
Oplæg workshop 3 
Fremtidens matematikundervisning 

Michael Jensen HHX 



Fra niveau C til niveau B 
 Studieretninger med og uden B-niveau før og efter reformen 

• Der udbydes 10 studieretninger heraf 3 med mindst B-niveau – før reformen 
• Der udbydes 9 studieretninger heraf 8 med midst B-niveau – efter reformen 

 Elevfordeling med mindst B-niveau før og efter reformen 
• Ca. 66% har mindst B-niveau før reformen 
• Over 90 % forventes at have mindst niveau B efter reformen  

 
 Udfordring: ”Alle” elever skal have matematik på mindst B-niveau 

• Hvad stiller vi op med alle dem, der i dag vælger matematik B fra? 
• Hvorfor vælger de matematik B fra? 
• Hvor ser underviserne de største problemer? 
• Hvordan løser vi det? 
• Hvad skal der til? 



Elevcitater 

Hvorfor har du ikke valgt matematik B ? 
 
 ”Jeg er ikke særlig god til matematik, og jeg kan ikke 

få hjælp hjemme” 
- Nikolaj 2d 

 ”Mat B ville tage for meget tid fra andre fag” 
- Anton 2e 

 ”Læreren er altafgørende” 
- Fie 2e 

 
 



Lærercitater 

Hvad bliver den største udfordring, når ”alle” 
skal have mat B? 

 
 ”Det bliver svært med den manglende 

motivation hos en større gruppe elever” 
- Anne, lærer matematik 

 ”Der bliver store niveauforskelle i klassen” 
- Signe, lærer matematik 



Hvordan løser vi det? 

 Tænke motivation 
• Arbejde meget tværfagligt – lettere, når mat B bliver 

på klassen 
• Arbejde anvendelsesorienteret og praksisnært 

 Niveaudele i perioder af skoleåret 
 Undervisningsdifferentiering 
 Fokus på proces og forståelse frem for resultat 
 Eksperimenter – brugen af it 

 
 



Hvad skal der til? 
 Vigtigt med efteruddannelse i faggruppen - sammen 
 Samarbejde i faggruppen – skab rammer for møder 
 Besøg hinanden - lærerne 
 Sæt tid af i opgavebeskrivelserne – vigtigt signal 

 
 Gode støttetilbud til eleverne – lektiecafé, matematikvejleder, 

dobbeltlærer 
 

 Og tænk samarbejde med grundskoler 
• Vigtigt at der snakkes sammen. 
• De færdigheder, der efterspørges på gymnasiet, og som ligger indenfor 

lærerplanerne i grundskolen, kunne prioriteres allerede i grundskolen. 
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