
Matematik 
 

Diskuter, hvad skriftlighed er i faget, og hvordan bilag 4 og jeres evt. ny læreplan 

forandrer fagets skriftlighed. 

 
I matematik er fagets skriftlighed dels det, der indgår i skriftlige opgaver, dels løsning af 
større perspektiverende opgaver som AT, SRO(P) og projektopgaver i faget og i samspil med 
andre fag. 
 

Diskuter og klarlæg, hvilke typer af skriftligt arbejde, der er i faget - både 

afleveringsopgaver og måder at bruge skriftlighed i undervisningen på (elevtid, 

processkrivning, ppp...). 
 
 

Typer af skriftligt arbejde: 

Blækregning til forberedelse af skr. Eksamen samt træning af problemløsning, altså 
traditionelle matematikopgaver 
 
Temaopgaver. Et større skriftligt produkt, der er et resultat af arbejdet med projekter og 
emner. Altså et produkt, der sammenfatter større dele af stoffet. 
 
Formidlingsopgaver: ”Skriv et brev” o.l. 
 
Rapporter over eksperimentel tilgang til matematik: Hoppebolden, vækstmodeller ………. 
 
AT-synopser og rapporter 
 
SRO og SRP 
 
Hurtigskrivning om lektien og sidste lektion for at vække hukommelsen 
 
Egen fremstilling af matematiske opgaver 
 
Nedskrivning af beviser 
 
Præsentationer af eget arbejde 
 

Progression i faget. 

Vi fokuserer på det, der gør en traditionel matematik god, da denne del af det skriftlige 
arbejde er den dominerende. 
 
En god matematikopgave har en indledning, en midterdel og en afrundende afslutning. 



 
Indledningen skal indeholde en opstilling af problemet og dets forudsætninger. Evt en tegnet 
skitse af situationen 
 
Midterdelen skal indeholde metoden og begrundelse for valg af metoden, beregninger, 
relevante grafer og skitser 
 
Afrundingen skal indeholde resultatet og eventuelle perspektiverende bemærkninger. 
 
Vi ser denne form som urformen for akademisk opgaveskrivning. 
 
Der indgår følgende krav til kompetencer: 
1. TEKST 

Besvarelsen skal indeholde en forbindende tekst fra start til slut, der giver en klar præsentation 

af, hvad den enkelte opgave og de enkelte delspørgsmål går ud på. 
2. NOTATION og LAY-OUT 

Der kræves en hensigtsmæssig opstilling af besvarelsen i overensstemmelse med god matematisk 

skik, herunder en redegørelse for den matematiske notation, der indføres og anvendes, og som 

ikke kan henføres til standardviden. 
3. REDEGØRELSE og DOKUMENTATION 

Besvarelsen skal indeholde en redegørelse for den anvendte fremgangsmåde og dokumentation i 

form af et passende antal mellemregninger og/eller en matematisk forklaring på brugen af de 

forskellige faciliteter, som et værktøjsprogram tilbyder. 
4. FIGURER 

I besvarelsen skal der indgå en hensigtsmæssig brug af figurer og illustrationer, og der skal være 

en tydelig sammenhæng mellem tekst og figurer. 
5. KONKLUSION 

Besvarelsen skal indeholde en afrunding af de forskellige spørgsmål med præcise konklusioner, 

præsenteret i et klart sprog og/eller med brug af almindelig matematisk notation. 
 
 
Der er stor forskel på, hvordan og hvornår eleverne behersker disse krav. Nogle elever kan 
det næsten med det samme, andre når det aldrig. Derfor har elevernes evne til at opfylde 
kravene snarere noget at gøre med abstraktionsevne og generel matematisk talent end den 
undervisning, de får. 
Undervejs stiger kravene til netop abstraktionsevne og matematisk talent i de enkelte forløb.  
 
Det gør det svært at opstille en progressionsplan for tilegnelsen af de matematiske krav. Til 
gengæld ser vi den matematiske opgavemodel som en eksemplarisk form, man kan anvende i 
andre fag også i andre hovedområder. Matematik træner i denne form igen og igen. 
 
 

SRP-krav til skriftlighed i matematik: Den gode opgaveformulering. 

 
SRP kræver, at eleverne dels kan skrive I matematik dels OM matematik. Dertil kræves et 
større overblik, men de skriftlige kompetencer om at skrive I matematik dækkes af det, de i 
øvrigt lærer om opgaveløsning. I de nye læreplaner er der krav om fælles forløb imellem 



studieretningsfag. I disse opgaver kræves, at der skrives på en måde, der dækker begge fag, 
som det også gælder i SRO og SRP. 
 
 
Progression A-niveau: 
 
Grundforløb: Den matematiske løsningsmodel præsenteres og trænes. Matematikprojekter 
kan indføres i f.eks. geometri og linearitet, e.g. i samarbejde med NV. 
Studieretning 1g: Løsningsmodellen trænes, og der arbejdes med projektopgaver. 
 
2.g: Fagsamarbejde med andre studieretningsopgaver træner skrivning OM matematik.  
SRO-opgave. 
 
3.g: Der forberedes SRP ved at gennemgå kravene. 


