødekomme udfor-

dring 1 og 2. 

 

 

Specifikke løsningsforslag for erhvervs-

uddannelser 

 

5.7 Matematikvejledere på erhvervsskoler 

og ny matematikvejlederuddannelse til eud 

 

Formål og indhold 

Ekspertgruppen anbefaler, at alle erhvervssko-

ler ideelt skal have minimum én matematikvej-

leder med kendskab til erhvervsuddannelses-

området. Det er der ikke tradition for i dag. 

 

Især mindre skoler kan have svært ved at stille 

med en matematikvejleder. I de tilfælde bør 

den lille skole indgå samarbejde med nærlig-

gende skoler om en fælles matematikvejleder.  

 

En erhvervsskolerettet matematikvejlederud-
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dannelse vil kunne læne sig op ad matematik-

vejlederuddannelsen på grundskoleområdet. 

For at sikre den særlige og vigtige sammen-

hæng til erhvervsuddannelsesområdet, herun-

der et fokus på anvendelsesorienteret mate-

matik, bør der udvikles en særskilt eud-mate-

matikvejlederuddannelse.  

 

Funktionsbeskrivelsen for en eud-matematik-

vejleder kan rumme følgende. Vejlederen skal: 

 

 Facilitere et systematisk samarbejde mel-

lem matematiklærerne om udvikling af 

undervisningen. 

 Skabe og vedligeholde internt og eksternt 

netværk, herunder forestå samarbejde 

med lokale grundskoler m.fl. 

 Yde matematikdidaktisk og pædagogisk 

støtte til lærere. 

 Vejlede kolleger og ledelse om indhold, 

metoder og materialer til matematikun-

dervisningen. 

 Planlægge og deltage i eventuelle natio-

nale årsmøder for eud-matematikvejle-

dere. 

 Holde sig opdateret på ny udvikling og vi-

den om faget. 

Matematiklærere fra erhvervsuddannelserne 

bør inddrages i beskrivelsen af en fremtidig 

matematikvejlederuddannelse. 

 

Løsningsforslaget skal imødekomme udfor-

dring 8 om lærerkompetencer, idet en lokal 

matematikvejleder vil kunne understøtte læ-

rerne, som  kommer med vidt forskellige ud-

dannelsesmæssige baggrunde i udviklingen af 

deres matematikundervisning.   

 

 

 

 

 

 

 

BOKS 2.5 | BELÆG FOR LØSNINGSFOR-

SLAG 5: MATEMATIKVEJLEDERE 
 

 UCN act2learn (2018). Evalueringsrapport. 

Fokus på matematik uddannelse af mate-

matikvejledere på tværs af otte nordjyske 

kommuner.  

 Andersen, F. B. (2012). Ressourcepersoners 

rolle i den pædagogiske praksis. CEPRA-

Striben, (12), 50–57. 

https://doi.org/10.17896/UCN.ce-

pra.n12.91 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n12.91
https://doi.org/10.17896/UCN.cepra.n12.91


 

 

LØSNINGSFORSLAG 6: ANALOGE OG DIGITALE LÆREMIDLER 

٠ 57 ٠  

 

Løsningsforslag 6: Analoge og digitale 
læremidler  
 

 

Ekspertgruppen anbefaler, at der udvikles viden om og vejled-

ningsmateriale til styrkelse af den didaktiske anvendelse af ana-

loge og digitale læremidler.  
 

Det er helt afgørende, at lærere har adgang til læremidler, der giver mulighed for, at elever kan arbejde 

med uddannelsens faglige indhold på fordybende og engagerende måder. Mens der på erhvervsud-

dannelserne mangler sådanne læremidler, er der i grundskolen et stadig større udvalg af forskellige ty-

per analoge og digitale læremidler. Det er derfor vigtigt, at der udarbejdes kvalificerede læremidler til 

erhvervsuddannelserne, og at grundskolelærere gives bedre muligheder for at kunne vælge kvalificeret 

blandt det store udbud af læremidler.  

 

Specifikke løsningsforslag for grundskole 

 

6.1 Udvikling af national platform med 

åbne og undersøgende opgaver  

 

Formål og indhold 

Ekspertgruppen anbefaler, at der udvikles en 

national platform med inspiration til åbne, un-

dersøgende og problembehandlende matema-

tikopgaver i stil med Mattelist.no (Norge) og 

Nrich.maths.org (Storbritannien). Her kan både 

børnehaveklasseledere, grundskolelærere og 

lærere på ungdomsuddannelser finde fagdi-

daktisk inspiration til opgaver, og lærere og 

elever kan møde andres tænkning og løsning 

af matematiske problemer. 

 

For at skabe aktivitet på platformen skal bru-

gerne, fx via læreren, kunne sende deres løs-

ninger ind, så andre kan se dem. Herved opstår 

et fællesskab omkring åben og undersøgende 

matematik. 

Ansvaret for at drive platformen tildeles en re-

levant aktør, der får det overordnede ansvar 

for at strukturere, kvalitetssikre og vedlige-

holde platformen, evt. understøttet af øvrige 

aktører, fag- og vidensmiljøer.   

Løsningsforslaget skal imødekomme udfor-

dringerne 1, 2 og 4. Platformen skal give inspi-

ration til, hvordan lærere gennem åbne og un-

dersøgende opgaver kan tilgodese faglig 

spredning, da denne type opgaver typisk kan 

løses på flere niveauer. Åbne og undersøgende 

opgaver giver en særlig mulighed for at udfor-

dre de fagligt stærkeste elever, og en sådan 

differentieringsmulighed kan med fordel med-

tænkes ved udarbejdelsen. Forskning viser, at 

denne type undervisning generelt er frem-

mende for elevmotivation (Wæge & Nosrati, 

2018).  

Platformene bør også indeholde undervis-

ningsmaterialer og vejledninger, der kan støtte 

lærere i at planlægge og gennemføre under-

visning med digitale læremidler og værktøjer 

og i tal og algebra, jf. udfordring 5 og 2. 

Det bemærkes, at forslaget vurderes at falde 

uden for de nuværende økonomiske rammer. 

6.2 Bedre muligheder til lærere for 

kvalificeret at vælge læremidler 

 

Formål og indhold 

Ekspertgruppen anbefaler, at der skabes øget 

viden og fælles pejlemærker blandt lærere om 

læremidler. Der skelnes mellem digitale værk-

tøjer og digitale læremidler, men for mange 

lærere er det ikke klart, hvad forskellen er mel-

lem de to.  

 

Hvis lærerne skal blive bedre til at udvælge læ-

remidler (både didaktiserede, funktionelle, se-

mantiske, digitale, analoge mm.), kræver det et 

overblik over, hvad forskellige typer af lære-

midler kan og ikke kan.  

 

Det foreslås derfor, at der udformes et videns-

grundlag om læremidler, der formidles i et let-

tilgængeligt format. Produktet skal bl.a. rumme 
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en gennemgang af forskellige typer af lære-

midler (fx også adaptive læremidler13), og 

hvordan de kan virke fremmende eller hæm-

mende på elevers matematiklæring og motiva-

tion.  

      

Løsningsforslaget vil imødekomme udfordring 

8 om lærerkompetencer ved at styrke lærernes 

kompetence til at træffe kvalificerede materia-

levalg baseret på mere viden og større be-

vidsthed om de forskellige typer af læremidler 

og deres potentialer. Dette er vigtigt, da der 

løbende produceres stadig flere digitale (og 

analoge) læremidler af varierende kvalitet.  

 

 

Specifikke løsningsforslag for gymnasiale 

uddannelser 

 

6.3 Udvikling af og undersøgelse af brugen 

af adaptive (digitale) læremidler  

 

Formål og indhold 

Ekspertgruppen anbefaler, at der igangsættes 

et fortløbende arbejde med udvikling af nye og 

bedre adaptive digitale læremidler, der bygger 

videre på erfaringerne med de nuværende.  

 

Det foreslås ligeledes, at der iværksættes føl-

geforskning, der undersøger elevernes udbytte 

af disse læremidler og giver feedback til deres 

re-design samt bud på, hvilke didaktiske ram-

mer der giver eleverne størst muligt udbytte 

og medvirker til reduktion af faglig spredning. 

 

Løsningsforslaget skal imødekomme udfor-

dring 1 om stor faglig spredning, idet brug af 

adaptive læremidler forventes at kunne under-

støtte differentiering af undervisningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Et adaptivt læremiddel kan defineres som et læringsmiljø, 

der dynamisk er i stand til at ændre sin respons afhængigt af 

den lærendes adfærd (læremiddel.dk). Adaptive læremidler 

sigter mod at etablere en individualiseret, effektiv og enga-

gerende læreproces med brug af data. 

Specifikke løsningsforslag for erhvervs-

uddannelser 

 

6.4 Udvikling af forsknings- og 

erfaringsbaseret undervisningsmateriale  

 

Formål og indhold 

Ekspertgruppen anbefaler, at der udvikles un-

dervisningsmaterialer, herunder lærebøger, ba-

seret på fagdidaktisk forskning og erfaringer 

fra danske erhvervsuddannelser med udgangs-

punkt i de enkelte uddannelsesområder. En 

forudsætning er, at der udvikles sådan fagdi-

daktisk forskning, som i dag er fraværende, jf. 

løsningsforslag 3.6.   

Løsningsforslaget skal imødekomme udfor-

dring 8 om lærerkompetencer og udfordring 1 

om faglig spredning, idet der i dag kun findes 

ganske lidt undervisningsmateriale i matematik 

målrettet erhvervsuddannelser. Bedre adgang 

til gode undervisningsmaterialer vil kunne un-

derstøtte lærernes daglige undervisningsprak-

sis.  

 

 
 

BOKS 2.6 | BELÆG FOR LØSNINGS-

FORSLAG 6: ANALOGE OG DIGITALE 

LÆREMIDLER 
  

 Læremiddel.dk. Forskerne om adaptive 

læremidler - Læremiddel.dk (laeremid-

del.dk). Besøgt 19.08.2022. 

 Wæge, K., & Nosrati, M. (2018). Moti-

vasjon i matematikk. Universitetsforla-

get. 

 

 

 

https://laeremiddel.dk/forskerne-om-adaptive-laeremidler/
https://laeremiddel.dk/forskerne-om-adaptive-laeremidler/
https://laeremiddel.dk/forskerne-om-adaptive-laeremidler/
https://laeremiddel.dk/forskerne-om-adaptive-laeremidler/


 

 

LØSNINGSFORSLAG 7: ANALOGE OG DIGITALE VÆRKTØJER 

٠ 59 ٠  

 

Løsningsforslag 7: Analoge og digitale 
værktøjer  
 

 

Ekspertgruppen anbefaler, at der på alle tre uddannelsesområder 

etableres et vidensgrundlag for brugen af digitale værktøjer.

 

På alle tre uddannelsesområder er der behov for øget viden om, hvordan digitale værktøjer bruges 

hensigtsmæssigt til at støtte elevernes læring af matematik. Derudover er der, specielt i grundskolen, 

adgang til stadig flere digitale værktøjer, hvilket medfører et øget behov for at sikre balance og større 

bevidsthed fra lærernes side mellem anvendelsen af digitale og analoge værktøjer 

 

Specifikke løsningsforslag for grundskole  

 

7.1 Styrkelse af lærernes reflekterede brug 

af digitale værktøjer  

 

Formål og indhold 

Ekspertgruppen anbefaler, at matematiklærere 

støttes i en øget refleksion over, hvilke analoge 

og digitale værktøjer de anvender og til hvilket 

formål i undervisningen. Det antages, at en 

mere bevidst og reflekteret anvendelse af ana-

loge og digitale værktøjer vil skabe bedre læ-

ring hos eleverne.  

 

Ekspertgruppen anbefaler følgende tiltag: 

 

 Hensigtsmæssig brug af digitale værktøjer 

bør præciseres i styredokumenterne. Det 

drejer sig om CAS-værktøjer, regneark, dy-

namiske geometrisystemer og lommereg-

ner. 

 Der skal øget fokus på og produceres mere 

praksisrettet og forskningsviden om episte-

misk brug af digitale værktøjer i grundsko-

lens matematikundervisning. 

 Specifikt bør der igangsættes udviklings- 

og forskningsprojekter, der udover at give 

indsigt i, hvordan de digitale værktøjer 

bedst kan støtte elevers udvikling af mate-

matisk forståelse, også skal  producere ek-

semplariske bud på, hvilke opgavetyper de 

enkelte værktøjer bedst understøtter. 

 

Løsningsforslaget imødekommer udfordring 8 

om lærerkompetencer, særligt det store efter-

slæb vedrørende lærernes it-didaktiske efter- 

og videreuddannelse. Lærerne får med tilta-

gene flere redskaber til at vurdere de forskel-

lige digitale værktøjers fordele og ulemper, 

samt inspiration til at udnytte deres potentialer 

til øget begrebsudvikling, undersøgelse, ekspe-

rimenteren og motivation for det faglige ar-

bejde hos eleverne.  

 

Specifikke løsningsforslag for gymnasiale 

uddannelser 

 

7.2 Styrkelse af didaktisk og empirisk 

baseret viden om brug af CAS-værktøjer i 

undervisningen      

 

Formål og indhold 

Ekspertgruppen anbefaler, at der i gangsættes 

et længerevarende arbejde om udvikling af 

mere didaktisk og empirisk baseret viden om 

brug af CAS-værktøjer i undervisningen med 

tilhørende udvikling af opgaver og andre lære-

materialer. 

 

Der skal være fokus på at afdække, hvordan di-

gitale værktøjer bedst kan støtte gymnasieele-

vers udvikling af matematisk forståelse, og der 

skal produceres eksemplariske eksempler på, 

hvilke opgavetyper de enkelte værktøjer bedst 

understøtter. 

 

Et sådant arbejde med at udvikle praksisnær 

viden, baseret på systematisk indsamlet empiri, 

kan med fordel udføres i et samarbejde mel-

lem gymnasielærere og matematikere med di-

daktisk ekspertise eller matematikdidaktikere.  

 

Løsningsforslaget skal bidrage til, at CAS-værk-

tøjer anvendes til at undersøge mere kom-

plekse problemer (både i og uden for matema-

tikken) jf. udfordring 4 om motivation og self-

efficacy. Forslaget understøtter desuden en 

bedre didaktisk anvendelse af CAS-værktøjer i 

undervisningen, til gavn for elevernes læring jf. 

udfordring 5. Forslaget skal ses i sammenhæng 
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med forslag 2.7, der sigter mod, at elevernes 

skriftlige arbejde ikke domineres af brug af 

CAS-værktøjer med begrænset matematisk re-

fleksion. 

 

Specifikke løsningsforslag for erhvervs-

uddannelser 

 

7.3 Efteruddannelse af lærerne i brug af 

digitale værktøjer  

 

Formål og indhold 

Ekspertgruppen anbefaler, at det lokalt priori-

teres at udbyde efteruddannelse til erhvervs-

uddannelseslærerne vedrørende brug af digi-

tale værktøjer i undervisningen, herunder di-

daktiske overvejelser om brugen. 

 

Forskning viser, at læreren har en central rolle i 

brugen af digitale værktøjer, hvis de digitale 

værktøjer skal have positiv effekt på elevernes 

læring. Dette indebærer, at læreren skal være 

opmærksom på, at de i den digitale undervis-

ning skal have en særlig opmærksomhed på at 

vejlede og styre elevernes refleksionsprocesser 

og give fedback (Aarkrog, 2021).    

 

Løsningsforslaget skal imødekomme udfor-

dringen om, at lærerne pga. deres forskellige 

uddannelsesmæssige baggrunde ikke nødven-

digvis har arbejdet med digitale matematik-

værktøjer såsom regneprogrammer, geometri-

programmer, digitale tegneprogrammer og 

CAS-værktøjer. Der er mellem erhvervsuddan-

nelserne stor forskel på, hvilke digitale værktø-

jer der anvendes i undervisningen – og i om-

fanget heraf. Kompetenceudvikling af lærerne i 

at tilrettelægge og gennemføre undervisnings-

forløb med brug af digitale værktøjer skal give 

mulighed for, at lærerne kan reflektere over og 

drøfte, hvordan de kan varetage deres centrale 

rolle (Aarkrog, 2021).  
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Løsningsforslag 8: Lærernes 
grunduddannelse  
 

 

Ekspertgruppen anbefaler, at grundskolens matematiklærerud-

dannelse styrkes, at der gives bedre muligheder for at målrette 

universitetsmatematikuddannelsen mod gymnasielærerprofessio-

nen, og at der etableres en matematiklæreruddannelse for er-

hvervsuddannelserne.   
 

Forskning viser, at læreren er den vigtigste enkeltfaktor for elevernes læring af matematik. Det er derfor 

helt afgørende, at der er kvalificerede og tidssvarende uddannelsestilbud for kommende matematiklæ-

rere på hvert af de tre uddannelsesområder. Ekspertgruppen vurderer, at der er behov for væsentlige 

ændringer af de eksisterende tilbud og krav for yderligere at kvalificere kommende lærere på de tre 

uddannelsesområder, så de bliver i stand til at håndtere de udfordringer, de møder i matematikunder-

visningen.  

 

Specifikke løsningsforslag for grundskole  

 

8.1. Styrkelse af 

grundskolelæreruddannelsen  

 

Formål og indhold 

Ekspertgruppen anbefaler, at den faglige og 

fagdidaktiske grunduddannelse af matematik-

lærere styrkes. Det har tidligere været anbefa-

let af andre ekspertgrupper, fx ’Fremtidens ma-

tematik i folkeskolen’ fra 2006.  

 

Ekspertgruppen anbefaler, at følgende elemen-

ter indgår i en ny matematiklæreruddannelse:  

 

 Læreruddannelsen bør være femårig med 

et mere omfangsrigt matematikfag.  

Alternativt skal omfanget af matematikfa-

get udvides betydeligt i den nuværende fi-

reårige uddannelse. 

 Lærernes matematikfaglighed bør styrkes 

gennem en praksisbaseret læreruddannelse 

(Ball, 2017). Det betyder ikke nødvendigvis 

mere praktik, men at der skabes balance 

mellem faget i sig selv og skolematematik, 

ved i vid udstrækning at tage udgangs-

punkt i og bygge videre på faglige pro-

blemstillinger fra skolens praksis (McDo-

nald et al., 2013). Det betyder også, at der i 

læreruddannelsen skal fokuseres på kerne-

praksisser for matematiklærere – dvs. prak-

sisser som er centrale og optræder hyppigt 

i undervisningen, er forskningsbaserede, 

kan læres af nye lærere, og har potentiale 

til at styrke elevers læring (Jacobs & 

Spangler, 2017). Eksempler på kerneprak-

sisser er ledelse af klasserumsdiskussioner 

og teacher noticing (Jacobs & Spangler, 

2017).  

 Grundlæggende talforståelse, regnestrate-

gier og algebra skal også have en fremtræ-

dende plads, og der kan med fordel foku-

seres på overgange mellem grundskolen 

og ungdomsuddannelser. 

 Der bør udformes partnerskabsaftaler mel-

lem grundskoler og læreruddannelse for at 

øge og styrke samarbejdet om i fællesskab 

at håndtere problemer i grundskolens ma-

tematikfag og få skolernes praksis tættere 

ind i læreruddannelsen. 

 I forlængelse af en ny matematiklærerud-

dannelse bør der være opmærksomhed på 

at støtte nye matematiklærere i deres før-

ste år i skolen. Det bør ske via etablering af 

lærerstartsordninger. Studier viser, at nye 

matematiklærere ofte overvældes af en 

hektisk hverdag samt en ny kultur og har 

svært ved at udleve deres intentioner fra 

læreruddannelsen (Skott et. al., 2021). Der-

udover forlader bekymrende mange nye 

lærere jobbet i løbet af de første fem år 

(Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2016). 

Lærerstartsordninger bør udformes som et 

samarbejde mellem grundskoler og profes-

sionshøjskoler og med fokus på undervis-

ning og læring af et skolefag, her matema-

tik (Skott et al., 2021).  
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Ved omlægningen af uddannelsen kan man 

lade sig inspirere af de tiltag, der p.t. gøres på 

læreruddannelsen i Norge, hvor man for nylig 

er gået fra en fireårig læreruddannelse på høj-

skoler til en femårig læreruddannelse på uni-

versiteter. 

 

Løsningsforslaget skal imødekomme udfor-

dring 8 om lærerkompetencer, særligt aspektet 

om, at de nuværende strukturer og rammer på 

læreruddannelsen ikke i tilstrækkelig grad gi-

ver mulighed for at styrke kompetenceniveauet 

hos kommende matematiklærere i grundsko-

len.  

 

Det bemærkes, at forslaget om en femårig læ-

reruddannelse vurderes at falde uden for de 

nuværende økonomiske rammer.  

 

 

Specifikke løsningsforslag for gymnasiale 

uddannelser  

 

8.2 Bedre muligheder for fordybelse i 

gymnasiematematikkens indhold på 

universitetet 

 

Formål og indhold 

Ekspertgruppen anbefaler, at dybdestoffet (op 

til 30 ECTS) i de faglige mindstekrav skal kunne 

bestå af matematikkurser fokuseret på gymna-

siets kernestof og rettet mod professionen, 

dvs. gymnasiets matematikundervisning. 

 

Pga. de aktuelle rekrutteringsudfordringer bør 

der ikke på nuværende tidspunkt indføres et 

decideret krav om ovenstående til kandidater, 

der vil være gymnasielærere, men der skal gø-

res en ekstraordinær indsats for at sikre bedre 

rekruttering og gennemførelse på de uddan-

nelser, der kvalificerer til gymnasial undervis-

ning i matematik.  

 

Kurser, der uddyber lærerens viden om under-

visningsfaget, har større effekt end flere gene-

relle matematikkurser, når først det grundlæg-

gende matematikindhold (dvs. kernestoffet i 

de faglige mindstekrav) er på plads. En sådan 

uddybelse indgår i matematiklæreruddannel-

sen til ungdomstrinnet i stort set alle vesteuro-

pæiske lande og i den danske læreruddannelse 

til grundskolen (Monk, 1994, Tatto, M. et al. 

(2018)). Matematikkommissionen (Grønbæk et 

al., 2017) anbefalede i tråd hermed et professi-

onsorienteret element, der kan give kompeten-

cer inden for gymnasiefagets indhold og me-

toder.  

 

Løsningsforslaget vedrører alene den matema-

tikfaglige del af kandidatuddannelsen, der ikke 

rummes i uddannelsen i øvrigt eller under de 

nuværende rammer for pædagogikumkurset. 

Løsningsforslaget indebærer ikke, at der æn-

dres i de nuværende mindstekrav, udeluk-

kende at der udbydes yderligere matematik-

kurser på kandidatuddannelsen.  

 

Løsningsforslaget skal imødekomme det 

aspekt i udfordring 8 om lærerkompetencer, at 

mange gymnasielærere i begyndelsen har et 

relativt svagt stofdidaktisk udgangspunkt for at 

undervise i faget. Løsningsforslaget skal såle-

des give lærerne bedre basis for matematikun-

dervisning i de gymnasiale uddannelser.  

 

 

Specifikke løsningsforslag for erhvervs-

uddannelser 

 

8.3 Indførelse af minimumskrav for faglige 

kompetencer for eud-lærere i matematik 

 

Formål og indhold 

Ekspertgruppen anbefaler, at det bliver et cen-

tralt krav, at lærere i matematik som minimum 

har gennemført grundskolelæreruddannelsens 

undervisningsfag i matematik eller har opnået 

tilsvarende kompetencer gennem efteruddan-

nelse. Ekspertgruppen anerkender, at forslaget 

skal implementeres under hensyntagen til de 

nuværende rekrutteringsudfordringer, men 

mener samtidig, at en egentlig erhvervsskole-

profil på læreruddannelsen kan skabe større 

interesse for et job i sektoren og kan øge lige-

stillingen mellem ungdomsuddannelserne.  

Professionshøjskoler kan med fordel udbyde et 

modul med fokus på erhvervspædagogik og 

med mulighed for et praktikforløb på en er-

hvervsskole på samme vilkår som praktik på 

frie grundskoler eller efterskoler. UCN Aalborg 

har i en forsøgsordning haft en erhvervspæda-

gogisk profil, som p.t. søges permanentgjort. 

Løsningsforslaget skal imødekomme udfor-

dring 8 om, at der ikke findes en egentlig ud-

dannelse til matematiklærer på eud, hvorfor 

matematiklærere på eud ikke nødvendigvis har 

tilstrækkelige didaktiske, pædagogiske eller 

faglige forudsætninger for at undervise i mate-

matik på en erhvervsuddannelse. Disse lærere 

er typisk udfordrede på deres kompetencer ift. 



 

 

LØSNINGSFORSLAG 8: LÆRERNES GRUNDUDDANNELSE 

٠ 63 ٠  

 

toning af faget til uddannelsen, undervisning 

på forskellige niveauer og undervisningsdiffe-

rentiering af den typisk meget heterogene 

elevgruppe, jf. udfordring 1.  
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Løsningsforslag 9: Kompetenceudvikling 
og styrket pædagogisk ledelse  
  

 

Ekspertgruppen anbefaler, at der oprettes flere lokale muligheder 

for kompetenceudvikling for lærere i grundskolen og på ung-

domsuddannelserne. 
 

Nyere forskning viser, at læreres kompetenceudvikling har størst varig effekt, når den er praksisnær, ba-

seret på samarbejde mellem lærere, lokalt forankret, foregår over længere tid og har en udforskende 

tilgang til matematikundervisning (Hennessy, 2014). Ekspertgruppen fremsætter derfor anbefalinger 

om, at kompetenceudvikling med disse karakteristika styrkes og kvalificeres på skoler og uddannelses-

institutioner, og at den centreres omkring de problemstillinger, som matematiklærerne møder i deres 

daglige undervisning. Hertil kommer en række anbefalinger om oprettelse af nye uddannelsestilbud til 

lærere.

Specifikke løsningsforslag for grundskole  

 

9.1 Ressourcer til matematiklæreres efter- 

og videreuddannelse skal i højere grad 

anvendes til lokal kompetenceudvikling 

 

Formål og indhold 

Ekspertgruppen anbefaler, at skolernes res-

sourcer til matematiklæreres efter- og videre-

uddannelse i højere grad anvendes til lokal 

kompetenceudvikling. 

Det er tidligere anbefalet, at matematiklære-

rens professionelle identitet og kompetencer 

bør styrkes gennem mere efter- og videreud-

dannelse og oprettelse af matematiklærerte-

ams på den enkelte skole (Niss, et al., 2006; 

Matematikekspertgruppen, 2013).  

Ekspertgruppen anbefaler derfor følgende til-

tag:  

 Øget samarbejde i fagteamet bl.a. facilite-

ret af matematikvejlederen (tiltaget skal 

ses i sammenhæng med løsningsforslag 

5.1 og 5.2). 

 Strategisk samarbejde mellem fagteams 

på skoler og fagdidaktikere fra professi-

onshøjskoler eller universiteter med fokus 

på lokale forhold og udviklingspotentialer. 

Samarbejdet kan faciliteres af matematik-

vejledere lokalt, fx med inspiration fra den 

norske MAM-model (Mestre Ambitiøs Ma-

tematikundervisning) (Matematikksente-

ret, s.d.).  

 Systematisk kompetenceudvikling igen-

nem praksisnære og professionsrettede 

tilgange, hvor lærere i fællesskab udvikler 

undervisningspraksis. 

 Systematisk kompetenceudvikling for alle 

matematiklærere med løbende ressource-

allokering. 

 Ledelsen skal tage ansvar for bredt at sikre 

en kvalificeret matematikundervisning i 

overensstemmelse med Fælles Mål. Dette 

gøres fx gennem en præcis definition af 

hhv. den pædagogiske ledelsesfunktion 

og vejlederfunktionen (jf. løsningsforslag 

5.2 og 5.5.) samt et styrket pædagogisk 

læringscenter. 

Løsningsforslaget skal imødekomme udfor-

dring 8 om lærerkompetencer, særligt aspektet 

om at kompetenceudvikling af matematiklæ-

rere i dag ikke sker systematisk eller i tilstræk-

kelig grad.  

9.2 Håndtering af interne 

overgangsproblemer  

 

Formål og indhold  

Ekspertgruppen anbefaler et øget fokus på at 

mindske overgangsproblemer ved de interne 

overgange i grundskolen via følgende tiltag: 

 Der bør være særlig opmærksomhed på at 

nedbringe antallet af lærerskift i forbin-

delse med de interne overgange (fx mel-

lem indskoling og mellemtrin, mellemtrin 

og udskoling). Begrundelsen er, at mange 

lærerskift kan gøre det vanskeligt at sikre 

faglig progression og sammenhæng i ele-

vernes matematiklæring.  

 Alle skolens matematiklærere skal jævnligt 

indgå i fagteamsamarbejde, hvor der bl.a. 
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drøftes faglig progression på tværs af 

klassetrin. Det er vigtigt, at lærere får ind-

sigt i undervisning og problemstillinger på 

de klassetrin, hvor de ikke selv underviser.  

Løsningsforslaget skal imødekomme det 

aspekt af udfordring 7 om overgangsproble-

mer, som angår, at de interne overgange i 

grundskolen kan være udfordrende for elevens 

faglige progression, og at der ikke altid sikres 

en tilstrækkelig overlevering mellem lærerne 

på hver side af overgangen.  

 

Specifikke løsningsforslag for gymnasiale 

uddannelser 

9.3 Styrkelse af rammerne for lærernes 

professionelle samarbejde  

 

Formål og indhold 

Ekspertgruppen anbefaler, at der etableres 

professionelle læringssamarbejder på hver 

gymnasial institution. Samarbejdet kan drage 

nytte af lærere, der har en videre uddannelse 

inden for matematikkens didaktik, fx en ph.d. i 

matematikkens didaktik eller en master i mate-

matikundervisning (jf. forslag 9.4 og 9.5) 

International komparativ forskning viser, at for-

skellige typer af systematisk kompetenceudvik-

ling af skolebaserede lærerteams kan have be-

tydelige positive effekter (Gore et al., 2017; Le-

wis, 2016; Cobb et al., 2018). Eksterne spar-

ringspartnere med kendskab til området kan 

med fordel inddrages, bl.a. med det formål at 

skabe en kultur for mere åbne undervisnings-

rum.  

Løsningsforslaget skal imødekomme det 

aspekt i udfordring 8 om lærerkompetencer, 

der omhandler, at potentialet for vidensdeling 

og lokal kompetenceudvikling ikke udnyttes 

tilstrækkeligt i dag.  

 

Forslaget vil kunne igangsættes umiddelbart 

og kan med tiden understøttes af en nyopret-

tet masteruddannelse, jf. løsningsforslag 9.4. 

 

 

9.4 Etablering af masteruddannelse i mate-

matikundervisning for gymnasielærere 

 

Formål og indhold 

Ekspertgruppen anbefaler, at der på alle gym-

nasiale institutioner er mindst én lærer med en 

videreuddannelse inden for matematikkens di-

daktik, som lokalt kan udbrede udviklingen af 

nye metoder og forskningsresultater.  

 

Der bør derfor oprettes en national masterud-

dannelse i gymnasial matematikundervisning, 

der bl.a. kan forberede de deltagende lærere 

på:   

 

 At medvirke til matematikfaggruppens ar-

bejde med fælles udvikling og evaluering 

af undervisningen. 

 Løbende at følge med i forskning af rele-

vans for den gymnasiale undervisning i 

matematik og kunne formidle denne til 

kollegerne. 

 At bidrage med supervision mv., når der i 

enkelte klasser opstår særlige udfordrin-

ger ift. matematikundervisningen. 

 

Uddannelsen kan med fordel udbydes flere 

steder i landet af et konsortium af de universi-

teter, der i forvejen uddanner matematiklærere 

til gymnasiet. Gymnasierne bør over en fem-

årig periode prioritere midler til, at mindst én 

lærer fra hver gymnasial institution i Danmark 

kan tage uddannelsen.  

      

En lignende uddannelse, Kandidat i STEM-un-

dervisning, udbydes allerede  til naturfagslæ-

rere.  

 

Løsningsforslaget skal imødekomme udfor-

dring 8 om lærerkompetencer, særligt aspektet 

om at sikre fagdidaktisk sparring og udvikling 

blandt matematiklærerne på hver enkelt gym-

nasial institution. Forslaget understøtter i sær-

lig grad for løsningsforslag 9.3 om styrkelse af 

rammerne for lærernes professionelle samar-

bejde. 

9.5 Udbud af flere ph.d.-stipendier i den 

gymnasiale matematiks didaktik 

 

Formål og indhold 

Ekspertgruppen anbefaler, at BUVM går i dia-

log med UFM om at udbyde et antal særlige 

Ph.d.-stipendier årligt over en tiårig periode. 

Der kan evt. anvendes samme model som 

Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning, der 

hvert år i en 10-årig periode har udbudt et 

større antal stipendier til praksisorienteret 

forskning relateret til grundskolen.  

 

Projekterne skal knyttes til nærmere afgræn-

sede områder, der har særlig betydning for ud-

viklingen af gymnasial undervisning i matema-

tik, herunder gymnasielæreruddannelsen.  

 

Løsningsforslaget skal imødekomme udfor-

dring 8 om lærerkompetencer ved at håndtere 

det omfattende og mangeartede behov for 
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forskning og udvikling inden for den gymnasi-

ale matematiks didaktik. Behovet opfyldes ikke 

i tilstrækkelig grad af det aktuelt begrænsede 

antal forskere ved universiteterne, der arbejder 

med gymnasial matematik.  

 

 

Specifikke løsningsforslag for erhvervsud-

dannelser 

 

9.6 Etablering af efteruddannelse i 

funktionel erhvervsrettet matematik  

 

Formål og indhold 

Ekspertgruppen anbefaler, at der udvikles ef-

teruddannelse i praksisrelateret og anvendel-

sesorienteret matematik.  

 

Et efteruddannelsesforløb skal give læreren 

kompetence til at inddrage elementer og tek-

nikker fra den erhvervsfaglige undervisning 

som genstand for matematikundervisningen. 

 

Der findes allerede gode erfaringer med så-

danne kurser i strategiske kompetenceløft fra 

”Aftale om bedre og mere attraktive erhvervs-

uddannelser” fra 2014, hvor en række kurser 

om erhvervspædagogik for grundfagslærere i 

matematik blev afholdt af forskellige professi-

onshøjskoler. Tilbagemeldinger fra deltagere 

på kurset viser, at kurset bør have en længere 

varighed og skal kombineres med mulighed 

for afprøvning i praksis undervejs.   

 

Løsningsforslaget skal imødekomme aspektet i 

udfordring 4 om manglende praksisrelatering i 

matematikundervisningen, og at det er svært 

for elever (og lærere) at transformere læringen 

fra matematikundervisningen til den uddannel-

sesspecifikke undervisning, jf. udfordring 3 om 

sproglighed.  

9.7 Prioritering af tværfaglig forberedelse 

af matematikundervisningen  

 

Formål og indhold 

Ekspertgruppen anbefaler, at der lokalt skabes 

rammer, der styrker samarbejdet mellem mate-

matiklærere og lærere i de uddannelsesspeci-

fikke fag, således at matematikundervisningen 

tones efter erhvervsuddannelsen og omvendt. 

Et øget samarbejde vil skabe bedre synergi og 

transformation (Aarkrog, 2020).     

 

Løsningsforslaget skal støtte lærerne i at skabe 

mere meningsfuld undervisning i matematik 

og derved imødekomme udfordringen med 

elevernes lave motivation for faget, jf. udfor-

dring 4. 

9.8 Indførelse af obligatoriske 

introduktionskurser for nye lærere på 

erhvervsuddannelser    

 

Formål og indhold 

Ekspertgruppen anbefaler, at der afholdes obli-

gatoriske introduktionskurser for nyansatte 

matematiklærere. Kurserne bør udbydes hvert 

halve eller hele år, og der kan med fordel være 

ligevægt mellem betoning af styredokumenter, 

netværk, pædagogik og praktik. Der er stor ud-

skiftning af matematiklærere på eud, og derfor 

vil et introduktionskursus være en relevant for-

beredelse af nye lærere på eud ved at sikre, at 

vigtig informationer, viden om prøver, be-

kendtgørelser, fagbilag mv. når helt ud til alle 

lærerne fra begyndelsen af deres virke.  

 

Løsningsforslaget skal imødekomme den ud-

fordring, at lærerne på eud har forskellige ud-

dannelses- og erhvervsfaglig baggrund, jf. ud-

fordring 8. Et fælles introduktionskursus vil 

skabe et fælles udgangspunkt.   
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Løsningsforslag 10: Netværk og lokale 
samarbejder  
  

 

Ekspertgruppen anbefaler, at der lokalt etableres tværgående net-

værk mellem grundskole og ungdomsuddannelser.  
 

Matematiklærere i grundskolen har ofte ikke mulighed for at få indsigt i, hvordan elever oplever at 

være klædt på til arbejdet med matematik på ungdomsuddannelserne. Matematiklærere i gymnasiet 

eller på erhvervsuddannelserne kender ofte ikke undervisningspraksis eller vægtning og tolkning af 

matematikfaglige indholdselementer og kompetencer i grundskolen. Ekspertgruppen betoner derfor 

vigtigheden af en styrket dialog mellem matematiklærere i grundskoler og på ungdomsuddannelserne 

med fokus på elevernes matematiklæring i overgangen mellem uddannelsesområderne. 

 

Specifikke løsningsforslag på tværs af 

grundskole, gymnasium og eud   

 

10.1 Etablering af lokale matematiksamar-

bejder mellem grundskole og ungdomsud-

dannelser  

Formål og indhold 

Ekspertgruppen anbefaler, at der etableres lo-

kale netværk med deltagelse af repræsentanter 

fra grundskoler og ungdomsuddannelser. Des-

uden kan kommunale matematikkonsulenter 

og lokale læreruddannelsesinstitutioner med 

fordel indgå. 

Ledelserne i grundskoler og på ungdomsud-

dannelser bør forpligtes på at understøtte det 

lokale samarbejde, så flest mulige matematik-

lærerne i udskolingen og fra ungdomsuddan-

nelserne jævnligt indgår i aktiviteter iværksat af 

de lokale netværk. Formålet er, at alle elever 

skal opleve en mere sammenhængende mate-

matikundervisning. 

Et tættere samarbejde på tværs af uddannel-

sesområderne er tidligere blevet anbefalet i 

rapporten Fremtidens matematik i folkeskolen 

(Niss et al., 2006), Matematikkommissionens 

rapport (Grønbæk et al., 2017) og en rapport 

udarbejdet af Morphic for Matematiklærerfor-

eningen (Bonderup & Rantzau, 2019).  

De tværgående netværk bør arbejde med et 

udvalg af følgende opgaver:  

 Gennemførelse af lokale udviklingsprojek-

ter eller workshops om fælles temaer rela-

teret til matematikundervisningen, fx ele-

vernes skriftlige arbejde, progression i ele-

vernes mundtlighed, yderligere udfordrin-

ger til fagligt stærke elever eller arbejdet 

med lineære sammenhænge.  

 Udvikling af undervisningsforløb til afvik-

ling i både udskolingen og 1. g eller i 

grundfaget på eud. 

 Gensidige besøg i hinandens undervisning 

som afsæt for fælles didaktiske drøftelser 

og refleksioner, fx i forbindelse med prø-

ver (årsprøver i 1.g, grundfagsprøver i ma-

tematik på eud, mundtlig prøve i grund-

skolen, jf. løsningsforslag 2.2). 

 Afprøvning af interventioner med periode-

vis holddeling, så elever fx i sidste del af 

grundskolen forberedes mere specifikt på 

næste uddannelsestrin. 

 Udbygning af de eksisterende lovfæstede 

introkurser og brobygningsforløb mellem 

grundskolen og ungdomsuddannelserne, 

så matematiklæreren fra grundskolen får 

en mere central rolle, når faget indgår. Fx 

ved, at matematiklærerne fra de to uddan-

nelsesområder indgår i et samarbejde om 

at designe og afvikle brobygningen. 

Løsningsforslaget skal medvirke til at reducere 

de problemer, der eksisterer i overgangen mel-

lem grundskolen og ungdomsuddannelserne, 

hvor eleven – uanset om denne overgår til 

gymnasium eller eud – ofte oplever, at mate-

matikundervisningen bærer præg af, at læ-

rerne i grundskolen og på ungdomsuddannel-

sernes har forskellige forståelser af matematik-

faget, jf. udfordring 7.  
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Bilag 1: Liste over forkortelser i rapporten 

 

BUVM:   Børne- og Undervisningsministeriet 

CAS(-værktøjer):  Computer Algebra Systems 

CFU:  Center for Undervisningsmidler 

DMN:  Danmarks Matematikvejleder Netværk 

DTU:  Danmarks Tekniske Universitet 

ECTS(-point):  European Credit Transfer System 

EUD:  Erhvervsuddannelse 

EUX:  Erhvervsfaglig studentereksamen 

FGU:   Forberedende Grunduddannelse 

HF:  Højere forberedelseseksamen 

HHX:  Merkantil studentereksamen 

HTX:  Teknisk studentereksamen 

ICILS:  International Computer and Information Literacy Study 

IT:   Informationsteknologi 

LST(-værktøjer):  Læse-skriveteknologi  

MAM(-modellen): ”Mestring af ambitiøs matematikundervisning” (model udviklet af det 

norske nationale matematikcenter) 

NCUM:  Nationalt Center for Udvikling af Matematikundervisning 

PISA:  Programme for International Student Assessment 

PPR:  Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 

STUK:  Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 

STX:  Almen studentereksamen 

TIMSS: Trends in International Mathematics and Science study 

UCN:  University College Nordjylland 

UFM:  Uddannelses- og Forskningsministeriet
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Bilag 2: Mødemateriale 
  

Her gennemgås væsentlige dele af det vidensgrundlag, som har dannet afsæt for ekspertgruppens mø-

derække, de identificerede væsentlige udfordringer og de anbefalede løsningsforslag. Vidensgrundla-

get består af eksisterende litteratur, notater udarbejdet til ekspertgruppen, interessentinddragelse via 

en digital postkasse og gå-hjem-møder (se bilag 3) og oplæg afholdt på ekspertgruppens møder. 

 

1.1 Møde 1: Introduktion til udfordringer med matematikfaget  
 

Aakrog, V. (2007). ”Hvis det skal gi’ mening…”: Elevernes udbytte af praksisrelateret undervis-

ning i erhvervsuddannelserne. Undervisningsministeriet. 

 Publikationen er en sammenfatning af et forskningsprojekt af Vibe Aarkrog fra DPU om prak-

sisrelateret undervisning i de merkantile og tekniske erhvervsuddannelser initieret af Under-

visningsministeriet.  

 Hovedkonklusionen i rapporten er, at det giver mening for eleverne, når grundfagsundervis-

ningen relaterer sig til en praksis, som de kan genkende. Eleverne foretrækker at arbejde med 

løsning af praktiske opgaver, og derfor er den praksisbaserede form for praksisrelatering at-

traktiv for dem. Imidlertid er denne også karakteriseret ved, at eleverne i stor udstrækning ar-

bejder selvstændigt, og at læreren fungerer som vejleder eller konsulent. Da undersøgelsen 

viser, at lærerens hjælp, instruktion og evne til at forklare har afgørende betydning for elever-

nes tilfredshed med og udbytte af undervisningen, er der behov for at videreudvikle den prak-

sisrelaterede undervisning i de almene grundfag, således at praksisbasering og lærerstyring 

kombineres. 

 

Bonderup, L. & Rantzau, C. (2019). Rapport for Matematiklærerforeningen: Tilstanden for Mate-

matik STX B. Morphic. 

 Analysefirmaet Morphic har på foranledning af Matematiklærerforeningen gennemført en un-

dersøgelse af matematiklærernes holdning til og erfaringer med matematik på B-niveau i stx 

efter gymnasiereformen efter første gennemførte forløb. Overordnet konkluderes blandt an-

det: Ifølge lærerne har reformen været alt for ambitiøs ift. den virkelighed, som Mat STX B er i. 

Dét element i reformen, som er mest alvorligt, er, at pensums omfang er vokset, samtidig med at 

pensummet er blevet mere komplekst, fordi der er kommet flere emner til.  

 Analysens hovedkonklusioner findes på side 7, 8 og 9. 

Børne- og Undervisningsministeriet. (2020). Bekendtgørelse om grundfag. Bekendtgørelse nr. 

692 af 26/05/2020.  

 Matematik i erhvervsuddannelserne er reguleret i Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag, 

erhvervsrettet andetsprogsdansk og kombinationsfag i erhvervsuddannelserne og om ad-

gangskurser til erhvervsuddannelserne. Beskrivelsen af matematik findes i bilag 12 og omfatter 

fagets niveauer og vejledende varighed, identitet og formål, faglige mål og fagligt indhold, 

tilrettelæggelse, it i undervisningen, samspil med andre fag, krav til dokumentation samt reg-

ler vedr. evaluering og eksamen.  

 Grundfaget matematik er i erhvervsuddannelserne beskrevet med udgangspunkt i KOM-rap-

portens kompetencer. Efter introduktionen af kompetencebegrebet i matematik i 2001 er der 

ikke foretaget markante ændringer i beskrivelsen af faget, herunder i fagets indhold. I 2017 er 

der dog foretaget en harmonisering mellem erhvervsuddannelsernes C-niveau og gymnasier-

nes C-niveau i matematik. Baggrunden herfor er, at det for eux-elever skal være muligt at 

bygge oven på erhvervsuddannelsernes C-niveau til gymnasiale B- og A-niveauer. 
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Børne- og Undervisningsministeriet. Matematik: Faghæfte 2019. Styrelsen for Undervisning og 

Kvalitet. 

 I faghæftet samles Fælles Mål, læseplan og vejledningen for faget matematik. Fælles Mål be-

står af et overordnet fagformål og fire kompetenceområder med hver deres kompetencemål. 

Områderne er delt ind i bindende færdigheds- og vidensområder. Under hvert færdigheds- og 

vidensområde findes vejledende færdigheds- og vidensmål til inspiration for undervisningen.  

 Baggrunden for Fælles Mål 2019 er, at folkeskoleforligskredsen i 2017 vedtog en lempelse af 

bindingerne i Fælles Mål, hvorved færdigheds- og vidensmål blev gjort vejledende. Lempelsen 

var et resultat af den omfattende kritik af de forenklede Fælles Mål, der blev reformuleret i 

2013-2014 og trådte i kraft i skoleåret 2015/2016. 

Frisdahl, K. K., Petersen, N. K., Tosev, J. B., Pind, K., M. (2019). Bliver elever bedre til matematik 

ved at tilføje flere emner til læreplanen? MONA, 4, 100-113. 

 En artikel skrevet af fire gymnasielærere, der har gennemført undervisning på B-niveau efter 

gymnasiereformen. Artiklen indeholder en række kritiske kommentarer til læreplanen på B-

niveau, herunder også – som antydet i overskriften – spørgsmålet om, hvad der ligger i begre-

bet det faglige niveau. Er det antallet af emner, der undervises i, eller den dybde hvormed ud-

valgte emner behandles i undervisningen, der konstituerer det faglige niveau? 

Jessen, B. E., Holm, C., Winsløw, C. (2015). Matematikudredningen: Udredning af den gymnasiale 

matematiks rolle og udviklingsbehov. Undervisningsministeriet. 

 På opfordring fra Undervisningsministeriet har Institut for Naturfagenes Didaktik ved Køben-

havns Universitet foretaget udredning, der er baseret på bl.a. en aftagerundersøgelse indehol-

dende spørgeskema til alle gymnasielærere og telefoninterviews. Matematikudredningen pe-

ger på en række forhold, som kan anses for at være problematiske. For det første, at form og 

indhold i skriftlig eksamen i for høj grad leder til skabelontræning og overdreven betoning af 

matematikværktøjsprogramstøttet teknisk arbejde i undervisningen. For det andet, at der er 

meget stor faglig spredning blandt eleverne på B-niveau, og man derfor bør overveje nye mo-

deller, der kan sikre, at eleverne, som får mulighed for at tage B-niveau, også har tilstrækkelige 

forudsætninger. For det tredje, at det er op mod 1/3 af de nyansatte lærere, som ikke i deres 

universitetsuddannelse har haft matematik på det niveau, som er krævet for at undervise på 

de gymnasiale uddannelser. Dertil peges på, at der er behov for en revision af den skriftlige 

eksamen, at der er manglende konsekvens ved overtrædelse at reglerne ved eksamen, og at 

1.g’erne har manglende matematikfærdigheder med sig fra grundskolen.  

 

Lindenskov, L., Kirsted, K., Bundgaard, M. A. (2014). Forsøgsundervisning i matematik på Svend-

borg Erhvervsskole: Tal- og matematikproblemer som en udfordring på uddannelserne. Institut 

for Uddannelse og Pædagogik. 

 Et projekt bestilt af Undervisningsministeriet, gennemført i samarbejde mellem Svendborg Er-

hvervsskole, Center for specialundervisning Sydfyn og DPU, Aarhus Universitet. Projektet ved-

rører et undervisningsforsøg, der systematisk undersøger og eksperimenterer med undervis-

ning for elever med tunge tal- og matematikvanskeligheder på erhvervsuddannelserne. Rap-

porten giver ni nyttige råd til lærerne. 

 

Lindenskov, L. & Trolle, M. B. (2005). Den skjulte læseplan? Matematik i Social- og sundhedsud-

dannelserne. Danmarks Pædagogiske Universitet. 

 Rapporten er skrevet af Lena Lindenskov og Morten Bjerre Trolle fra DPU, Aarhus Universitet. 

Rapporten undersøger det matematiske indhold på social- og sundhedsuddannelserne. Den 

sætter dermed også fokus på det særlige forhold, der kendetegner erhvervsuddannelserne, at 

matematik – bortset fra grundfaget – ikke indgår som et enkeltstående fag, men indgår inte-

greret i sammenhæng med andre fagområder. Faget indgår dermed i en helhedsorienteret og 

anvendelsesorienteret sammenhæng i langt højere grad, end det er tilfældet inden for andre 

uddannelsesområder. 

Matematikekspertgruppen (2013). Matematikløftet: Første notat udarbejdet af ekspertgruppen. 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. 

 Anbefalinger fra tidligere ekspertgruppe for matematik på grundskole-området, 2012-2015. 

Ekspertgruppen skulle fokusere på at kortlægge matematikfagets udfordringer og formulere 

anbefalinger til en styrket undervisning i matematik. Gruppen blev nedsat ved udgangen af 
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2012 uden slutdato. I oktober 2013 afleverede gruppen en række anbefalinger om, hvordan 

matematikfaget i folkeskolen kunne styrkes. Pba. anbefalingerne afsatte ministeriet penge til 

opfølgning på fire konkrete initiativer:  

o Matematematikvejlederkonference  

o Etablering af matematikvejledernetværk  

o Konference om matematik og it  

o Kortlægning af fagteamsamarbejde i matematik og udvikling af inspirationsmateriale  

 Størstedelen af gruppens arbejde blev foretaget, inden der lå en aftale om fagligt løft af folke-

skolen. En række af gruppens anbefalinger gik dog igen i reformens initiativer, herunder ideen 

om et læringskonsulentkorps og en vidensportal.  

 I 2015 blev gruppen nedlagt, og man valgte i stedet at støtte fortsættelse af matematikvejle-

dernetværket og inddrage parter og eksperter ad hoc i udviklingen af matematikundervisnin-

gen. 

Grønbæk, N., Rasmussen, A-B., Skott, C. K., Bang-Jensen, J., Jensen, K. B. S., Fajstrup, L., Schou, 

M. H., Christensen, M., Lumholt, M., Kjærup, R. M., Jørgensen, S., Hansen, S. L., & Markvorsen, 

S. (2017). Matematikkommissionen - afrapportering.   

 Baggrunden for nedsættelse af Matematikkommissionen var ønsket om at styrke matematik i 

de gymnasiale uddannelser i forbindelse med gymnasiereformen, 2016. Kommissionens fokus 

er derfor matematikundervisningen i de gymnasiale uddannelser og overgangene i uddannel-

sessystemet set fra gymnasiets vinkel. Kommissionens centrale anbefalinger findes på side 9 

og 10 rapporten.  

 Overordnet har kommissionen lagt følgende tre fokuspunkter til grund for sit arbejde:  

o Robusthed: Øget robusthed i elevernes omgang med faget og træning i basale fær-

digheder.  

o Samspil: Stærkere fokus på matematik ”på tværs” af anvendelsesfelter og centrale fag 

– altså matematik med en ekstern orientering.  

o Progression: Bedre indsigt i matematik ”på langs” – altså internt i matematikken på 

langs af uddannelsesforløbene.  

 Matematikkommissionens rapport var grundlaget for læreplanerne i matematik i de gymnasi-

ale uddannelser efter gymnasiereformen, 2017. 

 

Niss, M., Andreassen, M., Hansen, K. F., Matthiasen, J., Mogensen, A., Skånstrøm, M., Holm, C. 

(2006). Fremtidens matematik i folkeskolen. Rapport fra Udvalget til forberedelse af en hand-

lingsplan for matematik i folkeskolen. Børne- og Undervisningsministeriet. 

 Udvalget for forberedelse af handlingsplan for matematik i folkeskolen anbefaler syv indsats-

områder.  

o 1. Matematiklæreres professionelle identitet, herunder grund-, efter- og videreud-

dannelse.  

o 2. Ressourcepersoner og ressourcecentre. 

o 3. Matematikdidaktisk forskning og nyttiggørelse heraf.  

o 4. Officielle bestemmelser for og beskrivelser af faget matematik i folkeskolen.  

o 5. Matematikundervisningens tilrettelæggelse og materialer.  

o 6. Evaluering og evalueringskultur i matematikundervisningen.  

o 7. Bedre overgang til ungdomsuddannelserne.  

Derudover anbefaler udvalget, at der nedsættes en følgegruppe, som løbende skal evaluere 

progressionen i de initiativer som iværksættes under regeringens handlingsplan for matematik 

i folkeskolen. Det anbefales endvidere Undervisningsministeriet at finde veje og midler til at 

skaffe bredere og mere omfattende faglig og fagdidaktisk rådgivning, end det er muligt at 

opnå fra en enkelt fagkonsulent med mange opgaver og et beskedent timetal til sin rådighed. 

Niss, M., Jensen, T. H. (2002). Kompetencer og matematiklæring: Ideer og inspiration til udvik-

ling af matematikundervisning i Danmark. Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie, 18, 4-336. 

 KOM-rapporten, redigeret af Mogens Niss og Tomas Højgaard Jensen fra Roskilde Universi-

tetscenter, handler om kompetencer i matematik og markerer et skift i den måde, matematik 

beskrives på i undervisningsmæssig sammenhæng på alle ministeriets områder. I rapporten er 

den tidligere måde at definere faget på beskrevet sådan:  
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 Der er i Danmark tradition for at specificere læseplanerne i matematik på et givet undervis-

ningstrin ved hjælp af tre ingredienser:  

o Formålet med undervisningen.  

o Pensum, dvs. indholdet af undervisningen forstået som en eller flere lister af emner, be-

greber, teorier, metoder og resultater (eventuelt suppleret med specifikke faglige mål).  

o Evaluerings- og eksamensinstrumenter, der bl.a. tjener til at afgøre, om eleverne har 

opnået beherskelse af det fastsatte pensum (eventuelt ift. de faglige mål nævnt under 

b).  

 KOM-rapporten introducerer otte centrale kompetencer som fokuspunkter for undervisningen 

i matematik:  

o Tankegangskompetence  

o Problembehandlingskompetence  

o Modelleringskompetence  

o Ræsonnementskompetence  

o Hjælpemiddelskompetence  

o Kommunikationskompetence  

o Symbol-og formalismekompetence 

o Repræsentationskompetence  

o I sig selv er disse kompetencer ikke knyttet til specifikke matematiske emner. Derfor 

skal kompetencerne knyttes til de matematiske emner, der behandles i undervisnin-

gen.  

 Kompetencer i grundskolen  

De ovenfor nævnte otte kompetencer er sammen med de faglige emner, tal og algebra, geo-

metri og måling, statistik og sandsynlighedsregning, det bærende element i beskrivelsen af ma-

tematikfaget i grundskolen gennem Fælles Mål efter 3., 6. og 9. klassetrin.  

 Kompetencer i gymnasiets læreplaner  

KOM-rapportens kompetencer afspejles tydeligt i de nuværende læreplaners beskrivelse af 

faglige mål i gymnasiets læreplaner: fx er et af målene, der refererer til symbol- og formalis-

mekompetencen, at  

Eleverne skal kunne håndtere formler, kunne opstille og redegøre for symbolholdige beskrivelser 

af variabelsammenhænge og kunne anvende symbolholdigt sprog til at løse problemer med ma-

tematisk indhold  

 Kompetencer i eud-læreplanen  

I læreplanen for grundfaget matematik i eud, refereres eksplicit til kompetencerne, fx  

Undervisningens mål er, at eleven kan anvende matematisk modellering til løsning af opgaver 

og undersøgelse af spørgsmål fra erhverv, hverdag eller samfund, herunder opstilling, afgræns-

ning og løsning af opgaven samt fortolkning af det fremkomne resultat (modellerings- og ræ-

sonnementskompetence)   

 

Rambøll, Metropol, VIA University College (2017). Hvad virker i matematik. Vidensopsamling. 

Undervisningsministeriet. 

 Publikationen er udarbejdet som led i Program for løft af de fagligt svageste elever og er en 

opsamling af forskningsbaseret viden om indsatser, der har dokumenteret effekt ift. at løfte 

elever med faglige udfordringer i matematik. Program for løft af de fagligt svageste elever var 

et tilbud, som fulgte med udmøntningen af ”Puljen til elevløft” på 500 mio. kr., som skulle til-

skynde skoler landet over til at løfte de fagligt svageste udskolings-elever. Størstedelen af de 

skoler, der var udtaget til at kunne søge puljen, valgte at deltage i Program for løft af de fag-

ligt svageste elever. Programmet havde til formål at give skolerne inspiration og støtte til at 

igangsætte indsatser, der kunne løfte eleverne i udskolingen i dansk og matematik. Program-

met bød ud over støtte og vejledning også på materialer om virksomme indsatser som for ek-

sempel turboforløb. De centrale interessenter på folkeskoleområdet indgik i et partnerskab 

omkring programmet og medvirkede bl.a. til at kvalitetssikre det materiale, der blev udviklet. 
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Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socia-

listisk Folkeparti & Det Konservative Folkeparti. Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser 

(03/06/2016). 

 I gymnasiereformen fra 2016 er der et særligt fokus på matematik i gymnasiet (side 14-15 og 

25-26). Dels gøres matematik på B-niveau obligatorisk for langt de fleste elever, dels lægges 

der op til nedsættelse af en matematikkommission, der bl.a. skal give input til ændringer i fa-

gets læreplaner. 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. (2021). Danske elevers resultater i de internationale un-

dersøgelser. Børne- og Undervisningsministeriet. 

 Notat udarbejdet af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til denne ekspertgruppe for mate-

matik. Notatet opsummerer danske elevers hovedresultater i matematik fra de internationale 

undersøgelser PISA (Program for International Student Assessment) og TIMSS (Trend in Inter-

national Mathematics and Science Study).  

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (2021). Faktaark om matematik på erhvervsuddannel-

serne. Børne- og Undervisningsministeriet. 

 Faktaarket er udarbejdet i oktober 2021 af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til denne ek-

spertgruppe for matematik. Faktaarket om matematik på erhvervsuddannelserne har til formål 

at give en kort introduktion til faget matematik på erhvervsuddannelserne på særligt relevante 

parametre.  

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (2021). Faktaark om matematik i grundskolen. Børne- og 

Undervisningsministeriet. 

 Faktaarket er udarbejdet i oktober 2021 af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til denne ek-

spertgruppe for matematik. Faktaarket om matematik i grundskolen har til formål at give en 

kort introduktion til faget matematik i grundskolen på særligt relevante parametre.  

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (2021). Faktaark om matematik i gymnasiet. Børne- og 

Undervisningsministeriet. 

 

 Faktaarket er udarbejdet i oktober 2021 af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til denne ek-

spertgruppe for matematik. Faktaarket om matematik i gymnasiet har til formål at give en kort 

introduktion til faget matematik i gymnasiet på særligt relevante parametre.  

Undervisningsministeriet (2017). Læreplan for matematik B – STX.  

 Som det gælder for de øvrige gymnasiale læreplaner, er denne læreplan udarbejdet ud fra 

Matematikkommissionens anbefalinger og under forudsætninger om, at faget skulle styrkes 

samtidigt med, at stort set alle gymnasieelever skal have matematik på B-niveau. Som det er 

nævnt i ekspertgruppens kommissorium (bilag 3), er der tegn på, at denne læreplan står i ve-

jen for disse intentioner. 

1.2 Møde 2: Elevforudsætninger, styredokumenter og prøveformer 
 

Christensen, V. T. (2016). PISA 2015-undersøgelsen - en sammenfatning.  

 Pisa-undersøgelsen omfatter 15-årige elever fra både grundskole og ungdomsuddannelser. I 

2015 deltog 7161 danske unge fra 331 uddannelsesinstitutioner. Dette er er en sammenfat-

ning af de samlede resultater. Et af hovedresultaterne er, at gennemsnittet for danske elever 

på 511 point i PISA 2015 ligger signifikant over OECD-gennemsnittet på 490 point. Det er en 

signifikant fremgang ift. 2012, hvor de danske elevers gennemsnit var på 500 point. Ift. 2003, 

hvor matematik første gang var hoveddomæne, er der tale om et ikke-signifikant fald fra 514 

point. Danske elevers gennemsnit er i PISA 2015 det samme som de finske elevers på 511 po-

int. Det er højere end norske elevers på 502 point, svenske elevers på 494 point og islandske 

elevers på 488 point. 
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Christensen, V. T. (2019). PISA 2018-undersøgelsen – en sammenfatning. 

 Pisa-undersøgelsen omfatter 15-årige elever fra både grundskole og ungdomsuddannelser. I 

2018 deltog 7657 danske unge fra 344 uddannelsesinstitutioner samt offentlige og private in-

stitutioner. Dette er er en sammenfatning af de samlede resultater. Gennemsnittet for danske 

elever er i PISA 2018 på 509 point og ligger signifikant over OECD-gennemsnittet på 489. I alle 

runder af PISA har de danske elever opnået et højere gennemsnit end OECD-eleverne som 

helhed. 

 

Egelund, N. et al. (2013). Pisa 2012 – Danske unge i en international sammenligning.  

 Opsamling på resultaterne fra PISA i 2014, inklusiv afsnit om matematik (s. 9-10 og i kapitel 2). 

De danske elever opnår i matematik i 2012 at få 500 point på PISA-skalaen. Dette resultat lig-

ger over OECD-gennemsnittet, der fra 2003 er faldet fra 500 til 494. Det nye danske resultat 

ligger imidlertid lavere end i de tidligere PISA-undersøgelser, hvor resultatet i 2003 var 514, i 

2006 513 og i 2009 503. Dette gradvise fald ses også i alle de andre nordiske lande, hvor Fin-

land sammen med Sverige udviser den største tilbagegang. Samlet set er det karakteristisk, at 

de syv bedst præsterende lande alle er beliggende i Sydøstasien. Den lavere danske placering 

i 2012 hænger som i 2009 først og fremmest sammen med, at grupperne af højtpræsterende 

elever er blevet mindre, samt at grupperne af svagt præsterende elever er blevet større. Det, 

der kendetegner de sydøstasiatiske lande, er både, at de har særdeles mange højt præste-

rende og relativt få lavt præsterende elever. 

 

Grønbæk, N., Jessen, B. & Winsløw, C. (2019). Matematik B: Regningen skal betales. MONA, 3, 

80-85. 

 I artiklen illustreres de erkendte problemer med skriftlig matematik B, stx ved to opgaver fra 

sommereksamen 2019. Det konkluderes, at indgangsniveauet i matematik er en del af udfor-

dringen i gymnasiet, samtidigt med, at der er en uheldig politisk tendens til at betragte og be-

handle folkeskole og gymnasium som om, de var uafhængige af hinanden. Derudover proble-

matiseres det, at man har forlangt mere matematik til større elevgrupper uden investering i 

den nødvendige understøttelse af lærerarbejdet. Endelig har man heller ikke undersøgt hvilke 

tiltag, der er nødvendige i folkeskolens matematikundervisning for at understøtte det politiske 

ønske, om at flere elever skal have matematik på et højere niveau. 

 

Kjeldsen, C. C., Kristensen, R. M., & Christensen, A. A. (2020) Matematik og natur/teknologi i 4. 

klasse. Resultater af TIMSS-undersøgelsen 2019. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.  

 I bogen præsenteres resultaterne af TIMSS-undersøgelsen, og der gives et unikt indblik i sko-

lens udvikling efter folkeskolereformen i 2014, herunder peges på, hvordan forandringerne i 

skolen påvirker elevernes præstationer i matematik og natur/teknologi. Hovedresultaterne er, 

at danske 4.-klasseelever ikke klarer sig så godt i matematik som for fire år siden. Det viser re-

sultaterne af TIMSS fra 2019. Mens eleverne havde en solid fremgang i matematikkundskaber 

fra 2007 til 2015, så er denne udvikling nu gået tabt, og danske elever præsterede i 2019 på 

samme niveau som i 2007. Andelen af de allerdygtigste elever i matematik er også faldet, og 

det samme gælder det faglige niveau, som minimum 80 pct. af eleverne opnår. 

 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (2021). Oversigt over tidligere anbefalinger. Børne- og 

Undervisningsministeriet. 

 STUK har på ønske fra ekspertgruppe for matematik udformet denne kronologiske oversigt 

over anbefalinger og vurderinger i relation til matematikfaget i Danmark på grundskole, gym-

nasiale uddannelser og erhvervsuddannelser, som er fremkommet i forbindelse med tidligere 

ekspertgruppearbejder, arbejdsgrupper, analyser mv. På ønske fra ekspertgruppen er der fore-

taget en tidsmæssig afgrænsning til perioden efter KOM-rapporten (2002) frem til i dag 

(2021).  

 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (2021). Notat ang. anbefalinger om matematik på er-

hvervsuddannelserne. Børne- og Undervisningsministeriet. 

 Tillægsnotat til ovenstående ”Oversigt over tidligere anbefalinger”, da dette indeholder meget 

få anbefalinger og vurderinger om erhvervsuddannelserne. Dette tillægsnotat beskriver ekspli-

cit de få tidligere anbefalinger, der findes om erhvervsuddannelser og eux.  
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Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (2021). Kendte udfordringer i matematikfaget: De gymna-

siale uddannelser. Børne- og Undervisningsministeriet. 

 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har, som forberedelse til arbejdet med udfordringer i 

ekspertgruppen, udarbejdet et notat om ”Kendte udfordringer i matematikfaget: De gymnasi-

ale uddannelser”. De beskrevne udfordringer er så vidt muligt dokumenteret via tidligere un-

dersøgelser eller valideret forskning. Derudover anvendes Styrelsen for Undervisning og Kvali-

tets fagkonsulenters egen viden fra netværk mv. og andre typer af tilbageløb fra sektoren i til-

fælde, hvor der ikke foreligger sådanne undersøgelser eller forskning. 

 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. (2021). Kendte udfordringer i matematikfaget: Erhvervs-

uddannelsesområdet (eud/eux). Børne- og Undervisningsministeriet. 

 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har, som forberedelse til arbejdet med udfordringer i 

ekspertgruppen, udarbejdet et notat om ”Kendte udfordringer i matematikfaget: Erhvervsud-

dannelser”. De beskrevne udfordringer er så vidt muligt dokumenteret via tidligere undersø-

gelser eller valideret forskning. Derudover anvendes Styrelsen for Undervisning og Kvalitets 

fagkonsulenters egen viden fra netværk mv. og andre typer af tilbageløb fra sektoren i til-

fælde, hvor der ikke foreligger sådanne undersøgelser eller forskning. 

 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. (2021). Kendte udfordringer i matematikfaget: Grundsko-

len. Børne- og Undervisningsministeriet. 

 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har, som forberedelse til arbejdet med udfordringer i 

ekspertgruppen, udarbejdet et notat om ”Kendte udfordringer i matematikfaget: Grundsko-

len”. De beskrevne udfordringer er så vidt muligt dokumenteret via tidligere undersøgelser 

eller valideret forskning. Derudover anvendes Styrelsen for Undervisning og Kvalitets lærings-

konsulenters egen viden fra netværk mv. og andre typer af tilbageløb fra sektoren i tilfælde, 

hvor der ikke foreligger sådanne undersøgelser eller forskning. 

 

Oplæg:  

Kaj Østergaard, VIA University College. Udfordringer i folkeskolens matematikundervisning – og nogle 

bud på løsninger.  

 

Charlotte Mackeprang Boehm, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Dataanalyse om udfordringer i 

matematik.  

 

1.3 Møde 3: Lærerkvalifikationer og rammer for lærernes dagligdag 
 

Böwadt, P. R., & Vaaben, N. K. (2021). Hvad skal vi med læreruddannelsen? om teori- og praksis-

udfordringer i overgangen mellem læreruddannelse og profession. Studier i  læreruddannelse og 

-profession, 6(1), 51-72. 

 Artiklen undersøger lærerstuderendes og nye læreres identitetsarbejde i tilblivelsen som læ-

rere samt hvilke teori/praksisforståelser, der opstår i processen. Artiklen viser, at de lærerstu-

derende og nye lærere abonnerer på en professionsforståelse, der handler om viljen til at på-

tage sig forpligtelser, men ikke på en professionsforståelse, der indbefatter udvikling af teori 

og brug af professionsfagligt sprog. De udtrykker primært en dikotomisk teori/praksis-forstå-

else med en forestilling om, at ”virkeligheden” findes ude på skolerne. De nye lærere efter-

spørger derfor redskaber og en mere virkelighedstro læreruddannelse. Artiklen diskuterer for-

holdet mellem teori og praksis og foreslår en mindre dikotomisk forståelse af og balance mel-

lem praksisnærhed og praksisfjernhed i såvel læreruddannelse som folkeskole. 

 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. (2021). Faktaark for grundskole om krav til lærerkompe-

tencer (matematik). Børne- og Undervisningsministeriet. 

 Faktaarket er udarbejdet i november 2021 af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Faktaarket 

om lærerkompetencer (matematik) har til formål at give ekspertgruppen en kort introduktion 

til de regler, der gælder om faglige, pædagogiske og didaktiske lærerkompetencer i faget ma-

tematik i grundskolen.  
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Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. (2021). Faktaark for de gymnasiale uddannelser om krav 

til lærerkompetencer (matematik). Børne- og Undervisningsministeriet. 

 Faktaarket er udarbejdet i november 2021 af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Faktaarket 

om lærerkompetencer (matematik) har til formål at give ekspertgruppen en kort introduktion 

til de regler, der gælder om faglige, pædagogiske og didaktiske lærerkompetencer i faget ma-

tematik på de gymnasiale uddannelser.  

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. (2021). Faktaark for eud om krav til lærerkompetencer 

(matematik). Børne- og Undervisningsministeriet. 

 Faktaarket er udarbejdet i november 2021 af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Faktaarket 

om lærerkompetencer (matematik) har til formål at give ekspertgruppen en kort introduktion 

til de regler, der gælder om faglige, pædagogiske og didaktiske lærerkompetencer i faget ma-

tematik på erhvervsuddannelser.  

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. (2021). Notat: Danske piger og drenges præstationer i 

matematik over tid. Børne- og Undervisningsministeriet. 

 Notatet er udarbejdet i november 2021 af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Notatet præ-

senterer spredningen i danske piger og drenges resultater i matematik over tid. Notatet byg-

ger på fire kilder hhv. PISA, TIMSS, Nationale test i matematik 2019-2021 g resultater fra folke-

skolens afgangsprøve fra 2006-2021.  

 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. (2021). Notat: Viden om unges brug af matematik i stu-

die-, arbejds- og hverdagsliv efter grundskolen. Børne- og Undervisningsministeriet. 

 Dette notat består af en vidensopsamling om matematik i overgangen mellem forskellige ud-

dannelsesniveauer og en vidensopsamling om matematik i studie-, arbejds- og hverdagsliv 

efter eleverne har forladt grundskolen. Vidensopsamlingen er foretaget via en håndholdt søg-

ning og er dermed ikke en systematisk litteratursøgning. Endeligt indeholder notatet en ana-

lyse af matematikkrav på de videregående uddannelser, som eleverne søger efter ungdoms-

uddannelsen. Analysen bygger på et dataudtræk fra Børne- og Undervisningsministeriets in-

terne datavarehus og fra Uddannelses- og Forskningsministeriets interne datavarehus.  

 

Uddannelses- og Forskningsministeriet (2021) Anbefalinger fra udviklingsgruppe: Sådan bør 

fremtidens lærere uddannes.  

 Regeringen bad i 2020 en udviklingsgruppe komme med forslag til, hvordan fremtidens læ-

rere skal uddannes. Her henvises til indholdsside om udviklingsgruppens arbejde, herunder 

baggrundsnotater og præsentation af nytænkt læreruddannelse.  

 Gruppens anbefalinger falder i fem temaer:  

o En mere ambitiøs og fagligt krævende læreruddannelse. 

o En styrket praktik og en mere øvelsesbaseret undervisning, som styrker sammenhæn-

gen med folkeskolen. 

o Øget fokus på dannelse i læreruddannelsen, så de studerende formes til at varetage 

alle de opgaver, man har som lærer i folkeskolen. 

o En uddannelse med tydelig progression og sammenhæng, der sikrer flere dygtige 

lærere. 

o Færre og andre typer mål, så der kommer friere rammer for lokalt engagement og 

udvikling af forskellige profiler. 

 

Slottved, M., Foged, S. K. & Nøhr, K. (2019). Læreruddannelse i et internationalt perspektiv: En 

litteraturkortlægning. Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE). 

 Litteraturkortlægningen belyser betydningen af forskellige måder at tilrettelægge og organi-

sere læreruddannelsen på i vestlige lande. Kortlægningen er gennemført for Uddannelses- og 

Forskningsministeriet. Kortlægningen viser, at forskningen i betydelig grad er præget af en 

mangel på studier, der er designet til at give sikker viden om, hvad der virker ift. tilrettelæg-

gelsen og organiseringen af uddannelsen. Endvidere peger dele af litteraturen på, at lærerud-

dannelsesområdets karakter og kompleksitet gør det svært at sammenligne og overføre ind-

sigter fra læreruddannelser fra forskellige lande. Kortlægningen viser, at der er mange veje til 

en succesfuld læreruddannelse, men centrale temaer herfor er:  
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o Rekrutteringsgrundlaget og initiativer til forbedret rekruttering er centralt for at 

skabe læreruddannelser, der kan bidrage til høj elevperformance. 

o Længerevarende praktikforløb, der er tæt integreret med undervisningen, spiller en 

central rolle ift. at forberede de studerende på lærergerningen og sikre bedre over-

gange til arbejdslivet.  

o Forsknings/vidensbasering af læreruddannelsen med vægt på at teste viden i praktik-

forløb tyder på at kunne øge uddannelsens kvalitet.  

o Indholdet og intensiteten af det, der undervises i på uddannelsen, er yderst centralt 

for kvaliteten af læreruddannelsen.  

o Læreruddannelsens institutionelle placering, længde og niveau har ikke i sig selv af-

gørende betydning, men samvirker med øvrige faktorer, der påvirker kvaliteten af ud-

dannelsen.   

 

Østergaard, K. (2018). Matematik. I: Koed, H. K, Petersen, B. V. & Møller, J. A. (Red.), Lærerud-

dannelsen: Censorformandskabet – Årsberetning 2018 (s. 149-157). Censorformandskabet for 

Læreruddannelsen.  

 Læreruddannelsens årsberetning udformes p.b.a. både kvantitative data (fx karakterer) og kva-

litativ data (fx opsamling og analyse fra censorer). Årsberetningen viser statistik på årets prø-

ver i matematik, herunder karakterstatistik og den faglige kvalitet. Censorerne vurderer den 

faglige kvalitet som tilfredsstillende, men det beskrives som stærkt bekymrende, at så mange 

censorer har bemærkninger om for lavt matematikfagligt niveau. I denne årsberetning er årets 

tema, at censorerne også er blevet bedt vurdere de studerendes fagdidaktiske niveau, deres 

fag-faglige grundviden, og i hvor høj grad de arbejder integreret med fagdidaktik og fag-fag-

lig grundviden. Censorerne vurderer, at de studerendes fagdidaktiske kompetencer og deres 

evne til integration af fagdidaktik og fag-faglige grundviden som væsentligt bedre end deres 

fag-faglige grundviden. Der er dog stor variation i censorernes svar.  

 

Oplæg: 

Jeppe Skott, Linnéuniversitet, Sverige. Lærerkvalifikationer og læreruddannelse i matematik.  

 

1.4 Møde 4: Digitale værktøjer og læremidler samt overgange  
 

Bundsgaard, J. (2019). Resultatnotat: Danske elevers teknologiforståelse. Resultater fra ICILS-un-

dersøgelsen 2018. Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse.  

 International Computer and Information Literacy Study (ICILS) 2018 er den anden internatio-

nale undersøgelse af computer- og informationskompetence gennemført i regi af IEA (Inter-

national Association for the Evaluation of Educational Achievement). I denne omgang også 

med fokus på datalogisk tænkning. Blandt hovedresultater kan nævnes:  

o Danske lærere og deres elever i 8. klasse anvender it i undervisningen væsentligt 

mere end de gjorde i 2013. Bl.a. angiver 70 pct. af lærerne i 2018, at de bruger it i un-

dervisningen hver dag. I 2013 var det 40 pct. 

o Danske lærere lægger også i meget vidt omfang, og væsentligt mere end i 2013, 

vægt på, at eleverne udvikler kompetencer inden for it-området. 

o Der er mindre spredning i de danske elevers kompetencer, end der er i de fleste an-

dre deltagende lande.  

o Danske elever er med 527 point sammen med Sydkoreas elever (536 point) de bedst 

præsterende blandt de deltagende landes elever inden for datalogisk tænkning. 

o Der er meget store forskelle mellem pigers og drenges opfattelse af deres egne kom-

petencer i relation til it og deres forestillinger om et fremtidigt arbejdsliv med it. Dan-

ske piger klarer sig gennemsnitligt bedre i testen end drenge, men har mindre tro på 

egne evner ift. tekniske aktiviteter. Piger ser i mindre grad en fremtid med it.  

 

Christensen, B. K. (2021). Overgangsproblemer i matematik., MONA, 2, 6-26.  

 Pba. en serie spørgeskemaundersøgelser er det afdækket, at en ganske stor andel af 1.g-ele-

verne, inklusiv en del af de dygtigste elever, oplever problemer i matematik ved overgangen 

fra grundskolen til gymnasiet. Særligt udfordrende er tempoet, abstraktionsgraden, fagspro-

get, kravene til præsentation af tankegang, it-programmer samt algebra og beviser. Igennem 
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fem år er der i undersøgelserne indgået svar fra elever, der i grundskolen har fulgt forsøgs-

valgfaget ‘gymnasiematematik’, og undersøgelsen indikerer meget kraftigt, at der er mulighed 

for og perspektiver i, at en del af matematikundervisningen i den sidste del af grundskolen fo-

regår med en mere gymnasial tilgang 

 

Christensen, B. K. (2021). Lad os gøre overgangsproblemer i matematik til et overgangsfæno-

men! MONA, 4, 70-80.  

 I forlængelse af artiklen "Overgangsproblemer i matematik" (ovenfor) anføres en række ek-

sempler på tiltag, der kan have potentiale ift. at reducere overgangsproblemerne. Artiklen pe-

ger på en række udfordringer og forslag til reduktion af overgangsproblematikker fra et elev-

perspektiv. Elevernes overordnede ønske er, at der skal være større sammenhæng mellem ma-

tematik i grundskole og gymnasie, som i dag opleves som særskilte uddannelsestrin eleven 

afslutter.  

 

Ebbensgaard, A. B., Jacobsen, J. C. & Ulriksen, L. (2014). Overgangsproblemer mellem grund-

skole og gymnasium i fagene dansk, matematik og engelsk., IND’s skriftserie, 37, 2-118. 

 Projektets overordnede problemstilling var at afdække de overgangsproblemer, man som elev 

og lærer kan konstatere, at der findes mellem grundskole og gymnasiale uddannelser både 

generelt og fagspecifikt inden for fagene engelsk, dansk og matematik. Der er tale om en be-

grænset undersøgelse, baseret på otte skoler, der må formodes ikke at være repræsentative 

for sektoren som helhed. Undersøgelsens primære funktion er derfor at være afdækkende, 

indkredsende og problemrejsende. 

Følgende tre spørgsmål er i fokus: 

1. Hvordan er de tre fag forskellige i henholdsvis grundskolen og de gymnasiale uddannelser? 

2. Hvordan opfatter lærerne fagenes forskelligheder og problemerne i disse på grundskole og 

gymnasium? Hvordan kommer forskellene til udtryk? 

3. Hvad oplever elever som svært, let og anderledes i fagene i overgangen mellem gymnasium 

og grundskole, og hvordan svarer det til lærernes vurderinger? 

  

Matematik opleves af eleverne som sværest i overgangen mellem grundskole og gymnasium. 

Der er særligt to forhold, som træder frem. Det ene er, at algebra (bogstavregningen) får en 

fremtrædende plads, mens opgaver knyttet til udregninger ved hjælp af de fire regnearter fyl-

der mindre. Det andet er, at undervisningen i grundskolen sigter mod problemløsning, mens 

der i gymnasiet i højere grad sigtes mod ”at forstå” matematikken, herunder at føre matemati-

ske beviser og at ræsonnere matematisk. 

 

Hansen, H. C., Markvorsen, S., Pedersen, T. V., Fajstrup, L., Skott., J., Hessing, S. & Fruensgaard, 

N. (2011). Matematiske færdigheder i en moderne IT-verden. I: Hansen, H. C., Markvorsen, S., 

Pedersen, T. V., Fajstrup, L., Skott., J., Hessing, S. & Fruensgaard, N. (Red.), Moderne matemati-

ske færdigheder fra skolestart til studiestart (s. 34-40). Undervisningsministeriet. 

 En arbejdsgruppe havde til formål at kaste lys over, hvad der forstås ved ‘grundlæggende ele-

mentære færdigheder i matematik’, og positivt formulere et tidssvarende begreb om matema-

tiske færdigheder. Rapporten har karakter af et udredningsarbejde og indeholder derfor ikke 

deciderede anbefalinger, men fremhæver derimod fem kapitler.  

o Færdighedsbegrebet søges afklaret rent sprogligt med inspiration fra udenlandsk 

forskning og sat i relation til andre udbyttekategorier i undervisning.   

o Forholdet mellem færdigheder og kompetencer diskuteres.  

o Matematiske færdigheder i en moderne it-verden. Kapitlet konstaterer, at udviklin-

gen kun lige er startet. Forholdet mellem (robuste) færdigheder og de muligheder, 

der stilles til rådighed af it drøftes s. 34-40. 

o Matematik spiller sammen med andre fag i skole og uddannelse, hvilket bl.a. kræver, 

at de nødvendige matematiske færdigheder er tilstrækkeligt udviklede, når de indgår 

som hjælpemiddel i et andet fag.  

o Udvikling af færdigheder på langs gennem skoleforløbet.  
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Højsted, I. H. (2020). Teachers Reporting on Dynamic Geometry Utilization Related to Reasoning 

Competency in Danish Lower Secondary School, Digital Experiences in Mathematics Education, 

91-105. 

 Artiklen viser, at danske lærere i 7-9 klasse næppe udnytter hele potentialet ved it-værktøjer 

såsom fx Geogebra, men snarere anvender it-værktøjerne på pragmatisk vis, hvor eleverne 

ikke modtager tilstrækkelig feedback. Analyserne indikerer, at sådanne it-værktøjer i nogen 

grad anvendes som erstatning for papir og blyant. Der mangler forskning om, hvad der er god 

didaktisk praksis ift. at anvende it-værktøjer i undervisningen.     

 

Markvorsen, S., Christensen, T. S., Petersen, C. K., Højte, S., Lyndrup, O., Rønning, F. (2019). Fag-

lighed i gymnasiet. Matematik. (Delrapport). Syddansk Universitet. 

 Syddansk Universitet har i samarbejde med Teknologisk Institut, Jysk Analyse A/S og fire ek-

spertgrupper nedsat af Børne- og Undervisningsministeriet gennemført en undersøgelse af 

den faglige udvikling i matematik i det almene gymnasium (stx) i perioden 1968-2018. Hoved-

konklusionen er, at de vertikale og horisontale matematikfaglige kompetencer udfoldes i ma-

tematiklæringen pba. elevens arsenal af grundlæggende viden og færdigheder, og elevernes 

eksamensbesvarelser har den samme kvalitet over tid og gennem den matematikfaglige ud-

vikling. I rapporten beskrives tre anbefalinger. For det første er der behov for et fælles sprog 

for matematikfaglig progression og dynamisk matematiklæringsproces i uddannelsessystemet. 

For det andet anbefales en videreudvikling af en hensigtsmæssig og læringsfremmende måde 

at arbejde med matematiklæring som en dynamisk læreproces, dvs. arbejde med didaktisk 

planlægning af elevernes progression. For det tredje anbefales en videreudvikling af brugen af 

matematikfaglige it-værktøjer og instrumentel genese.  

 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. (2021). De gymnasiale uddannelser: Faktaark om brug af 

digitale værktøjer/læremidler i undervisningen og ved prøverne. Børne- og Undervisningsmini-

steriet. 

 Dette faktaark rummer en gennemgang af de eksisterende krav til brug af digitale værktøjer 

og læremidler, som de er beskrevet i styredokumenterne. I arket indgår også fakta om omfan-

get af brugen samt lærernes kvalifikationer inden for feltet. I sidste del af arket præsenteres en 

række resultater fra undersøgelser om digitalisering i gymnasiet, bl.a. med fokus på elevernes 

perspektiv. 

 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. (2021). Eud og eud med eux: Faktaark om brug af digitale 

værktøjer/læremidler i undervisningen og ved prøverne. Børne- og Undervisningsministeriet. 

 Dette faktaark rummer en gennemgang af de eksisterende krav til brug af digitale værktøjer 

og læremidler, som de er beskrevet i styredokumenterne. I arket indgår også fakta om omfan-

get af brugen samt lærernes kvalifikationer inden for feltet. I sidste del af arket præsenteres en 

række resultater fra undersøgelser om digitalisering mere generelt på erhvervsuddannelserne. 

 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. (2021). Grundskoleområdet: Faktaark om brug af digitale 

værktøjer/læremidler i undervisningen og ved prøverne. Børne- og Undervisningsministeriet. 

 Dette faktaark rummer en gennemgang af de eksisterende krav til brug af digitale værktøjer 

og læremidler i grundskolen, som de er beskrevet i styredokumenterne. I arket indgår også 

fakta om omfanget af brugen samt lærernes kvalifikationer inden for feltet. Disse fakta stam-

mer fra undersøgelser og læringskonsulenternes erfaringer fra praksis.  

 

Oplæg: 

Uffe Thomas Jankvist, DPU – Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse. Udvalgte udfordringer 

med brug af digitale teknologier. Særligt fokus på de gymnasiale uddannelser.  

 

1.5 Møde 5: Væsentlige udfordringer 
 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (2022). Udfordringer i matematik: Dataanalyse af besva-

relsesmønstre i prøven uden hjælpemidler i matematik i 9. klasse. Børne- og Undervisningsmini-

steriet (ikke offentliggjort).  
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 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har ønsket at belyse inden for hvilke faglige områder i 

matematik, eleverne fortsat har udfordringer, når de forlader grundskolen. Hertil er gennem-

ført en dataanalyse af besvarelsesmønstre i 9. klasseprøven i matematik uden hjælpemidler for 

skoleåret 2017/2018 og 2018/2019. Analysen er den første af sin slags, som kategoriserer og 

analyserer elevernes besvarelser af forskelle opgavetyper (stofområder). Der foretages endvi-

dere en eksplorativ klyngeanalyse, der opdeler elever i grupper alt efter deres besvarelses-

mønstre, samt hvad der karakteriserer elever med forskellige besvarelsesmønstre, samt deres 

videre færd i uddannelsessystemet.  

 

1.6 Møde 6: Faglig spredning, motivation 
 

Styrelsen for Undervisning og kvalitet (2022). Styringskæder for grundskolen, erhvervsuddannel-

serne og de gymnasiale uddannelser. Børne- og Undervisningsministeriet 

 I tre notater gives et overblik over de væsentligste politiske og administrative aktører og regler, 

som er styrende for hvert uddannelsesområde på hhv. det nationale, det regionale og det lokale 

niveau. 

 

Oplæg 

Kees Hoogland, University of applied sciences, Utrecht, Holland. Challenges for mathematics in voca-

tional education. 

1.7 Møde 7: Tal og algebra, styredokumenter 
 

Oplæg 

Thomas Kaas, Professionshøjskolen Absalon. Algebra med fokus på grundskolen – udfordringer og især 

løsninger. 

 

1.8 Møde 8: Digitale læremidler og værktøjer, lærerkompetencer, 

overgangsproblematikker 
 

Ghislaine Gueudet, Marianna Bosch, Andrea A diSessa, Oh Nam Kwon, Lieven Verschaffel (2016), 

Transitions in mathematics education. 

 Publikationen er et ICME-studie (International Committee for Mathematics Education). Bogen af-

dækker hvilke overgange, der er blevet undersøgt forskningsmæssigt i matematikkens didaktik. En 

’overgang’ defineres som en forandringsproces.  Bogen indledes med et litteratur-review, der be-

skriver epistemologiske, kognitive, institutionelle og sociokulturelle perspektiver på overgange. 

Derefter granskes forskningsspørgsmålene i denne litteratur med særligt fokus på teoretiske og 

metodiske tilgange. Derudover diskuteres forandringsprocesser og overgange på tværs af forskel-

lige områder og niveauer af matematikuddannelse. Bogen afsluttes med forslag til, hvad fremtidig 

matematikdidaktisk forskning bør undersøge i forhold til overgang.   

 

Undervisningsministeriet (marts 2010), Rapport om videreuddannelse af folkeskolelærere til 

gymnasielærere. 

 En arbejdsgruppe har vurderet de faglige muligheder og barrierer for, at folkeskolelærere kan vi-

dereuddanne sig til at opnå faglig kompetence til de gymnasiale uddannelser. Gruppen anbefaler 

en model, hvor en læreruddannet med to års videreuddannelse på et universitet kan opnå faglig 

kompetence til undervisning i gymnasiet i ét fag. 

1.9 Møde 9: Udkast til anbefalinger 
 

På møde 9 har der ikke været udvalgt litteratur, der skulle læses forud for mødet. Der har heller ikke 

været oplæg. Mødet har haft fokus på rapportskrivning. 
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1.10 Møde 10. Rapportudkast 
 

På møde 10 har der ikke været udvalgt litteratur, der skulle læses forud for mødet. Der har heller ikke 

været oplæg. Mødet har haft fokus på rapportskrivning. 

 

1.11 Notater udarbejdet til Ekspertgruppe for matematik  
 

Brockhoff, Per Bruun (2022). Notat om adaptive læringsmidler.  

 Notatet giver syv inputs vedr. adaptive kilder, her primært kildehenvisninger.  

 

Lindhardt, Bent (2022). Notat om status og hovedudfordringer ift. Danmarks Matematikvejleder 

Netværk (DMN).  

 Hovedudfordring 1: Behovet for løbende sparring og fagdidaktisk opdatering. Løsning: Der 

skal skabes (digitale) rammer for en løbende dialog mellem matematikvejledere. BUVM bør 

videreføre og udvikle nationale og regionale netværk gennem fx NCUM.  

 Hovedudfordring 2: Barrierer for vejledning, såsom manglende mulighed for at overvære kol-

legaers undervisning, manglende tid afsat til opgaven, manglende klarhed i rollen, manglende 

praktisk mulighed for at mødes, fx pga. organiseringen af teams. Løsning: Behov for doku-

mentation for ovenstående, fx gennem et debathæfte inkl. best practice.  

 Hovedudfordring 3: Man bruger ikke den kollektive viden matematikvejlederne sidder inde 

med, fx i forandringsprocesser. Løsning: Der bør videreudvikles på løbende kommunikations- 

og dialogforums rettet mod især BUVM og det politiske rum.    

 

Matematiklærerforeningen (2021). Matematiklærerforeningens perspektiver på matematikun-

dervisningen.  

 Bemærkning indsendt til Ekspertgruppe for Matematiks åbne postkasse. Notatet er skrevet af 

Matematiklærerforeningen for STX og HF. Dette dokument er en sammenskrivning af de mest 

presserende og aktuelle problemstillinger for medlemmerne af Matematiklærerforeningen for 

STX og HF.  

 

Winsløw, Carl (2018). PP præsentation. Mathematics teacher education in Denmark and abroad. 

 

Schmidt, W., Burroughs, N., & Cogan, L. (2013). Working paper. World-Class-Standards-for-Pre-

paring-Teachers-of-Mathematics. Michigan State University. 

 Præsentationen omhandler årsagskæden fra matematiklærernes uddannelse  matematiklæ-

reren viden og kompetencer  elevernes matematiske viden og kompetencer 

 

Schmidt, Karsten, (2022), Tre udfordringer i matematikundervisningen i overgangen fra gymna-

siet til universitetet (DTUs Matematik 1). Danmarks Tekniske Universitet. 

 Notatet fokuserer på følgende tre udfordringer for de studerende: 

1. Mangel på kendskab til matematisk sprog, symboler og argumentation 

2. Mangel på forståelse af de matematiske emner og metoder der behandles 

3. Forskellen ml. gymnasiet og universitetet (DTU’s Matematik 1) bliver større og større 

 
Lauritzen, Niels (2022), Overgangen til de videregående uddannelser. Aarhus Universitet. 

 I notatet opridses bl.a. følgende udfordringer omkring overgangen fra matematik i gymnasiet 

til de videregående uddannelser. 

o De nye studerende på videregående uddannelsers forhold til computeren i matema-

tikken er præget af stor usikkerhed.  

o De nye studerende mangler strategier i forhold til opgaveløsning og mangler færdig-

heder. 

o Generelt er der for mange emner i matematikundervisningen i gymnasiet. 

         I notatet foreslås, at udfordringerne bl.a. kan løses med en god integration af computeren i 

matematikundervisningen. 

 



 

 

BILAG 3: INTERESSENTINDDRAGELSE 

٠ 89 ٠  

 

Bilag 3: Interessentinddragelse  
 

Resumé af interessentinddragelse i forbindelse med ekspertgrup-

pen for matematik 
 

Som led i ekspertgruppens arbejde med at identificere centrale udfordringer og anbefale mulige løs-

ningforslag i matematikfaget har ekspertgruppen inddraget viden og erfaringer fra interessenter via to 

spor: En digital postkasse og to virtuelle gåhjemmøder for henholdsvis grundskoleområdet og ung-

domsuddannelsesområdet.  

 

Interessenternes bidrag har været en del af ekspertgruppens mødemateriale og indgår i ekspertgrup-

pens samlede videns- og erfaringsgrundlag, som ekspertgruppens afrapportering er baseret på.  

 

Den digitale postkasse 

Børne- og Undervisningsministeriet oprettede i december 2021 en digital postkasse til ekspertgruppen 

for matematik, hvor alle har haft mulighed for at indsende perspektiver på udfordringer i matematikfa-

get og løsningsforslag til håndtering af disse. 

 

Postkassen blev lukket i april 2022, og ekspertgruppen har i alt modtaget 36 bidrag i den digitale post-

kasse, heraf 21 om ungdomsuddannelser og 15 om grundskolen. Bidragene er primært indsendt af en-

keltpersoner, men i enkelte tilfælde har grupper indsendt samlede bidrag med perspektiver på udfor-

dringer og løsningsforslag i matematikfaget.  

 

Virtuelle gåhjemmøder 

Den 5. januar 2022 stod ekspertgruppen for to digitale gåhjemmøder om udfordringer i matematikfa-

get for henholdsvis grundskoleområdet og ungdomsuddannelsesområdet. Der var i alt 400 deltagere 

fra grundskoler, ungdomsuddannelser, professionshøjskoler, interesseorganisationer, universiteter og 

kommuner. Møderne var af to timers varighed og bestod af et kort oplæg ved matematikekspertgrup-

pens formandskab, hvorefter deltagerne drøftede udvalgte temaer i virtuelle grupperum. 

 

Gruppedrøftelserne tog afsæt i seks temaer, som ekspertgruppen har arbejdet med: 

 

 Problemer observeret på elevniveau (grundudfordring). 

 Styredokumenter herunder prøveformer. 

 Rammer og strukturer ift. læreres og elevers arbejds- og skoleliv.  

 Lærerkompetencer. 

 Undervisning i matematik.  

 Brugen af digitale værktøjer og læremidler. 

 

Det var op til grupperne selv at vurdere, hvilke udfordringer de fandt mest relevante at drøfte i gruppe-

arbejdet. På grundskoleområdet drøftede de fleste grupper temaerne ”problemer observeret på elevni-

veau”, ”lærerkompetencer” og ”brugen af digitale værktøjer og læremidler”. På ungdomsuddannelses-

området drøftede de fleste grupper temaerne ”problemer observeret på elevniveau”, ”styredokumenter 

herunder prøveformer” og ”brugen af digitale værktøjer og læremidler”. 

 

Efter gruppedrøftelserne faciliterede formandskabet en opsamling i plenum, og grupperne blev bedt 

om at sende deres referat til ekspertgruppens postkasse.  

 

Udfordringer på grundskoleområdet 

På tværs af de indsendte bidrag til postkassen og gruppedrøftelserne på gåhjemmødet er følgende ud-

fordringer i matematikfaget i grundskolen blevet fremhævet flest gange:  
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 Elever opleves ikke som motiverede for at lære matematik. 

 Store forskelle på elevernes faglige niveau. 

 Manglende grundkompetencer såsom talforståelse og regnestrategier. 

 Manglende muligheder samt behov for efteruddannelse til lærerne. 

 Utilstrækkelige kompetencer blandt lærere ift. brug af digitale værktøjer.  

 

Udfordringer på ungdomsuddannelsesområdet  

På tværs af de indsendte bidrag til postkassen og gruppedrøftelserne på gåhjemmødet er følgende ud-

fordringer i matematikfaget på ungdomsuddannelser blevet fremhævet flest gange:  

 

 Elever opleves ikke som motiverede for at lære matematik. 

 Store forskelle på elevernes faglige niveau. 

 Elevers manglende grundlæggende kompetencer og forudsætninger fra grundskolen. 

 Elevers opfattelse af, at matematik er et svært fag. 

 Forringelse af kvaliteten af undervisningen pga. stoftrængsel, særligt på Matematik B. 

 Mulige konsekvenser ved brug af CAS-værktøjer ift. elevers evne til at klare udregninger selv.  

 

Løsningsforslag 

I den digitale postkasse har alle i marts og april kunne indsende perspektiver på mulige løsningsforslag 

til håndtering af udfordringerne i matematikfaget. Der er indsendt forskelligartede perspektiver på, 

hvordan udfordringer i matematikfaget kan håndteres, som ikke på samme måde som udfordringerne 

samler sig i temaer. Eksempler på løsningsforslag vedrører bl.a. end mere praktisk og undersøgende 

tilgang til faget i grundskolen, en styrket brobygning mellem grundskole og ungdomsuddannelser 

samt behovet for at styrke fortællingen om, at matematik er for alle og ikke kun for de få for at styrke 

elevernes motivation. På gymnasieområdet foreslås også en reduktion i kernestoffet og bredden af em-

ner for at komme i dybden med faget. 

 

Bidragene vedrørende løsningsforslag har været en del af ekspertgruppens mødemateriale og indgår i 

ekspertgruppens samlede videns- og erfaringsgrundlag, som ekspertgruppens afrapportering er base-

ret på. 
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Bilag 4: Kommissorium   
 

Kommissorium for ekspertgruppe for matematik  
 

Baggrund og formål  

Matematik er et vigtigt fag i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Det er et fag, som alle har, og 

det er et fag, som er vigtigt i mange sammenhænge. Både i relation til at deltage i samfundslivet, hvor 

man fx skal kunne sammenligne priser og overskue gældsætning og låntagning. Og i relation til at for-

stå de naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige fag, der bygger på matematik som fundament.  

 

Undersøgelser viser, at mange elever har matematikvanskeligheder. 14,6 pct. af de danske 15-årige ele-

ver bliver betegnet som lavt præsterende i matematik i PISA 2018. Samtidig ses en markant tilbage-

gang i de danske 4. klasseelevers matematikfærdigheder i TIMSS 2019. Danmark oplevede som det 

eneste af de nordiske land en sådan tilbagegang i TIMSS 2019.  

 

På de gymnasiale uddannelser har eleverne ligeledes udfordringer i faget. Gymnasiereformen i 2017 

havde bl.a. til formål at styrke elevernes matematiske kompetencer. Derfor blev matematik B obligato-

risk på hhx og stx for langt de fleste elever. Tilbagemeldinger fra den gymnasiale sektor tyder på, at 

bl.a. læreplanen for matematik på B-niveau på stx står i vejen for denne målsætning.  

 

På erhvervsuddannelsesområdet har eleverne også udfordringer ift. matematik. Det handler bl.a. om, at 

mange af eleverne kommer med et relativt lavt karaktergennemsnit fra grundskolen, og ofte ikke har 

de forventede og nødvendige færdigheder i matematik. Der er særlig vanskeligheder med basal talfor-

ståelse, regnefærdigheder samt anvendelse af tal ved måling. Endelig udfordrer det matematikunder-

visningen på erhvervsuddannelserne, at der ofte skal undervises elever fra forskellige uddannelser på 

samme hold samt elever med matematik på forskellige niveauer (niveau C, D, E og F).  

 

Udover ovennævnte udfordringer finder en del elever matematik vanskeligt og savner motivation for 

faget. Børne- og Undervisningsministeriet har igangsat en række indsatser inden for matematikområ-

det, men der er brug for et samlet syn på fagets udfordringer med henblik på at vende den negative 

faglige udvikling.  

 

Ekspertgruppens opgaver  

Børne- og Undervisningsministeriet nedsætter på den baggrund en ekspertgruppe for matematik. Ek-

spertgruppen får til opgave at:  

 

1. Etablere et konsolideret vidensgrundlag og pege på, hvilke centrale udfordringer inden for mate-

matikfaget, der kan være årsag til de konstaterede problemer, jf. ovenfor, herunder i overgangene 

mellem de forskellige uddannelser.  

 

2. Udarbejde et bruttokatalog med anbefalinger til mulige løsningsforslag, der vil kunne bidrage til at 

højne elevernes faglige niveau og motivation i matematik i grundskolen, på gymnasiale uddannel-

ser og erhvervsuddannelser.  

 

Ekspertgruppens anbefalinger skal have sit primære fokus på løsninger, der kan gennemføres inden for 

den aktuelle økonomiske ramme.  

 

I forlængelse af ekspertgruppens arbejde vil der blive taget stilling til, hvilke konkrete ændringer der 

eventuelt bør foretages af matematikfagets indhold på de enkelte uddannelser, dvs. læreplaner mv. Det 

vil være en forudsætning for eventuelle ændringer, at niveauet i matematik ikke sænkes. Der vil for-

mentlig blive behov for at forankre dette arbejde i nogle grupper bestående af fagfolk. 
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Ekspertgruppen tager afsæt i følgende temaer:  

 Fagets indhold  

 Lærernes kompetencer  

 Undervisningens tilrettelæggelse  

 Brugen af analoge og digitale læremidler  

 

Disse temaer skal behandles på grundskoleniveau, på gymnasialt niveau (alle niveauer) og på erhvervs-

uddannelserne (alle niveauer).  

 

Hvis ekspertgruppen vurderer det nødvendigt, kan der suppleres med yderligere temaer.  

 

Organisering og proces  

Ekspertgruppen består af ca. 15 personer, hvoraf størstedelen har praksiserfaring som undervisere i 

grundskolen, gymnasiet eller erhvervsuddannelserne, og andre har erfaring fra bl.a. det matematikfag-

lige miljø, herunder forsknings- og vidensmiljøer omkring matematikfaget, praksisnær erfaring, samt 

erfaring fra aftagerperspektivet fra grundskolen samt ungdoms- og videregående uddannelse.  

Ekspertgruppen sekretariatsbetjenes af Børne- og Undervisningsministeriet og skal afrapportere til 

børne- og undervisningsministeren. Sekretariatet vil bistå ekspertgruppen ift. mødeforberedelse, udar-

bejdelse af mindre analyser samt skrivningen af ekspertgruppens rapport.  

Ekspertgruppen kan igangsætte analyser inden for de udvalgte temaer, der gennemføres af BUVM med 

udgangspunkt i ministeriets egne data eller data fra internationale undersøgelser som fx PISA og 

TIMSS. Som led i arbejdet kan ekspertgruppen også vælge at inddrage viden fra øvrige relevante aktø-

rer og interessenter.  

Ekspertgruppen nedsættes i oktober 2021 med henblik på endelig afrapportering til børne- og under-

visningsministeren i maj 2022. Ekspertgruppen præsenterer sit udfordringsbillede på tværs af grund-

skole- og ungdomsuddannelsesområdet med henblik på drøftelse med de relevante forligskredse og 

interessenter i februar 2022.  

 

Ekspertgruppen arbejder ud fra nedenstående overordnede tidsplan:  

2021 -2022 Aktivitet  

Oktober 2021 

 

Nedsættelse af ekspertgruppen.  

Sommer/efterår/vinter 

2021 

 

Løbende møder i ekspertgruppen. 

Februar 2022 Præsentation af konsolideret vidensgrundlag, der identifi-

cerer centrale udfordringer inden for matematikfaget på 

langs af grundskole- og ungdomsuddannelsesområdet.  

  

Vinter/forår 2022 

 

Løbende møder i ekspertgruppen. 

Maj 2022 Afrapportering til børne- og undervisningsministeren. 

 

 

Økonomi  

Der afsættes 2 mio. kr. til gennemførelse af ekspertgruppens arbejde, herunder til honorarbetaling og 

sekretariatsbetjening mv. 
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