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Om logbogen 

Tilgangen til evaluering 

I Matematrix arbejder vi med evaluering som en proces, der indebærer gennemførelse af tre 

delprocesser: 

• Karakteristik af hvad man er på udkig efter. Her i logbogen er det elevernes læring.

• Identifikation af i hvilket omfang disse læringsmål er nået i evalueringssituationen.

• Bedømmelse af det identificerede.

Forstået sådan bliver evaluering en meget vigtig del af matematikundervisningen. På en systematisk 

måde skaber evaluering forbindelse mellem udpegningen af læringsmål, tilrettelæggelse af arbejdet 

med bogens kapitler/undersøgelser og det konkrete elevarbejde i klassen.  

Både læreren og eleverne kan bruge en evaluering til at blive bevidste om, hvordan det går med at 

arbejde sig frem mod nogle udpegede læringsmål. Det gør man mest direkte ved at arbejde med 

evalueringsprocessen ”oppefra og ned.” 

Læreren kan fx benytte sig af følgende spørgsmål: 

• Hvilke læringsmål vil jeg evaluere?

• Hvordan forstår jeg disse mål?

• Hvilke former for aktivitetsoplæg (fx opgaver, undersøgelser og/eller mundtlige oplæg) vil

kunne hjælpe eleverne med at udvikle sig i retning af de opstillede mål?

• Hvilke tegn i elevernes aktivitet skal jeg være særlig opmærksom på for at kunne identificere,

i hvilken grad eleverne når læringsmålene?

• Hvordan bedømmer jeg det, jeg har identificeret?

Opbygning af logbogen og lærervejledningen 

I Matematrix lægger vi stor vægt på, at arbejdet med faglige mål foregår systematisk. 

Formålet med denne logbog er da også at støtte en grundig og systematisk tilgang til evaluering af 

elevernes læring i forlængelse af arbejdet med bøgernes aktivitetsoplæg. Det sker bl.a. ved at 

afsætte tilstrækkelig skriveplads til, at eleverne kan notere, skitsere og reflektere over aktiviteter, 

som er centrale i det enkelte kapitel eller i den enkelte undersøgelse. Opgaverne er organiseret efter 

de typer af læringsmål, som både Fælles Mål og Matematrix-bøgerne er bygget op omkring. 

Eleverne inviteres således til at arbejde med: 

- viden og færdigheder i form af to sider i logbogen til hvert af bøgernes kapitler.

- begrebsforståelse i form af et begrebskort for hvert af de 14 faglige områder, som vi har

grupperet de i alt 28 kapitel-dagsordener fra Matematrix 7-9 i.

- kompetencer i form af to sider rettet mod hver af de ni matematiske kompetencer, som

Matematrix-bøgerne sigter efter.

I denne lærervejledning hjælper vi arbejdet på vej ved at kommentere på hver af disse tre dele af 

logbogen. Vi sætter fokus på læringsmål, aktivitetsoplæg og tegn på målopfyldelse. 



Matematrix 7.-9. klasse, Logbog, Lærervejledning 2021 

 3              Forfattere: Tomas Højgaard, Stine Gerster Johansen Alinea

Evaluering af viden og færdigheder · Side 4-59 
I denne del af logbogen evaluerer eleverne deres viden og færdigheder efter hvert af de 28 kapitler i 

udskolingen. Her får eleverne dels mulighed for at reflektere over og formulere deres viden om 

centrale begreber og dels lejlighed til at demonstrere deres færdigheder via øvelsesarbejde. Der 

lægges op til, at eleverne arbejder selvstændigt med øvelses- og opgaveløsningen. Arbejdet kan dog 

med fordel igangsættes med en åben klassesamtale om, hvad eleverne har arbejdet med.  

Læringsmål 

For at give læreren et nyttigt redskab til planlægning og efterbehandling af evalueringen har vi 

udarbejdet en oversigt over centrale dagsordner og mål for hvert begreb hen over de tre år i 

udskolingen. Oversigten indeholder overskrifterne fra øvelseskategorierne i Matematrixbøgerne, 

centrale begreber fra gennemgangssiderne og kapitlets videns- og færdighedsmål. Tilsammen 

afspejler oversigten den forventede faglige progression.  

→ Samlet oversigt over centrale faglige dagsordener og læringsmål finder du her.

Aktivitetsoplæg 

Øverst på den første af de to evalueringssider møder eleverne 

refleksionsspørgsmål. Her får de mulighed for at skrive, hvad de 

ved om centrale begreber og deres anvendelse. Spørgsmålene har 

en karakter, så eleverne får tænkt over, hvordan de vil ”definere” 

begrebet, og give eksempler på anvendelsen.  

Nedenunder skal eleverne demonstrere færdigheder, der afspejler 

de centrale dagsordner fra øvelseskategorierne i det 

Matematrixkapitel, som danner udgangspunkt for evalueringen.  

Den anden evalueringsside lægger op til, at eleverne sætter deres 

viden og færdigheder i spil i en konkret opgavesammenhæng. 

I modsætning til opgaverne på kompetencesiderne, er det her 

givet, at det er kapitlets centrale begreber, der skal bringes i spil, 

men ikke hvordan.  

https://storage-cdn.alinea.dk/2022-03/Logbog_Kernestof_og_l%C3%A6ringsm%C3%A5l_zYL5YMsxse43.pdf
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Tegn på viden og færdigheder 

Tegnene på målopfyldelse er betydeligt enklere at få øje på for færdigheder end ved evaluering af 

faglige kompetencer og begrebsforståelse. En færdighed kan forstås som evnen til at gennemføre en 

given handling med utvetydige karakteristika. Tegnene er derfor tilsvarende utvetydige: Hvad er det 

for en form for velbeskrevet handlen, man vil se, om eleverne behersker – og gør de så det? 

Tegnene på målopfyldelse i forhold til viden er ikke på samme måde enkel at fastlægge.  

Vores tilgang er at lade eleven demonstrere sin viden om et begreb ved at give eksempler på 

begrebet. Spørgsmålene kan derfor være: ”Giv et eksempel på en funktion” og ”giv et eksempel på 

noget, der ikke er en funktion”. Således kan eleven demonstrere sin viden på en konkret måde.  

Ligeledes får eleven mulighed for at vise sin begrebsviden, når han/hun løser opgaverne på den 

anden evalueringsside. Som lærer kan det være en god idé at supplere med en dialogisk tilgang til 

evaluering ved at gå rundt i klassen og spørge ind til elevernes viden om begrebet, mens de arbejder 

med logbogen.   

I denne del af logbogen er der ikke fokus på at relatere centrale begreber til hinanden. Det skal 

eleverne gøre i arbejdet med begrebskortene (jf. næste kapitel). Der er heller ikke fokus på at 

demonstrere matematiske kompetencer, da den dagsorden behandles i arbejdet med 

kompetenceevaluering i den sidste del af logbogen.  
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Evaluering af begrebsforståelse · Side 60-89 
I denne del af evalueringen lægges der op til, at eleverne arbejder med begrebskort. Det sker efter 

afslutningen af hvert kapitel i grundbøgerne. Et begrebskort er et forsøg på skematisk at 

repræsentere forståelsen af et begreb ved at indhylle det i en række udsagn om relationer mellem 

begrebet og andre relevante begreber. Hvert udsagn består af to eller flere navne på begreber 

forbundet med ord til en semantisk enhed. 

I sin simpleste form er et begrebskort således blot ét udsagn bestående af to begrebsnavne, som er 

forbundet med ét ord: ”Blad er grønt”, ”skolen former hjernen”, ”ligning indeholder lighedstegn”, 

osv. 

Man kan læse mere om begrebsforståelse og begrebskort i lærervejledningerne til Matematrix. 

Arbejdet med begrebskortene kan struktureres sådan her: 

1. En indledende klassesamtale, hvor nøglebegreberne drøftes i plenum og skrives på tavlen.

a) Samtalen kan tage udgangspunkt i de nøglebegreber og ”undre-spørgsmål”, der står på den

afsluttende evalueringsside til hvert kapitel i grundbogen.

b) Derudover bør man kigge tilbage på målene for arbejdet med kapitlet. Se eventuelt filen

Kernestof og læringsmål.

c) Snakken skal kredse sig om elevernes erkendelser af et begreb, om begrebets

sammenhæng med andre begreber og om begrebets anvendelser.

d) Læreren kan støtte det efterfølgende arbejde med begrebskortet ved at notere pointer,

begreber og stikord til relationen mellem begreber på tavlen undervejs.

e) Det er en fordel, at hver enkelt elev får mulighed for at formulere sig mundtligt forud for

det selvstændige arbejde med begrebskortet. Derfor kan man efterfølgende eller undervejs

i klassesamtalen lade eleverne tale sammen i mindre grupper.

https://storage-cdn.alinea.dk/2022-03/Logbog_Kernestof_og_l%C3%A6ringsm%C3%A5l_zYL5YMsxse43.pdf
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2. Arbejde individuelt eller i små grupper (2-3 elever).

a) Eleven/gruppen udvælger et antal centrale begreber fra deres arbejde med kapitlet. For at

bevare overblikket skal det helst ikke være over ti. Som støtte til dette er der fortrykt

begreber i grundbogen. Du kan også se de væsentligste faglige begreber i filen Kernestof og

læringsmål. Det er naturligvis muligt for eleven selv at tilføje flere begreber. Til at starte med

skriver eleven begreberne på papirlapper.

b) Eleven/gruppen tager udgangspunkt i det overordnede begreb og skriver det på en lap papir,

som lægges/sættes fast på et stort stykke papir (evt. et A3-ark). De andre begreber placeres

rundt om det styrende begreb.

c) Eleven/gruppen tegner pile mellem de begreber, der opfattes som relaterede. Begreber

med indbyrdes relationer flyttes/placeres, så de er i nærheden af hinanden.

d) Ved hver pil skrives et eller flere ord, som karakteriserer relationen mellem de to begreber.

Det er vigtigt, at eleverne får skrevet om relationen mellem begreberne, altså at der ikke kun

skal skrives i ”boblerne”, men også på pilene, som forbinder dem.

e) Eleven/gruppen skal nu se på sit/deres begrebskort ”lidt fra oven” og reflektere over

resultatet og eventuelt lave om på det, som ikke er tilfredsstillende.

f) Når eleven/gruppen er tilfreds med sit begrebskort, tegnes det ind i logbogen med blyant.

Dette arbejde er individuelt, da elevens logbog er personlig. Hvis det indledende arbejde har

været et gruppearbejde, er det fint, at der ikke er fuldstændig konsensus om, hvordan

begrebskortet skal se ud, og hvordan relationerne formuleres. Når begrebskortet tegnes ind,

kan man rette det til, så det passer til ens personlige stil.

Den evalueringsviden, du får ved at se på elevernes begrebskort, kan fx bruges 

- som udgangspunkt for en dialogisk tilbagemelding til den enkelte elev om, hvilke begreber

der virker godt forståede, og hvilke der bør arbejdes videre med.

- til at opdage om centrale begreber og/eller relationer generelt er fraværende eller

mangelfulgt beskrevne i elevernes begrebskort. I forlængelse heraf kan man vurdere, om der

er noget, der skal følges op på i undervisningen nu eller senere.

- til at overveje, om man skal have et særligt fokus på bestemte relationer mellem begreberne,

når samme del af matematikken tages op igen i senere kapitler.

Læringsmål 

I filen Kernestof og læringsmål har vi listet de væsentligste begreber på gennemgangsiderne, 

øvelseskategorierne og læringsmålene til de enkelte kapitler. Tilsammen giver det et overblik over, 

hvad eleverne forventes at lære gennem arbejdet med de 28 faglige kapitler i Matematrix 7. 9.- 

klasse. I filen er kapitlerne samlet i faglige områder, så man bedre kan følge progressionen. 

Man får således også indblik i det kernestof, eleverne møder, når de genbesøger de enkelte begreber 

senere i udskolingen. 

https://storage-cdn.alinea.dk/2022-03/Logbog_Kernestof_og_l%C3%A6ringsm%C3%A5l_zYL5YMsxse43.pdf
https://storage-cdn.alinea.dk/2022-03/Logbog_Kernestof_og_l%C3%A6ringsm%C3%A5l_zYL5YMsxse43.pdf
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Aktivitetsoplæg 

Vær opmærksom på at der er en progression i, hvor selvstændigt arbejdet kan foregå. I starten må 

arbejdet støttes af læreren. Hvis det er nyt for klassen at arbejde med begrebskort, kan man lave de 

første par stykker fælles i klassen. Når arbejdet med begrebskort er velkendt for alle elever, kan 

læreren nogle gange vælge at lade dem arbejde mere individuelt med processen. Det afhænger 

blandt andet af, hvilken evalueringsviden læreren har brug for på det pågældende tidspunkt, jf. 

eksemplerne på brug af begrebskort på de foregående sider. 

Det er op til den enkelte lærer at vurdere, hvordan begrebskortet bedst bliver en del af 

evalueringspraksissen i undervisningen. Hvilken tilbagemelding skal eleven have? Skal begrebskortet 

være udgangspunkt for en samtale med eleven? Skal det have en rolle i skole-hjemsamarbejdet? 

Uanset hvilken praksis begrebskortene bliver en del af, så giver elevernes arbejde med dem en god 

mulighed for at få indblik i deres relationelle forståelse af begreberne.  

Det kan være en god støtte for læreren selv at udfylde et begrebskort forud for arbejdet med et nyt 

kapitel. På den måde får man en god fornemmelse af, hvilke dagsordner der er på spil, og det 

skærper blikket for prioritering af stoffet og elevernes læring.  

Hvert begrebskort i logbogen henviser til flere kapitler i bogen. Eleverne vil derfor skulle besøge 

samme begrebskort flere gange. Fx vil eleverne have startet på et begrebskort efter deres arbejde 

med Variable i 7. klasse, hvorefter de genbesøger begrebskortet i 8. klasse som afslutning på deres 

arbejde med Algebra. Her vil de tilegne sig ny viden og nye færdigheder, der vedrører samme tema. 

Eleverne skal forbinde denne nye viden med den gamle viden og skabe nye relationer. Progressionen 

i begrebsforståelsen bliver tydelig for eleverne selv, når de bliver konfronteret med tidligere 

begrebsbilleder på et tidspunkt, hvor de har skabt nye erkendelser og erfaringer med et begreb.  

Processen bliver derfor lidt anderledes, når eleven skal arbejde med et begrebskort for anden eller 

tredje gang. Punkt 2.a-2.e vil være den samme proces som i første runde, men når begreberne 

tegnes ind (punkt 2.f) (jf. side 6), vil eleven gøre det, så de passer ind i det eksisterende begrebskort. 

Her kan det godt være, at eleven får lyst til at foretage nogle rettelser eller skærpe nogle 

formuleringer. Derfor kan det være en fordel at skrive med blyant. 

Tegn på begrebsforståelse 

Når man skal bedømme den enkelte elevs relationelle forståelse af et område af matematikken, er 

begrebskort (nærmest) designet til at give adgang til tegn på begrebsforståelse vedrørende to 

centrale forhold: 

- Hvilke begreber er centrale for dette område af matematikken? Tegnene er her elevens valg

og fravalg af begreber til sit begrebskort, der som nævnt tidligere ikke skal indeholde for

mange begreber, hvis man vil bevare overblikket. I forbindelse med funktionsbegrebet vil det

eksempelvis være fornuftigt at følge op på en besvarelse, hvor eleven ikke har inkluderet

begrebet ”variabel” som et af de øvrige begreber i sit begrebskort. Det skyldes naturligvis, at

relationen mellem ”funktion” og ”variabel” er helt central for forståelsen af begge begreber.

- Hvilke centrale relationer er der mellem de begreber, man har valgt at tage med i sit

begrebskort? Tegnene er her de udsagn, eleverne formulerer og skriver om den parvise

relation mellem udvalgte begreber. Disse udsagn er det helt centrale evalueringsværktøj i

forbindelse med begrebskort, så det har vi givet fyldige eksempler på (jf. side 8-13).
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Ud over disse meget eksplicitte tegn er begrebskort en god anledning til at komme i dialog med 

eleverne om deres begrebsbilleder, dvs. deres mentale forestillinger om det enkelte begrebs 

betydning. Det kan ske ved at spørge ind til, hvordan de vil forklare betydningen af udvalgte begreber 

i deres begrebskort. Dette kan eventuelt følges op med, hvordan disse forklaringer hænger sammen 

med de begrebsrelationer, de har beskrevet eller kan opfordres til at beskrive. Hvordan hænger fx en 

forklaring vedrørende funktionsbegrebets betydning sammen med, hvordan forbindelsen mellem 

begreberne ”funktion” og ”variabel” er eller kan beskrives? Tegnene er her elevernes mundtlige 

italesættelse af deres forståelse. Den forståelse som man som lærer kan holde op mod begrebernes 

formelle faglige betydning. 

Herunder er givet eksempler på, hvordan læreren kan fortolke udsagn fra elevernes begrebskort. Det 

skal ses som inspiration til læsningen af elevernes begrebskort, ikke som en facitliste, for relationer 

mellem begreber kan beskrives på mange forskellige måder. Derfor giver det ikke mening at stræbe 

efter et facit.  

• Teksten skrevet med grønt
er et eksempel på et udsagn, som vi mener er tegn på god forståelse.

• Teksten skrevet med gult er et eksempel på et udsagn,
hvor vi mener, det er uklart, hvordan eleven forstår begreberne.

• Teksten skrevet med rødt er et eksempel på et udsagn,
som vi mener er tegn på dårlig forståelse.

Variable og algebra 

Variabel 

kan stå i stedet for et bestemt 

Tal er det samme som et 

er det modsatte af et 

Variabel 

kan vises med 

Bogstaver handler om 

er det samme som 

Algebra 

er regning med 

Bogstaver løser man med 

er at finde de rigtige 
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Procent 

Procent 

kan omregnes til 

Decimaltal er det samme som 

er når man dividerer med 

Procent 

er en god måde at sammenligne 

Brøk(er) viser en særlig 

er det samme som 

Procent 

kan lægges til noget ved hjælp af 

Fremskrivningsfaktor kan beregnes ved hjælp af 

er en ligning med 

Ligninger 

Ligning 

har altid et 

Lighedstegn løses med et 

kan have et 

Ligning 

kan have 0, 1 eller mange 

Løsning (er) handler om 

viser en 

Løsning 

til en ligning er 

Tal til en ligning kan vises med 

er et bogstav som viser et 

Areal, rumfang og dimensioner 

Areal 

af figurer kan beregnes med en 

Formel indgår i en 

kræver man har en 

Rumfang 

har en dimension mere end 

Areal kan beregnes ved hjælp af 

er en anden form for 

Rumfang 

handler om størrelse i tre 

Dimensioner minder om areal, bare i andre 

er når man ganger 
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Statistik 

Statistik 

bruger man 

Deskriptorer handler om 

er det samme som 

Hyppighed 

bruges ved beregning af 

Frekvens minder om 

er det modsatte af 

Median 

er ofte tæt på 

Gennemsnit er mere præcist end 

beregnes ved hjælp af 

Funktioner 

Funktion 

viser sammenhæng mellem 

Variabel Bruger 

er at udregne 

Lineær 
funktion 

har en lige linje som 

Graf handler mest om 

kan kun vises med 

Graf 

er en måde at vise en 

Funktion kan bruges til 

er en upræcis 

Konstruktioner, ræsonnementer og bevisførelse (omvendt↓) 

Ræsonnement 

har man brug for til en 

Konstruktion er en måde at tale om 

handler om 

Ræsonnement 

kan fx være et 

Bevis handler om 

er en særlig form for 

Ræsonnement 

er en særlig form for 

Argument bruges til et 

kan fx være et 
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Forskelle og vækst 

Relativ 
forskel 

handler om at finde et 

Størrelsesforhold har at gøre med 

er at dividere med et 

Absolut 
forskel 

finder man ved hjælp af 

Subtraktion er det samme som 

kan findes ved addition eller 

Lineær vækst 

kan ses som en ret linjes 

Hældingstal viser et 

kan kun vises med et 

Tællemodeller og sandsynlighedsregning 

Mængdediagram 

kan vise en 

Fællesmængde handler om 

er når man farvelægger en 

Mængdediagram 

kan bruges til at vise forskellige 

Udfald bruger forskellige 

er når man dividerer med 
forskellige 

Sandsynlighed 

er et andet ord for 

Chance viser en 

er når man tager en 

Regnehierarkiet og tallene 

Regnehierarkiet 

viser at man skal multiplicere før 

Addition viser noget om 

er en måde at udregne 

Addition 

skal udregnes efter 

Division hænger sammen med 

er mere vigtig end 

Rationelle tal 

kan skrives som 

Brøk viser en 

er at regne med en brøk 



Matematrix 7.-9. klasse, Logbog, Lærervejledning 2021 

 12              Forfattere: Tomas Højgaard, Stine Gerster Johansen Alinea

Trigonometri 

Ligedannethed 
er når vinklerne er ens i fx 

Trekant handler om 

er, når man dividerer to 

Trigonometri 
kan bruges til at beregne sider i en 

Trekant er smart i forhold til 

er et andet ord for 

Cosinus 
kan man beregne til enhver 

Vinkel løser størrelsen på en 

handler om længderne i en 

Mønstre 

Mønster 
kommer når man gentager en 

Grundform beskriver en 

viser en bestemt farve på en 

Flytning 
er det man gør når man laver et 

Mønster af en figur skaber et 

er en særlig slags 

Spejling 
er en af måderne man kan lave en 

Flytning viser en 

er når man gentager en 

Tegning 

Tegning 
kan fx være 

Skitse er et navn for en 

er når man måler på en skitse 

Grundplan 
er den ”nederste ” del af en 

Arbejdstegning bruges til 

handler om at tegne huse med en 

Konstruktion 
kan fx starte med en 

Skitse er når man bygger en 

er en præcis form for 



Matematrix 7.-9. klasse, Logbog, Lærervejledning 2021 

 13              Forfattere: Tomas Højgaard, Stine Gerster Johansen Alinea

Matematisk modellering 

Model 
er når man viser en del af en 

Virkelighed er en specifik form for 

er en legetøjsudgave af en 

Modellering 
er når man bygger en 

Model er det svære ved en 

er et finere ord for 

Matematisk 
Modellering 

er når man bruger matematik til 
Modellering er når man udregner noget med 

er en særlig slags 
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Evaluering af faglige kompetencer 
At besidde en matematisk kompetence betyder, at man kan handle på en måde, der er karakteristisk 

for kompetencen, når en situation ”kalder på det”. Hvis man vil evaluere en elevs kompetence-

besiddelse, skal man derfor bringe vedkommende i en situation, hvor den kompetente form for 

handlen er naturlig og hensigtsmæssigt. I Matematrix arbejdes der med ni matematiske 

kompetencer, der går på tværs af det matematiske stof, og som er i overensstemmelse med 

kompetencebeskrivelserne i Fælles Mål.  

Arbejdet med siderne i logbogen 

I logbogen er der afsat to sider til hver af de ni matematiske kompetencer. 

Desuden har vi udarbejdet supplerende evalueringsark til hvert af de tre klassetrin. Indholdet 

fremgår af oversigtsarket, som der linkes til nedenfor. På hvert evalueringsark er der tre opgaver til 

evaluering af de centrale aspekter inden for hver kompetence. Hermed får man mulighed for at 

arbejde mere indgående med evaluering af en given kompetence på hvert klassetrin.  

Evalueringsarkene er opsat på helt samme måde som den tilsvarende side i logbogen, og en af 

opgaverne fra hvert ark vil som følge af strukturen være at finde i logbogen (fremhævet med blåt i 

oversigtsarket). Det er tænkt som en invitation til, at man i evalueringsarbejdet med en given 

kompetence på et givet klassetrin først lader eleverne arbejde med det relevante evalueringsark, og 

derefter fører sit arbejde med den opgave, der går igen, ind i logbogen, eventuelt i en genovervejet 

”renskrevet” version. 

→ Se oversigtsarket over de kompetenceorienterede evalueringsopgaver.

Øverst på den første side er de centrale 

elementer i den matematiske kompetence 

beskrevet i et sprog, der er tilpasset 

eleverne.  

Beskrivelsen kan danne grundlag for en 

indledende klassesamtale om, hvad 

kompetencen går ud på.  

Herunder er der formuleret tre opgaver, som 

evaluerer kompetencens forskellige 

aspekter. 

Den øverste opgave tager afsæt i en 

dagsorden fra 7. klasse, den midterste fra 

Matematrix 8 og den nederste fra 

Matematrix 9. 

Denne struktur gør det lettere for både lærer 

og elev at følge progressionen inden for den 

pågældende kompetence. 

https://storage-cdn.alinea.dk/2022-03/Logbog_Oversigt_over_evalueringsopgaverne_og_resurser_rm3X5y2O1CaT_uZ7XpqRn7uLM.pdf
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I starten er det en god ide, at dette arbejde støttes af læreren. Indled eventuelt med en 

klassesamtale om et par udvalgte opgaver, så eleverne får indblik i, hvilke kompetencer der har 

været i spil. Opgaverne kan eleverne så notere i deres logbøger under de respektive kompetencer. 

Efterhånden vil eleverne kunne arbejde mere selvstændigt med at kigge tilbage i bogen og finde det, 

de har arbejdet med. Efter hvert kapitel kan man give eleverne lejlighed til at tænke over, hvilke 

opgaver, de vil sætte ind i deres kompetencelog. På den måde skærper man deres bevidsthed om 

kompetencedagsordenen i Matematrix-bøgerne. 

Som det fremgår af ovenstående, er arbejdet med kompetenceevaluering ikke bundet op på arbejdet 

med de enkelte kapitler eller undersøgelser i Matematrixbøgerne. Det skyldes, at 

kompetenceudviklingen kan og bør foregå over længere tid. Arbejdet med det enkelte kapitel eller 

den enkelte undersøgelse leverer altså blot et bidrag til udviklingen. Det er derfor op til læreren at 

vurdere, hvornår eleverne skal arbejde med de sider i logbogen, der er dedikeret til evaluering af 

hver kompetence. Der er flere forskellige måder at strukturere evalueringen på. 

Man kan fx 

o fordele kompetenceevalueringen jævnt hen over året.

o fokusere på 2-3 kompetencer fire gange om året.

o lægge et lidt længere forløb ind sidst på året, hvor man udvælger en større samling

af de kompetencer, som man fokuserer på.

o udvælge nogle få kompetencer, som man vender tilbage til gentagne gange i løbet af

et skoleår, både i undervisningen og evalueringsmæssigt.

I logbogens viden- og færdighedsevaluering henvises der nederst på hver enkelt side til de sider om 

kompetencer, som kapitlet i særlig grad lægger op til at udvikle. I overbliksform er disse 

sammenhænge mellem kapitler og kompetencer i fokus angivet i et skema i hver af de tre 

lærervejledninger til Matematrix 7-9. Disse skemaer kan være en støtte, når man skal beslutte sig for, 

hvornår det er relevant at evaluere den enkelte matematiske kompetence. 

På den anden af de to sider skal eleverne 

selv vælge en opgave fra grundbogen, som 

de allerede har arbejdet med. 

Eleven skal altså tænke tilbage og vurdere, 

hvornår han/hun har gjort brug af den 

pågældende matematiske kompetence. 
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Baggrund 

Oversigtsarket til kompetenceevalueringen er også skabt for at give læreren et samlet overblik over 

kompetencebeskrivelserne. Det drejer sig om de opgaver, der bruges i logbogen og på de 

ovennævnte evalueringsark, og den støtte vi tilbyder i forbindelse med vurdering af elevernes 

kompetencebesiddelse. Således samler arket vores støtte til arbejdet med både overordnede 

læringsmål, aktivitetsoplæg og tegn på kompetencebesiddelse. 

Nedenfor kommenterer vi på, hvordan hver af disse elementer optræder i oversigtsarket, og hvordan 

de kan bruges som led i at understøtte elevernes kompetenceevaluering. 

Læringsmål 

I venstre side af oversigtsarket har vi gengivet beskrivelsen fra elevbogen af de centrale elementer i 

hver matematisk kompetence. Desuden linkes der herfra til nogle videoer på YouTube, som sætter 

flere ord på kernen i og arbejdet med hver kompetence. Begge dele kan læreren bruge som 

inspiration og til at formulere læringsmål for og med eleverne. Desuden kan det skærpe både 

lærerens og elevernes blik for, hvad man skal være på udkig efter i evalueringssituationen. 

Aktivitetsoplæg 

Opgaverne til kompetenceevaluering er skabt ud fra beskrivelsen af de 2-3 centrale elementer i hver 

matematisk kompetence. Opgaverne til evaluering af problembehandlingskompetence er fx opdelt i 

opgaver, der evaluerer at løse matematiske problemer, og opgaver, der evaluerer at formulere 

matematiske problemer. Dette er dels gjort for bedre at kunne fokusere evalueringen på bestemte 

aspekter af kompetencen i den enkelte opgave, og dels for samlet set at kunne dække kompetencen i 

sin helhed. 

Det gode aktivitetsoplæg til at udvikle og evaluere en given kompetence skal bidrage til at skabe en 

situation, hvor den kompetente form for handlen er naturlig og hensigtsmæssig. Uanset hvor 

gennemtænkt et aktivitetsoplæg er, kan dette på ingen måde selv etablere en ”kompetenceegnet 

situation”. Det kræver først og fremmest, at læreren kommer med ledsagende forklaringer, 

spørgsmål og kommentarer, som bidrager til at rammesætte situationen på en 

kompetenceorienteret måde. Som det nok mest centrale element heri peger mange erfaringer på, at 

det ofte er en rigtig god ide at rammesætte både undervisnings- og evalueringssituationen på en 

måde, hvor eleverne ved, hvilken form for kompetent adfærd de udfordres på. Derfor er det vigtigt, 

at eleverne er bevidste om, hvilke kompetencemål de forventes at kunne demonstrere i 

evalueringssituationen, jf. ovenstående omtale af læringsmålene. 
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Tegn på kompetencebesiddelse 

Mange af de kompetenceorienterede opgaver har været prøvet af som evalueringsværktøj i 

samarbejde med forskellige matematiklærere og en af deres klasser. I forbindelse med afprøvningen 

blev flere af undervisningssituationerne filmet. Disse filmklip er i denne sammenhæng tænkt som en 

støtte i lærerens arbejde med at se tegn på elevernes kompetencebesiddelse ved at give konkrete 

eksempler på, hvordan det kan foregå.  

Således er afprøvningen af én af opgaverne til hver kompetence blevet dokumenteret, så vi i 

overbliksarket kan linke til 

• et videoklip med elever, der arbejder med denne opgave.

• et interview med den involverede lærer, der mundtligt evaluerer elevernes præstationer i

forhold til det valgte kompetencemål.

• et af os udfyldte evalueringsark med en tilsvarende skriftlig evaluering. På websitet

matematrix.alinea.dk ligger disse evalueringsark i ikke-udfyldt stand som arbejdsark, man

kan bruge til sin egen evaluering af elevernes arbejde med de forskellige

kompetenceorienterede opgaver.

Når man skal bedømme elevernes formåen, giver det god mening at holde øje med forskellige slags 

tegn på kompetencebesiddelse: 

• Dækningsgraden vedrører, hvilke aspekter eleverne kan bringe i spil, når en kompetence

udfordres. Kompetence udvikles ikke i et spring fra ingenting til alting men i en glidende

proces, hvor man lægger mere og mere til sin ekspertise. Jo flere aspekter af en kompetence,

man er blevet fortrolig med, jo dybere er ens kompetencebesiddelse.

Eksempler: Dækningsgraden af problembehandlingskompetencen er øget, hvis man udover

at kunne løse en bestemt slags problemer, som andre har formuleret, også bliver i stand til

selv at kunne opstille tilsvarende problemer. Dækningsgraden af modelleringskompetencen

er øget, hvis man udover at kunne bringe velstrukturerede situationer på matematikform –

matematisering – også selv kan stå for struktureringen af en mere åben situation frem mod

opstillingen af en matematisk model.

• Aktionsradius vedrører, hvor mange forskellige typer situationer, eleverne er kompetente i

forhold til. Kompetence udvikles, når man bliver udfordret i konkrete situationer. Jo flere

forskellige typer situationer man kan håndtere, jo bredere er ens kompetencebesiddelse.

Eksempel: Aktionsradius af ræsonnementskompetencen er øget, hvis man fra primært at

kunne ræsonnere i særlige matematiksituationer, lærer at kunne ræsonnere i forbindelse

med hverdagsagtige situationer. Det kan fx være, hvor mange venner man har råd til at

invitere med til fest.

• Teknisk niveau vedrører, hvilke matematiske begreber og metoder eleverne kan trække op af

værktøjskassen, når kompetencen udfordres. Kompetence udvikles bl.a. ved, at man forsøger

at bringe nye begreber og metoder i spil, når man handler i en situation. Jo mere avancerede

begreber og metoder man kan inddrage, jo højere er det tekniske niveau.

Eksempel: Det tekniske niveau af symbolbehandlingskompetencen er øget, hvis man går fra

at kunne arbejde med enkeltstående symboler som x og A til også at kunne håndtere

sammensatte symbolske udtryk som fx 5x + 8 = 28 og A = π · r2.

https://matematrix.alinea.dk/
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Især dækningsgrad og aktionsradius er vigtige at huske på, når man arbejder med 

kompetenceudvikling. I matematikundervisningen har det været en udbredt tanke, at der skal nye 

begreber og/eller metoder i spil, for at man kan tale om progression i elevernes niveau. En af 

styrkerne ved at arbejde med kompetencemål i undervisningen er at legitimere, at det også giver 

rigtig god mening at arbejde med progression i dybden og i bredden. Progressionen behøver altså 

ikke at være bundet op på et nyt matematisk indhold. I stedet kan det dreje sig om udvikling af, 

hvilke aspekter af en kompetence der besiddes, og/eller hvilke typer situationer man er kompetent i 

forhold til. 

Dækningsgraden er både den vigtigste og den vanskeligste af de tre dimensioner at evaluere og se 

tegn på. Her udfordres lærere og elever uundgåeligt på deres forståelse af, hvilke aspekter den 

enkelte kompetence kan siges at bestå af, så man kommer til at arbejde med det, der udgør 

kompetencens kerne. Kompetencebeskrivelserne i logbogen afspejler, hvad vi opfatter som de 

centrale elementer i hver matematisk kompetence. Hver kompetence kan både evalueres fokuseret 

(ved at hver opgave har fokus på ét centralt element) og med fuld dækningsgrad (ved at opgaverne 

tilsammen dækker alle de udpegede centrale elementer). 

Aktionsradius er i sagens natur vanskelig at evaluere med afsæt i en enkelt aktivitet og 

læringssituation. Det mest hensigtsmæssige er at udfordre den samme kompetence i mange 

forskellige situationer. Det kan enten ske i et sammenhængende forløb med fokus på denne 

kompetence eller ved at gentage det samme kompetencefokus mange gange i løbet af året. 




