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Justering af opgavesættene til den skriftlige prøve i matematik  

efter niveau D 

 
I læreplanerne for avu-matematik og i vejledningen er det beskrevet, 
hvordan den didaktiske tilrettelæggelse af matematikundervisningen kan 
ske ved at sammentænke de matematiske stofområder og kompetencerne 
i en matrixstruktur.  
Tilrettelæggelsen ud fra matrixstrukturen skal være med til at sikre, at 
kursisten får udviklet sine matematiske kompetencer ved arbejdet med 
stofområderne – kernestoffet og det supplerende stof. 
Ved den skriftlige prøve efter D skal kursisten bedømmes på, om han 
har udviklet sine kompetencer tilstrækkeligt. Det gøres ved at besvare 
matematikholdige spørgsmål, der alle kræver brug af kernestof. 
Prøven er med andre ord med til at afdække om kursisten er tilstrækkelig 
hjemme i kernestoffet til at klare situationer, der kræver matematiske 
kompetencer. 
 
Tomas Højgaard har lavet en ganske god definition og beskrivelse af 
henholdsvis matematiske færdigheder og kompetencer: 
”Færdighed kan forstås som nogens evne til at udføre en given handling 
med utvetydige karakteristika. 
’- At kunne handle på automatpiloten.’ 
Kompetence bruger jeg som betegnelse for nogens indsigtsfulde parat-
hed til at handle på en måde, der lever op til udfordringerne i en given 
situation. 
’- At kunne handle når det gælder.’”1      
 
De skriftlige opgavesæt til prøven efter D har siden reformen været gode 
til at teste kursisternes færdigheder (beherskelse af kernestoffet) og nog-
le, men ikke alle, af kompetencerne. 
Specielt har det været svært med den ’indgroede’ struktur med opgaver 
indeholdende 3 – 5 spørgsmål at få prøvet kursisternes problembehand-
lings - og modelleringskompetence.  
 
Kort fortalt handler problembehandlingskompetence om at kunne finde 
en metode til at løse et problem, selvom der i første omgang ikke lige 
springer en løsningsmetode i øjnene. I modsætning til en færdighedspræ-
get opgave, hvor en løsningsmetode er velkendt. Et eksempel på en fær-
dighedspræget opgave kunne være: Hvor mange betjente begyndte på 
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uddannelse, når man regner med at 410, svarende til 96 %, vil gennemfø-
re?2  
Et eksempel på en opgave der klart udfordrer kursistens problembe-
handlingskompetence kunne være:  
Den grå del af terrassen er 12 m2 

 

 
Hvor stor er hele terrassen? 
 
Modelleringskompetencen handler ganske kort om at kunne håndtere en 
matematisk beskrivelse af noget fra ’den virkelige verden’, der i udgangs-
punktet ikke er matematisk. Fx skal kursisten ud fra to modelbeskrivelser 
af udgiften til to forskellige frysere y = 125,89x og y = 51,15x + 4000 
kunne udnytte disse modeller til at vurdere, om det vil være økonomisk 
fordelagtigt at skifte den gamle fryser ud med en ny.  
 
Strukturen med delspørgsmålene er ofte med til at forhindre kursisterne i 
at udøve de to kompetencer fuldt ud. Opgave 2 om regnvand fra maj 
20113 kan bruges til at vise dette. Med passende oplysninger og illustrati-
oner ville opgaven kunne bestå af blot ét spørgsmål ”Hvor mange år går 
der, før familien har sparet lige så meget, som regnvandsanlægget ko-
ster”. En sådan opgave vil sætte kursisterne i en situation, hvor de i høje-
re grad bliver udfordret med hensyn til problembehandling og modelle-
ring – de får en chance for at vise, om de kan handle, når det gælder. 
 
Som en konsekvens af disse overvejelser vil der fra og med december 
2011 i de centralt stillede skriftlige opgavesæt meget ofte være mindst én 
opgave af en ny type med typisk kun ét spørgsmål. 
 
For at forberede kursisterne på denne type opgaver har opgavekommis-
sionen udarbejdet 7 opgaver (se andet sted på hjemmesiden). Opgaverne 

                                                 
2 Se den oprindelige opgave her: 
http://www.uvm.dk/~/media/Files/Udd/Voksne/PDF10/AVU/Proever%20og%20
eksamen/101209_matematik_opgavesaet.ashx 
3 Se den oprindelige opgave her: 
http://www.uvm.dk/~/media/Files/Udd/Voksne/PDF11/110530%20AVU112MAT
_D_opg.ashx 
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er i det forgangne kursusår blevet afprøvet på kursister. For at hjælpe 
med at tydeliggøre hensigten med opgaverne vedlægges nogle af disse 
kursisters besvarelse lavet i Excel. 
Én af de nye opgaver vil typisk kunne tildeles 15 point. Ved udvælgelsen 
af besvarelserne er det forsøgt at finde én besvarelse af hver opgave til 
henholdsvis 5, 10 og 15 point. 
 
God arbejdslyst med de nye opgavetyper 
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