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1. Summary in english 
 
In this report I am dealing with the problem of writing the official curriculum for the subject 
Mathematics in the Upper Secondary Commercial Education. My objective is to study whether it 
should be possible to rewrite the curriculum in a way that makes the mathematical competencies as 
defined by Prof. Mogens Niss, IMFUFA and the KOM-working group the central goal for the 
education and learning of the subject. Working with this problem I have to take several aspects into 
account one at a time and to discuss each of these aspects in context with the (desired) 
competencies. 
Among the aspects I am discussing are aspects concerning the Upper Secondary Commercial 
Education and the curriculum of the subject mathematics, the students and the youth culture and 
different aspects concerning the competencies (e.g. How to evaluate competencies). 
I conclude that it is in fact possible to rewrite the curriculum using the terms of the mathematical 
competencies but I also conclude that examples on how to implement the curriculum and how to 
teach according to the competencies must supplement the official curriculum. 
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2. Introduktion 
 
I denne afhandling vil jeg beskæftige mig med forskellige aspekter, der skal tages i betragtning, når 
der skal udformes fagbilag. 
Jeg tager mit udgangspunkt i matematikfaget på hhx-uddannelsen, og mit perspektiv vil være, at en 
ny beskrivelse af faget på denne uddannelse skal tage sit udgangspunkt i beskrivelsen af de faglige 
kompetencer, som er beskrevet i rapporten "Kompetencer og matematiklæring"1. 
Nærværende rapport bliver opbygget som en række løse dele - de forskellige aspekter, der skal 
tages i betragtning - som bliver behandlet hver for sig udfra en "alt-andet-lige" betragtning, for så 
senere i rapporten at blive bundet sammen og betragtet som delelementer i arbejdet med 
udformning af selve fagbilaget. 
Jeg vil pointere, at den rækkefølge de enkelte perspektiver bliver behandlet i, IKKE afspejler nogen 
form for prioritering, men blot en sortering i generelt fagrelaterede aspekter, fagdidaktiske 
overvejelser samt overvejelser vedrørende krav til og indhold i en beskrivelse af faget, der kan 
indgå i en bekendtgørelse eller en lov for den samlede hhx-uddannelse. 
 
Yderligere vil jeg nævne, at jeg langt fra er den første, der beskæftiger sig med andre måder at 
formulere fagbilag på. Blandt andre har Howard Gardner2 gennem flere år arbejdet på at beskrive 
hvorledes man kan simplificere fagbilag samtidigt med at der fokuseres på faglige mål - og (specielt 
for Howard Gardner) fokuseres på hvorledes forskellige intelligenser kan udvikles og tilgodeses. 
 
Afhandlingen bygger på - og forsøger at danne "en hat" over - de eksamensopgaver og synopser, 
jeg tidligere har skrevet i løbet af Masterstudiet i Gymnasiepædagogik på grenen fagpædagogik 
med "speciale" i matematik. Jeg vil tillade mig løbende at referere til disse opgaver, og vil i mindre 
omfang, hvor det er relevant, citere fra disse. 
 
 

3. Motivation 
 
Min motivation til at gøre selve arbejdet med udformning af fagbilag for matematikfaget på hhx-
uddannelsen til genstand for mit masterstudium i fagpædagogik har for det første et udgangspunkt i 
nødvendigheden. HHx-uddannelsen er p.t.3 under revision i lighed med de øvrige gymnasiale 
uddannelser, hvilket bl.a. betyder at matematik på niveau C fra sommeren 2005 bliver et 
obligatorisk fag4 for de kommende hhx-elever, ligesom matematik på niveau B - med mulighed for 
"opgradering" gennem tilvalg til niveau A - skal indgå som obligatorisk fag på visse af de 
studieretninger, der skal udbydes på hhx-uddannelsen. Jeg har - som fagkonsulent i matematik på 
hhx - en central rolle i dette arbejde, og vil derfor benytte lejligheden til i nærværende arbejde 

                                                 
1 Se Kom-repporten [27], hvor professor Mogens Niss, IMFUFA har været formand for arbejdsgruppen. 
2 Se Howard Gardner: De mange intelligensers pædagogik. [14] 
3 Sommer 2003 
4 Ifølge den nuværende lov samt bekendtgørelse for hhx-uddannelsen er matematik (alle niveauer) et valgfrit fag. 

Eleverne kan vælge matematik på B niveau i uddannelsens 1. og 2. - eller 2. og 3. år. Vælges matematik B over de to 
første år på uddannelsen, kan eleverne vælge faget på A-niveau på 3. år. Elever, der ikke vælger faget på B-niveau, 
kan vælge C-niveauet på uddannelsens 2. eller 3. år. Pt. vælger ca. 75% af alle hhx-elever B-niveauet - heraf 
fortsætter mellem 20 og 25% på A-niveauet. Af de resterende 25% vælger omkring halvdelen af eleverne C-niveauet. 

Side 4 af 39 



beskrive og reflektere over flere af de aspekter, jeg skal bruge i min skrivning af det endelige 
fagbilag. 
 
For det andet stammer motivationen fra en lettere frustration over, at hhx-bekendtgørelsens 
nuværende fagbilag5 fokuserer på fagets indholdselementer - fagbilaget har visse ikke fjerne 
mindelser om indholdsfortegnelserne i de gængse lærebøger - fremfor på fagets mål. Jeg kan nævne 
at denne frustration deles af en del af mine kolleger på hhx-uddannelsen, der føler, at de meget 
detaljerede krav til indholdet (emner og underemner: Fx niveau B: beskrivende statistik, 
sandsynlighedsregning samt binomial- og normalfordelinger; grundlæggende funktionslære, 
elementære funktioner og differentialregning; geometri og trigonometri; optimering og matematiske 
modeller; et valgfrit emne. Ethvert af disse delemner er yderligere opdelt i en lang række elementer) 
i undervisningen begrænser deres muligheder for at arbejde indgående og med dybde med 
spændende6 og/eller relevante tvær/trans-faglige dele af faget - og på denne måde bibringe eleverne 
en dybere forståelse af faget matematik (uanset niveau) og fagets anvendelser i og samspil med de 
øvrige fag i hhx-uddannelsen - specielt de erhvervsøkonomiske og samfundsøkonomiske fag. Det er 
mit håb og ønske, at en formulering af faget i henhold til kompetencebeskrivelsen fra KOM-
gruppen vil fjerne visse af disse frustrationer7. 
 
Endeligt føler jeg mig pikeret af at den mundtlige og den skriftlige dimension af faget i praksis har 
en tendens til at flyde sammen - således at der undervises i den skriftlige dimension i hovedparten 
af undervisningstiden8 (anvendelse af sætninger mm. med henblik på at kunne løse opgaver). På 
denne måde negligeres en meget vital del af faget matematik: Logikken og ræsonnementerne - 
ligesom fagets samfundsmæssige placering ikke er til diskussion (kan eleverne blot løse opgaver 
uden regnefejl, behøver de ikke forstå faget) og det historiske perspektiv forsvinder. Dette ser jeg 
som et stort problem i og med, at den teknologiske udvikling bringer flere og flere hjælpemidler på 
banen, der kan klare beregninger mm. i dagligdagen, således at fremtidens matematikere eller 
"matematik-anvendere" har - min påstand - mere behov (end nogensinde) for at kunne gennemskue, 
hvorledes et hjælpemiddel virker - og udvælge det mest hensigtsmæssige hjælpemiddel til en given 
situation - end for at kunne gennemføre beregningerne på traditionel vis med papir, blyant og lineal. 
 
 

4. Problemformulering 
 
Med udgangspunkt i ovenstående motivation har jeg gjort det til min opgave at gøre selve 
skrivningen af fagbilag i faget matematik på hhx-uddannelsen til genstand for denne opgave. Jeg vil 
heri beskrive forskellige aspekter, der skal tages i betragtning ved udformning af fagbilag; I denne 
opgave har jeg valgt at anvende kompetencetermerne fra KOM-rapporten9 som optik til dette 

                                                 
5 Findes som bilag 1 
6 Disse kommentarer kommer ofte frem ved møder med kollegerne - også kolleger fra andre skoler end min hjemskole. 

Der er en tendens til, at kolleger, der underviser klasser med en overvægt af matematiksvage elever, har større 
problemer med den detaljerede fagbeskrivelse, end kolleger, der underviser motiverede og matematikstærke elever. 

7 Jeg vil senere komme ind på, at der kan skabes nye frustrationer, da de beskrevne kompetencer er meget svært 
kvantificerbare. 

8 Da B og A niveauet begge afsluttes med en centralt stillet skriftlig prøve - hvilket eleverne ved - føler mange 
undervisere (senest udtalt ved censormøderne sommer 2003) sig "presset" til at gøre eleverne parate til denne. 

9 Se denne [27] 
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arbejde, og med denne optik undersøge om10 - og hvorledes -  det er muligt at udforme fagbilag i 
faget matematik på hhx-uddannelsen, således at de matematiske kompetencer - og progressionen i 
disse - bliver det centrale omdrejningspunkt for beskrivelsen af faget i fagbilaget - og således at der 
sker en nedtoning af kravene til indholdselementerne jf. fagbilaget. I denne forbindelse vil jeg også 
prioritere at beskæftige mig med, hvorledes uddannelsens kultur samt et bestemt ønsket læringssyn 
kan udtrykkes gennem fagbilaget. 
 
Mit problem kan derfor kort formuleres som:  

"Hvilke aspekter bør tages i betragtning ved formulering af fagbilag i matematik på hhx-
uddannelsen? Hvorledes kan et sådant bilag formuleres, således at de faglige kompetencer 
fremtræder som de centrale elementer i faget?" 

 
 

5. Fagbilag generelt 
 
Fagbilaget er det vigtigste styringspapir for et fag på et givet niveau (her matematik på hhx-
uddannelsen) - og de mål (og hensigter) der er opstillet i fagbilaget skal kunne udmøntes - og 
genfindes - i undervisningen i faget på det pågældende niveau. Endvidere er fagbilaget det officielle 
dokument, der vedrører faget/niveauet, som uden sidestykke nyder det største kendskab både 
indenfor systemet (her: blandt matematiklærerne på hhx) og udenfor systemet (blandt elever, 
videregående uddannelsesinstitutioner, andre aftagere af studenter mv.). Derfor er det af interesse at 
beskæftige sig med udformningen af fagbilag, og hvorledes dette kan gøres på en hensigtsmæssig 
måde, således at - som før nævnt - målene (og hensigterne) kan genfindes gennem hele systemet. 
 
 
 

5.1 Nuværende fagbilag 
 
Mål for og indhold i faget matematik på alle niveauer (C, B og A) er detaljeret beskrevet i Bilag 15 
til Bekendtgørelse nr. 249 af 06/04/200011, som er vedlagt som bilag 1, hvori formålet for faget 
uddybes. Formålet er beskrevet i samme bekendtgørelse Kapitel 9, § 27 og er formuleret som:  
 

"I matematik er formålet med undervisningen, at eleven opnår indsigt og færdighed i anvendelse 
af matematiske metoder, således at teori og praktisk problemløsning understøtter og 
kompletterer hinanden, og således at ræsonnementets særlige stilling understreges. Eleven skal 
kunne formulere, analysere og løse relevante problemer og kunne vurdere, på hvilken måde og i 
hvilken udstrækning matematiske metoder kan anvendes på en given problemstilling, således at 
både matematikkens abstrakte karakter og dens rolle som beskrivelsesmiddel tilgodeses. 
Samfundets matematisering indtager en central placering og tilgodeses gennem arbejdet med 
modeller og modellering i bred forstand. Undervisningen skal bidrage til elevens personlige 

                                                 
10 Dette er et meget stort spørgsmål, hvor det endelige svar ikke kan fremkomme før øvelsen er gennemført og selve 

implementationen af bekendtgørelsen er gennemført i undervisningen rundt omkring i landet. Det vil sige, at det 
endelige svar afhænger af de enkelte underviseres "oversættelse" af fagbilaget til daglig praksis. 

11 Kan også findes på Undervisningsministeriets hjemmeside på adressen 
http://www.uvm.dk/lov/bek/2000/0000246/htm.  [33] 
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udvikling ved at inddrage menneskelige dannelsesaspekter og kulturhistoriske perspektiver, som 
knytter sig til matematikkens natur og udvikling". 

 
I selve fagbilaget beskrives de tre niveauer i matematikfaget hvert for sig. I hver af de tre 
fagbeskrivelser (matematik C, matematik B og matematik A) beskrives faget udfra 1: Målene med 
undervisningen på det pågældende niveau, 2: Indholdet i faget på det pågældende niveau, herunder 
et afsnit om anvendelse af informationsteknologi i faget og et afsnit om det fastlagte/krævede 
skriftlige arbejde på niveauet. Endeligt beskrives 3: Eksamensordningen på niveauet. 
 
Beskrivelsen af målene for undervisningen på hvert af niveauerne fremtræder som en omskrivning 
af fagets formål, hvor disse er udskrevet i punktform og opdelt efter: 1. Regnesikkerhed. 2: Model-
arbejde og metodeforståelse, 3: Ræsonnementskompetence samt 4: Kommunikationskompetence. 
Der er forskellige beskrivelser af undervisningens mål afhængigt af niveau, således at målene for C-
niveauet er mere simple og med fokus på anvendelse af matematikken samt fagets undersøgende 
sider end målene for A-niveauet, der i højere grad fokuserer på faget som et videnskabsfag (dvs. 
fokus på fagets producerende sider) og lægger op til, at eleverne skal blive i stand til selv at selv at 
opstille og gennemføre deduktive matematiske ræsonnementer. 
 
Beskrivelsen af fagets indhold har langt hen ad vejen karakter af en "indholdsfortegnelse" for faget. 
Uanset niveau er denne beskrivelse meget detaljeret - og som tidligere nævnt er denne 
detaljeringsgrad et problem for mange undervisere, der føler denne som en spændetrøje og ofte 
oplever et spændingsfelt mellem mål og indhold. I indholdet er til en vis grad fastlagt at bestemte 
medier skal inddrages. Som eksempel kan fremdrages, at der vedr. emnet statistik og 
sandsynlighedsregning på niveau C bl.a. står:  

"Der arbejdes med sandsynlighedsfelter og stokastiske variable blandt andet på baggrund af 
eksperimenter, som afvikles indenfor undervisningens rammer. Edb-programmel inddrages".  

 
Senere i samme fagbeskrivelse findes afsnittet:  

"Informationsteknologi. Informationsteknologiske hjælpemidler inddrages, hvor de kan støtte 
læreprocessen, fx ved beregninger og grafiske fremstillinger".  

 
Der er altså tale om et krav til inddragelse af edb-programmel i emnet statistik og 
sandsynlighedsregning - mens generel inddragelse af informationsteknologiske hjælpemidler 
(herunder også grafiske lommeregnere) kun kræves, hvor det kan støtte læreprocessen !!. Dette 
lægger i høj grad op til at underviseren reflekterer over anvendelsen af hjælpemidlerne i 
undervisningen i forhold til det aktuelle emne og underviserens eget læringssyn, og sidstnævnte 
citat er i god overensstemmelse med traditionerne/ kulturen indenfor handelsskoleverdenen, der 
bygger på en høj grad af  selvbestemmelse indenfor de centralt givne mål og rammer12. 
Beskrivelsen af indholdet i undervisningen på de enkelte niveauer indeholder, som før nævnt, også 
bestemmelse om mængden af krævet skriftligt arbejde, som eleverne skal aflevere til underviseren 
til rettelse og kommentering. At fagbilaget indeholder disse bestemmelser om det skriftlige arbejde, 
men ikke bestemmelser om tilsvarende mundtligt arbejde (fx at eleverne skal fremlægge to beviser 
pr. undervisningsforløb for underviseren) bidrager til at undervisningen i faget/niveauet i høj grad 
bliver præget af, at eleverne skal kunne regne disse opgaver - og at faget uanset niveau får et 
kraftigt præg af skriftlighed og opgave-/problemløsning. 
                                                 
12 Mål og rammestyring er centrale begreber i forhold til styring og tilsyn med handelsskolerne både på 

indholdsområdet (tilsyn med uddannelserne) og på det økonomiske område (udmåling af taxametre, udlodning af 
puljer mv.) 
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Endeligt er eksamensordningen for de forskellige niveauer beskrevet i fagbilaget. Heri er 
eksamensformen (skriftlig (ikke niveau C) og mundtlig) beskrevet med hensyn til blandt andet 
tidsforbrug og tilladte hjælpemidler, ligesom kravene til udformning af og indhold i elevernes 
skriftlige besvarelser samt udformningen af opgaverne ved den mundtlige eksamen er fastlagt. 
 
I forbindelse med min opgave efter 3. semester: "Fagsyn og curriculum"13 analyserede jeg det 
nuværende fagbilag med fokus på den del, der handler om matematik niveau B med hensyn til 
identifikation af de centrale kompetencer i faget på hhx-uddannelsen. Jeg konstaterede14 i den 
forbindelse, at det ikke i nuværende fagbilag er udspecificeret hvilke af de faglige matematiske 
kompetencer, der tillægges hovedvægten i faget matematik B på hhx. Jeg konkluderede tilsvarende, 
at der heller ikke på nuværende tidspunkt findes en nøjagtig beskrivelse af hvilke facetter15 ved 
kompetencerne, der forventes styrket i forløbet. Alligevel fandt jeg, at der ikke kan være tvivl om, 
at der i forløbet forventes at der arbejdes med matematiske kompetencer, hvilket jeg i nævnte 
opgave illustrerede ved følgende fremhævelser og "tolkninger":  

"Eksempelvis omtaler fagbilaget målet: "Eleverne skal opnå sikkerhed i arbejdet med tal og 
abstrakte symboludtryk" . Dette kan uden videre "oversættes" til kompetencetermerne16 som et 
udtryk for, at dækningsgraden17, aktionsradius18 og det tekniske niveau19 af repræsentations-, 
symbol- og formalismekompetencerne skal øges i forløbet. 
Indenfor tankegangskompetencen, modelleringskompetencen og problemløsningskompetencen er 
det ligeledes hovedsigtet at arbejde med at øge dækningsgraden og - især - aktionsradius af 
kompetencen. Ræssonnementskompetencen skal udbygges kraftigt både i aktionsradius og i 
teknisk niveau; mens der skal arbejdes med at øge dækningsgraden og aktionsradius'en i 
arbejdet med kommunikationskompetencen. Hjælpemiddelkompetencen skal holdes ved lige - og 
gerne udbygges i dækningsgraden og det tekniske niveau."20. 

 
 

5.2 Fagbilag i fremtiden 
 
Jeg er af den opfattelse, at det er nødvendigt - bl.a. udfra en betragtning om de til rådighed stående 
hjælpemidlers/mediers mere og mere fremtrædende placering - med en reformulering af faget i de 
officielle papirer (bekendtgørelser og fagbilag) således at de matematiske kompetencer (elevernes - 
og lærernes21!!! - indsigtsfulde parathed til at sætte matematikken i spil i konkrete situationer) bliver 
centralt for undervisningen. 

                                                 
13 Se Anne-Marie Kristensen: Fagsyn og kompetenceudvikling   [22] 
14 Ikke overraskende konklusion, da Bekendtgørelsen og fagbilaget er forfattet inden arbejdsgruppen til beskrivelse af 

kompetencer i matematik gik i gang med arbejdet. 
15 Der er dog fokus på¨fagets producende dimensioner fremfor de undersøgende, som jeg har fundet er karakteristiske 

for undervisningen i matematik i grund-/folkeskolen jf. "Klare mål i matematik" [34] 
16 Jf. Mogens Niss og KOM-gruppen   [27] 
17 I starten blev dækningsgraden beskrevet som kompetencens "bredde". 
18 Er også tidligere beskrevet ved begrebet "dybde". 
19 I starten blev dette beskrevet som kompetencens "højde". 
20 Afsnittet er redigeret i forhold til den oprindelige opgave. 
21 Lærernes indsigtsfulde parathed til at sætte matematikken i spil skal styrkes fx gennem efteruddannelse, da lærerne i 

matematik på hhx-uddannelsen traditionelt ikke rekrutteres blandt naturvidenskabelige kandidater - men ofte 
rekrutteres blandt samfundsvidenskabelige kandidater, der supplerer hovedfaget med en bacheloruddannelse i 
matematik. Lærernes hovedinteresse er dermed som regel ikke matematikken. 
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Endvidere er jeg af den opfattelse at en formulering af faget i kompetencetermer vil lette 
"omverdenens" (både de boglige (matematikforbrugende22 og matematikproducerende) 
videregående uddannelser og de praktiske uddannelser23) forståelse for, hvad det er en hhx-student 
med et bestemt afgangsniveau i matematik kan forventes at kunne - ligesom det vil blive nemmere 
at se linien fra Grundskolens matematikundervisning til den gymnasiale matematikundervisning 
gennem fokus på kompetencerne24. 
 
Der er ingen tvivl om, at fremtidens fagbilag - i lighed med de nuværende - skal omfatte 
beskrivelser af fagets/niveauets hovedmål, beskrivelser af obligatoriske indholdselementer samt 
beskrivelser af grundlaget for den summative evaluering i faget/niveauet. Men i modsætning til de 
nuværende fagbilag bør et fremtidigt fagbilag fokusere på elevernes kompetencebesiddelse efter 
gennemførelse af faget/niveauet samt på udvikling af disse kompetencer gennem forløbet, fremfor - 
som nu - at fokusere på fagets/niveauets indholdselementer. 
 
Der kan ikke herske tvivl om, at fagbilag - qua papirets officielle status - skal formuleres i et meget 
eksakt og juridisk korrekt og uangribeligt sprog. En konsekvens af dette kan blive, at der vil kunne 
optræde uklarheder og generaliseringer i formuleringerne bl.a. vedr. fagets eksakte indhold, når 
dette formuleres i kompetencetermer. Dette skyldes delvist kompetencebegrebets  "natur" som 
flydende betegner, ligesom de i KOM-rapporten beskrevne kompetencer i deres nuværende form er 
meget svært kvantificerbare termer - forståelsen af de matematiske kompetencer samt udviklingen i 
disse i alle dimensioner er på nuværende tidspunkt intuitiv (og indforstået!).  
 
Det vil efter min opfattelse skabe mere forvirring (hos undervisere, elever og aftagere) end klarhed, 
hvis de fremtidige fagbilag skal forsøge at råde bod på ovenstående uklarheder gennem en høj 
detaljeringsgrad. Jeg vil derfor i stedet foreslå, at disse uklarheder vedrørende fagets/niveauets 
eksakte indhold, de eventuelle "mangler" i præcisering af kompetence"besiddelse" og en 
konkretisering af forskellige mulige strategier til opnåelse af de ønskede kompetencer præciseres og 
eksemplificeres ved at supplere det officielle fagbilag med udgivelse af en "undervisningsvej-
ledning" i stil med de tidligere "Råd og Vink" pjecer25, der er udgivet til hhx-uddannelsen. Jeg er af 
den opfattelse, at sådanne undervisningsvejledninger - eller gode råd om, hvorledes de ønskede 
kompetencer kan udvikles i de ønskede grader/ dimensioner - vil være et nødvendigt supplement til 
"den officielle" fagbeskrivelse.  
 
 

                                                 
22 Som eksempel på en matematikforbrugende videregående uddannelse, der er meget søgt af hhx-studenterne, kan 

nævnes HA-uddannelsen på Handelshøjskolerne. 
23 Det er en ikke uvæsentlig del af hhx-studenterne, der vælger en praktisk uddannelse efter eksamen (kontorassistent, 

butiksassistent). Derfor skal de uddannelsesansvarlige for disse uddannelser - herunder også principalerne - kunne 
forstå, hvilke kompetencer, eleverne møder frem med. 

24 Se også Anne-Marie Kristensen: Fagsyn og kompetenceudvikling [22], hvori jeg har beskrevet Grundskolens 
matematikundervisning som undersøgende mens gymnasieskolens (incl. hhx) matematikundervisning lægger op til en 
højere grad af matematikproduktion. 

25 Den nyeste råd og vink til undervisningen i matematik på hhx stammer fra 1995. 
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6. Aspekter der skal tages  i betragtning 
 
På de efterfølgende sider beskæftiger jeg mig med en række af de aspekter om fagbilag og fag, der 
skal/bør overvejes ved formulering af fagbilag. 
 
Jeg vil gøre opmærksom på, at den rækkefølge aspekterne bliver behandlet i i det følgende, ikke er 
udtryk for nogen form for prioritering. 
 

6.1 Fagbilagets rolle 
 
Med fare for at gentage mig selv, er et af de aspekter, der skal tages i betragtning ved udformning af 
kommende fagbilag, selve fagbilagets rolle i definitionen af faget. 
 
Som tidligere nævnt er fagbilaget det officielle dokument, der beskriver overfor omverdenen, hvad 
en elev, der har gennemført faget/niveauet må forventes at besidde af faglige kompetencer efter at 
have gennemført faget/niveauet. Men det er også væsentligt at have for øje, at de kompetencer 
eleverne besidder efter gennemførelse af faget/niveauet ikke kun er defineret af mål mv. fastlagt i 
fagbeskrivelsen; graden af kompetencebesiddelse er ligeledes præget af underviserens tilrettelæg-
gelse og gennemførelse af de konkrete forløb. Denne tilrettelæggelse sker med udgangspunkt i 
fagbilagets tekst - og kan karakteriseres som en oversættelse og tilpasning af fagbilaget til 
undervisningssituationen (Lærerens læreplan). Endeligt er elevernes kompetencebesiddelse også 
resultatet af elevens egen oversættelse af det, der foregår i undervisningssituationen, og de anvendte 
medier holdt op mod elevens personlige læringsstil og mål med faget (elevens læreplan). 
 

6.2 Uddannelsen og uddannelseskulturen 
 
Indledningsvist bliver jeg nødt til at præcisere, at det er væsentligt at gøre sig klart, hvilken 
uddannelse, faget indgår i og hvilken kultur, der hersker på denne uddannelse, da et fagbilag skal og 
bør skrives, så faget vil få en naturlig placering og kan opnå toning i forhold til den samlede 
udbudte uddannelse. 
 
Da hhx er en af fire gymnasiale uddannelser, er det derfor vigtigt at gøre sig klart, hvilke opgaver de 
gymnasiale uddannelser i det hele taget spiller i det samlede uddannelsesbillede.  
For en meget stor del af hver eneste ungdomsårgang er de gymnasiale uddannelser bindeleddet 
mellem grundskolen (Folkeskolen) og de videregående uddannelser (teoretiske eller praktiske). De 
gymnasiale uddannelser har derfor bl.a. til formål at bygge videre på de almene (fx den 
demokratiske dannelse) og de faglige kompetencer, eleverne har opnået i grundskolen (i mange fag: 
generelle kompetencer, som ofte kan karakteriseres som færdigheder eller "værktøj") og gøre 
eleverne parate til at fordybe sig i faglige discipliner på et kvalificeret videnskabeligt niveau. 
Endvidere er det et erklæret formål, at de gymnasiale uddannelser skal være almendannende - både 
gennem sin fagrække (fagudbuddet) og gennem de enkelte fag. 
 
Specifikt for hhx-uddannelsen (- og med fokus på faget matematik) er det vigtigt at notere sig, at 
denne uddannelse langt hen ad vejen er en matematikforbrugende uddannelse. En meget stor del af 
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de udbudte fag i uddannelsen omfatter et større eller mindre matematikindhold. Eksempelvis kan 
jeg nævne både de obligatoriske og de valgfri økonomifag, hvori indsigt i matematisk tankegang og 
matematiske metoder er væsentlige for forståelsen af det faglige indhold. Endvidere er forståelsen 
for modelarbejde meget væsentligt for omtrentligt samtlige fag i uddannelsen. Dette er et 
uomtvisteligt faktum også i uddannelsens nuværende form, hvor matematik (alle niveauer) er et 
valgfrit fag. I fremtiden - dvs. efter reformen i 2005 er gennemført - vil faget matematik skifte 
karakter, således at niveau C bliver obligatorisk for alle elever, hvorimod niveau B (og evt. niveau 
A) vil blive knyttet til bestemte studieretninger. 
 
Udover at det er væsentligt for udformningen af konkrete fagbilag at have et indgående kendskab til 
den uddannelsen, hvori faget indgår, er det væsentligt at have et grundigt kendskab til uddannelsens 
kultur, når fagbilaget skal formuleres. Med fare for at generalisere fra det specielle til det generelle 
på et forkert grundlag, vil jeg i det følgende beskrive kulturen på hhx-uddannelsen ved hjælp af 
udsagn og resultater fra den undersøgelse af kulturen på Herning Handelsskole (hhx-afdelingen)26, 
jeg gennemførte i forbindelse med opgaven efter 1. semester: Kulturkoder.  
I den nævnte undersøgelse blev eleverne bl.a. bedt om at beskrive deres opfattelse af kulturen på 
hhx-uddannelsen med få men dækkende stikord, og i opgaven sammenfatter jeg elevernes valg af 
stikord i følgende udsagn:  

"Alle elevgrupper27 - men ikke nødvendigvis alle elever - giver udtryk for, at Handelsgymnasiets 
kultur er præget af ansvarsfuldhed og selvstændighed. Jo ældre eleverne bliver, jo mere mærker 
de at kulturen også bærer spor af ambitioner og gensidig respekt. De yngre elever giver 
ligeledes udtryk for en høj grad af hjælpsomhed (og i andre sammenhænge giver de også udtryk 
for "venlighed") i kulturen. 
Der er derimod ingen elever, der mener, at kulturen præges af hverken skønhed, ligevægt eller 
ro. De ældre elever giver også udtryk for, at der ikke er solidaritet eller lighed indbygges i 
kulturen. Dette kommer andet sted28 i spørgeskemaet til udtryk på den måde, at eleverne ønsker 
flere "sociale" værdier (sammenhold, samvær, hygge)." 

 
Senere i samme opgave skriver jeg på baggrund af samme undersøgelse:  

"Jeg kan altså konkludere, at eleverne generelt - og på tværs af køn og årgange -  ønsker at 
kulturen var mere præget af bløde værdier, end det de oplever i dag (sociale værdier, 
sammenhold, glæde, venlighed). Med de nuværende værdier (ambitioner, ansvar, 
selvstændighed) i kulturen er der en fare for, at en del af eleverne ikke trives optimalt i 
systemet". 

 
Med reference til samme opgave kan jeg med udgangspunkt i Herning Handelsskole29 nævne at 

"jeg finder tegn på, at Herning Handelsskole (specielt HHx) gerne vil kommunikere til 
omverdenen, at institutionen er en moderne, kulturelt interesseret og effektiv virksomhed, hvor 
der både er plads til frihed og ansvar hos den enkelte; men hvor der samtidigt er orden i 
tingene". 

 

                                                 
26 Det er mit indtryk fra skolebesøg og samtaler med kolleger, at de udsagn eleverne på Herning Handelsskole fremkom 

med i forbindelse med min undersøgelse i efteråret 2000 er dækkende for, hvad de fleste hhx-elever har af opfattelser 
omkring hhx-uddannelsen. 

27 Eleverne i undersøgelsen blev opdelt efter alder/årgang og efter køn, og det er denne opdeling, der refereres til her. 
28 Se Anne-Marie Kristensen: Organisationskultur og ungdomskultur [23] 
29 De konklusioner jeg fremfører vedr. Herning Handelsskole i opgaven vedr. kulturkoder [23] kan uden det store tab af 

information eller uden overfortolkning overføres til størsteparten af de danske handelsskoler. 
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Med ganske stor grad af overensstemmelse genfandt jeg i min undersøgelse af skolens 
selvopfattelse gennem kommunikation til omverdenen forbløffende mange af de værdibegreber, der 
ifølge Gleerup og Wiedemann30  karakteriserer den strategiske skole: Analyse og evaluering, 
uddelegering af ansvar samt (intentioner om) øget lærersamarbejde og team-building. 
 
Endvidere fandt jeg i undersøgelsen ud af at handelsskolens organisationsform og organisations-
kultur med et begreb fra organisationsteorien kan karakteriseres som værende præget af adhoc-krati.  
 
Alle disse oplysninger om elevernes opfattelse af uddannelseskulturen, institutionernes selvfor-
ståelse omkring egen kultur og organisation er væsentlige baggrundsoplysninger, når en lov, en 
bekendtgørelse eller et fagbilag skal forfattes. 
 
 

6.3 Elevkulturen 
 
Et andet aspekt der ikke må negligeres, når der skal skrives fagbilag er "modtagerne" af 
undervisningen - dvs. eleverne, og den kultur, der hersker blandt eleverne. 
Dette skal ikke forstås på den måde, at modtagergruppe skal definere indholdet i fagbeskrivelsen, 
men blot at indholdet skal tones efter modtagergruppen for - fra officielt hold - at forsøge at 
facilitere de bedst mulige rammer for at skabe den størst mulige udvikling af de ønskede faglige 
kompetencer. 
 
Hvem er eleverne på hhx-uddannelsen så? For det første er der - som i de andre ungdomsuddannel-
ser - tale om unge mennesker i alderen 16 - 20 år - en aldersgruppe, hvor der sker en høj grad af 
socialisering. For de unge er der også tale om en periode af deres tilværelse, hvor de på egne hånd 
skal skabe sig de første "knuder"/netværk i forhold til den hyperkomplekse31 omverden, mange 
opdager i denne periode. Det må være en delopgave for ungdomsuddannelserne og de indgående 
fag (herunder for matematikfaget) at skabe rammer, der kan støtte de unge/eleverne i denne 
udvikling. 
 
For at blive mere konkret vil jeg vende tilbage til opgaven efter 1. semester: "Kulturkoder", hvor jeg 
også undersøgte kulturen blandt forskellige elevgrupper på Herning Handelsskole32. Af kodeord 
vedrørende den kultur, der hersker blandt disse elever kan jeg bl.a. med udgangspunkt i førnævnte 
opgave nævne:  

"Eleverne kan - med Anne Grete Nielsens33 termer - karakteriseres "interesserede elever. De 
værdier, der præger disse elever (ærlighed, ansvarsfuldhed, selvstændighed) signalerer at 
begrebet "frihed under ansvar" er meget konkret for og tages alvorligt af eleverne ved Herning 
Handelsgymnasium.  
 

Videre kan jeg citere at førnævnte undersøgelse viser, at eleverne har et meget forbrugsorienteret 
forhold til medier (medier bredt forstået) og jeg anvendte i opgaven resultater præsenteret af Lilli 
                                                 
30 Jørgen Gleerup og Finn Wiedemann: De ungdomskulturelle læringskulturer - udfordringer under krydspres  [17] 
31 Se fx Lars Quortrup: Danmark - hyperkompleksitet og polycentrisme [28] 
32 Som tidligere nævnt har besøg på andre handelsskoler samt samtaler med kolleger fra andre skoler givet mig det 

indtryk, at eleverne på Herning Handelsskole (hhx) kan anses for at være repræsentative for hhx-eleverne på 
landsplan. 

33 Anne Grete Nielsen: Fra Kierkegaard til Calvin Klein   [25] 
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Zeuner til at relatere dette til forskellige karakteristikker af ungdomsgrupper, hvor jeg 
konkluderede:  

"Med Zeuners opdeling i ungdomsliv, konkluderer jeg, at den typiske elev på Herning 
Handelsgymnasium lever "Det frie ungdomsliv" (høj grad af kammeratorientering, 
forbrugsholdning til medier). Denne konklusion er ikke i modstrid med Zeuners konklusioner."  

 
Specielt kan det være interesse - og være en nyttig oplysning i forbindelse med skrivning af fagbilag 
og evt. undervisningsvejledninger - at hæfte sig ved eleverne forbrugsorienterede holdning til 
medier generelt. Der er altså ikke et naturligt grundlag blandt eleverne til at betragte medier som et 
selvfølgeligt læremiddel og/eller som en naturlig med- og modspiller i læreprocessen.  
 
Af anden interesse - og som en observation, der fortjener en del opmærksomhed for faget 
matematik - viste min undersøgelse at:  

" eleverne vægtede værdien "logik" så lavt (blandt de nederste prioriteter - med undtagelse af 
gruppen "drenge i alt"  
 

Med andre ord anser eleverne ikke egenskaben/værdien at kunne arbejde logisk deduktivt, som en 
væsentlige egenskab for sig selv. Dette undrede jeg mig over, og34:  

"min undren udspringer af, at samtlige adspurgte elever, er elever jeg underviser i Matematik, 
som netop fordrer udvikling af en logisk tilgang til problemløsning."  

 
Dette fik mig til at konstatere:  

"at enten forfejler matematikken et af sine mål - eller også er eleverne ikke i stand til at lave 
transfer af elementer fra (i hvert fald) dette fag til deres dagligdag."  

 
Denne observation - som jeg ikke anser som speciel for eleverne fra Herning - bør ligeledes indgå 
som et af de aspekter, der skal tages i betragtning ved udformning af fagbilag for faget matematik - 
faget skal i højere grad positioneres som en almentdannende fag, hvis kompetencer rækker langt ud 
over undervisningssituationen.  
 
 

6.4 Fagets placering i uddannelsen i fremtiden 
 
Inden de første ord skrives i et fremtidigt fagbilag, skal fagets position i forhold til den uddannelse, 
det skal indgå i være klart defineret. For faget matematik forholder det sig sådan (som også nævnt 
tidligere), at faget med reform 2005 skifter status fra at være et valgfrit fag til at være et obligatorisk 
fag på niveau C - og for visse af studieretningerne, der skal udbydes på hhx, vil minimum niveau B 
ligeledes blive obligatorisk. 
 
Denne ændring sker af forskellige årsager. For det første er det et politisk ønske, at de naturviden-
skabelige fag skal styrkes i samtlige uddannelser, hvilket bl.a. er motiveret i et ønske om at en større 
del af befolkningen i fremtiden vil være i stand til at omstille sig i takt med den stigende matemati-

                                                 
34 Citat fra Anne-Marie Kristensen: Organisationskultur og ungdomskultur  [23] 
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sering af samfundet35 og dermed bidrage positivt til at styrke Danmarks internationale konkurrence-
evne! En anden årsag til at gøre faget matematik obligatorisk på hhx-uddannelsen er, at flere af 
uddannelsens øvrige fag (specielt de økonomiske fag) i højere og højere grad anvender matematiske 
modeller og metoder i teoridannelsen - og dermed bliver sværere og sværere at forstå for elever, der 
ikke besidder og behersker grundlæggende matematiske kompetencer. Dermed har jeg også 
skitseret, at faget matematik niveau C på hhx-uddannelsen skal bidrage til at (videre-)udvikle de 
matematiske kompetencer, der er grundlaget for at kunne arbejde med de erhvervsøkonomiske 
fagområder. Dermed kan det meget vel tænkes at indholdet i faget matematik C på hhx bliver 
forskelligt fra indholdet i faget matematik C i det almene gymnasium - men de erhvervede 
kompetencer skal være de samme uanset om en elev har gennemføret niveau C på den ene eller den 
anden uddannelse. 
 

6.5 Fagets placering i samfundet 
 
Når der skal formuleres fagbilag - som delvist henvender sig til omverdenen udenfor den aktuelle 
uddannelse - må det aktuelle fags status og samfundsmæssige rolle også tages i betragtning. 
I denne sammenhæng vil jeg konstatere, at faget matematik må anses for at være et kulturbærende 
fag med rødder tilbage til oldtidens kulturer men også med følere mod fremtiden. 
 
Faget matematik - både det rene videnskabsfag og de anvendelsesorienterede dimensioner af faget - 
har gennem historien været vigtige hjørnesten i den samfundsmæssige og teknologiske udvikling36. 
Og med den rivende hastige teknologiske udvikling, som bl.a. opleves i et højteknologisk samfund 
som det danske, vil matematikkens rolle ikke blive mindre i fremtiden. Det bliver - qua den 
teknologiske udvikling - vigtigere og vigtigere at det enkelte individ er i besiddelse af kompetencer, 
der kan beskrive og skabe forståelse af indviklede matematiske sammenhænge blot for at individet 
kan skabe overblik over sin dagligdag. Eksempelvis kan jeg nævne den øgede digitalisering af 
mange processer i samfundet samt den kraftigt øgede anvendelse af IKT-værktøjer. 
 
Endvidere kan kompetencer udviklet i faget matematik medvirke til at det enkelte individ bliver i 
stand til at danne netværk og skabe "knuder" i en hyperkompleks verden med hastige forandringer i 
den fysiske verden, hvilket skyldes fagets generalitet og "evighed". Matematikkyndige personer - 
herunder personer med højt udviklet ræsonnementskompetence -  vil have nemmere ved at skaffe 
sig magt i det hyperkomplekse samfund, da disse er i stand til at sortere i informationerne fra det 
omgivende foranderlige samfund og dermed kunne besidde magt til at "hjælpe" andre til at sortere i 
kompleksiteten og skabe egen "intimsfære". 
 

                                                 
35 En anden motivation er, at TIMMS undersøgelsen i midten af 1990-erne viste, at de unge i Danmark ikke beherskede 

de naturvidenskabelige fag med samme sikkerhed, som de unge i mange af de øvrige lande i undersøgelsen. Se også 
Peter Weng: TIMMS-undersøgelsen [35] 

36 Se fx Reuben Hersh: What is Mathematics, Really ??  [19] 
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6.6 Fagets natur 
 
Ved formulering af fagbilag skal fagets natur ligeledes overvejes. Og hvad er "naturen" af faget 
matematik?? Der findes mange måder at give en karakteristik af naturen i faget på. En af disse er at 
karakterisere fagets køn, og der hersker ingen tvivl om, at faget matematik er et mandligt fag 
karakteriseret ved logisk stringent tænkning37. Dette i modsætning til mange af de humanistiske fag, 
der ofte er præget af tekster, samtale og diskussioner ("pros and cons"). Som Bronwyn Davies 
anfører det, er det væsentligt for de unges almene dannelse og dannelse af egen identitet, at de i 
uddannelsen bliver præsenteret for  - og bevidstgjort om - både mandlige og kvindelige fag. 
 
Hankønnet i faget matematik viser sig også ved, at faget som videnskabsfag har en tendens til at 
tiltrække individer med en præference for lineær tænkning (hvilket er en fordel ved produktion af 
matematiske ræsonnementer), som er et karakteristiska for hankønnet. 
 
Der er to aspekter af matematikfagets mandlige natur, der skal holdes for øje ved udformning af 
fagbilag. Det ene aspekt er, at fagbilaget skal udformes/formuleres i overensstemmelse med fagets 
natur. Alt andet vil give forvirring i alle led (lærere, elever, aftagere…) i stedet for at skabe klarhed. 
Det andet aspekt er at fagbeskrivelsen skal formuleres så åbent, at der bliver plads for kreativitet og 
dialog i undervisningen - altså at undervisere der skal "oversætte" fagbilaget til daglig undervisning 
ikke føler sig presset ned i en skabelon, der foreskriver at kun logiske stringente ræsonnementer er 
omfattes at faget og fagets metoder. 
 
 

6.7 Overgangsproblemer  
 
Der har i mange år været en vis opmærksomhed omkring overgangsproblematikkerne mellem de 
forskellige niveauer i uddannelsessystemet - både på overgangen fra grundskolen til ungdoms-
uddannelserne og på overgangen fra ungdomsuddannelserne til de videregående uddannelser. 
Politisk har specielt den førstnævnte overgang haft bevågenhed, da for store problemer ved 
overgangen mellem de to uddannelsesniveauer medvirker til at skabe et frafald i uddannelserne. 
 
Overgangsproblematikken er også et af de aspekter, der skal tages i betragtning ved formulering af 
fagbilag. Fagbilaget i matematik - eksempelvis - må og skal formuleres således at faget naturligt 
positioneres som en "fortsættelse" af grundskolens matematikundervisning og ikke som et nyt og 
fremmed fag. Spørgsmålet er så, om det er muligt at formulere fagbilaget for matematik på hhx-
uddannelsen således at denne positionering bliver tydelig qua formuleringerne. 
 
En forudsætning for at det bliver muligt med denne positionering er, at de, der skal formulere 
fagbilaget, grundigt sætter sig ind i fagbilag og mål fra den forudgående uddannelse, og får 
beskrevet de kompetencer eleverne møder op med, samt - gerne i samarbejde med aftagerne - de 
kompetencer eleverne gerne skal besidde/beherske efter endt ungdomsuddannelse med skyldig 
hensyntagen til, at ungdomsuddannelserne ikke kan løse alle problemer ved overgang til 
videregående uddannelse (boglig eller praktisk). 
 
                                                 
37 Se fx Bronwyn Davies: Shards of glass  [11] 
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Efter 3. semester beskæftigede jeg mig i min eksamensopgave netop med overgangsproblematikken 
mellem Folkeskolen og hhx-uddannelsen med fokus på problemerne i faget matematik, som jeg 
forsøgte at finde begrundelser for gennem de fagsyn og den ønskede kompetenceudvikling på de to 
niveauer, der fremgår af uddannelserne målbeskrivelser og fagbilag for faget matematik. 
 
Ifølge min analyse af Folkeskolens "Klare mål i matematik"38 skulle  

"en given elev efter 9. skoleår altså være i besiddelse af samtlige 8 matematiske kompetencer - 
specielt med hensyn til aktionsradius for kompetencerne - men for enkelte af kompetencernes 
vedkommende ligeledes i et relativt højt teknisk niveau. Endvidere har eleven arbejdet med de tre 
"områder" (metakompetencer)  (dog noget overfladisk med området matematikkens særegenhed) 
ligesom det er undersøgende aspekt ved kompetencerne, der er i fokus - mens det produktive 
aspekt nedtones lidt (til fordel for hjælpemiddelkompetencen).39"  

 
Altså: Eleverne har et generelt bredt men overfladisk kendskab til matematiske modeller, metoder 
og ræsonnementer, og de er i stand til at anvende hjælpemidler i forbindelse med problemløsning. 
 
Endvidere kom jeg ved analysen af "Klare mål" frem til at:  

"De kompetencer, eleverne forventes at afslutte 9. klasse med, afspejler et syn på faget 
matematik i folkeskolen, der fokuserer på matematik som et undersøgende fag, et fag, hvor det er 
"lovligt" at anvende hjælpemidler, et anvendelsesorienteret fag, hvor samme faglige disciplin 
kan anvendes i flere forskellige (dagligdags) sammenhænge". 
 

Jeg kan desuden supplere med, at den gennemførte undervisning i matematikfaget er tematiseret og 
opbygget efter "spiralprincippet", således at eleverne i Folkeskolen møder samme matematiske 
disciplin (fx statistik) mange gange i løbet af uddannelsen og i flere forskellige sammenhænge, hvor 
der startes med introduktion i simple sammenhænge i de små klassetrin for senere at udvide den 
faglige disciplin lidt for hver gang den optræder i et tema. 
 
Parallelt med analysen af Folkeskolens "Klare mål" analyserede jeg fagbilaget i faget matematik på 
hhx-uddannelsen40. Om hhx-uddannelsens syn på faget matematik skriver jeg41:  

"Fagsynet - som det er beskrevet i fagbilaget - kan karakteriseres som mere traditionelt end det 
fagsyn, der præger folkeskolen, fordi hhx-matematikken fokuserer på de produktive sider af de 
matematiske kompetencer fremfor de undersøgende sider. En stor del af arbejdet med 
udbygningen af de matematiske kompetencer vil også foregå isoleret "indenfor et matematisk 
univers" hvor matematikkens anvendelsesaspekter "hæftes på" som eksempler (igen viser 
nedprioriteringen af den undersøgende side ved kompetencerne sig)".  

 
Faget matematik på hhx er tilsyneladende rettet mere mod at bibringe eleverne de facetter af de 
matematiske kompetencer, der efterspørges af de videregående uddannelser, fremfor at "møde 
eleverne, hvor de er" med hensyn til kompetencebesiddelse efter Folkeskolen. 
 
I praksis viser dette sig ved, at mange elever opfatter hhx-matematikken som et helt andet fag/en 
anden disciplin end det matematikfag de kender fra Folkeskolen - og som mange elever var glade 

                                                 
38 "Klare mål i matematik" [34] 
39 Se Anne-Marie Kristensen: Fagsyn og kompetenceudvikling    [22] 
40 Bekendtgørelse 249 af 06/04/2000,  bilag 15 [33] 
41 Anne-Marie Kristensen: Fagsyn og kompetenceudvikling  [22] 
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for. Elevernes opfattelse af faget resulterer ligeledes i, at mange elever klarer sig endog meget 
dårligt i faget42 og (ubevidst??) blokerer for (videre)udvikling af sine kompetencer. 
 
Min konklusion på dette er, at faget matematik på hhx-uddannelsen må og skal have et fagbilag, der 
er formuleret på en sådan måde, at underviserne "tvinges" til at indtænke elevernes kompetencebe-
siddelse ved oversættelsen af fagbilaget til undervisningsforløb. 
 
 

7. Matematiske kompetencer til beskrivelse af faglige mål 
 
I det følgende vil jeg forsøge at beskrive hvilke af - og hvilke dimensioner af - de matematiske 
kompetencer, der skal være genstand for undervisningen i matematik på hhx. 
Jeg vil anvende kompetencebegrebet i overensstemmelse med begrebsapparatet i rapporten 
"Kompetencer og matematiklæring"43, der bygger på og uddyber de kompetencebegreber professor 
Mogens Niss, IMFUFA har arbejdet på gennem de seneste ti år. 
 
Som tidligere nævnt44 beskrives der (videre)udvikling af de matematiske kompetencer allerede i det 
nuværende fagbilag for faget. Men som jeg også har været inde på, er denne fokusering på 
kompetencerne ikke prioriteret højt i forhold til en grundig beskrivelse af de indholdsmæssige 
elementer i det nuværende fagbilag45. 
 
Jeg vil gerne slå fast, at jeg er af den opfattelse, at de kompetencer, der (indirekte) er beskrevet i det 
nuværende fagbilag - og de dimensioner af disse, der er beskrevet - dækker den udvikling i faget 
matematik, der må forventes at skulle foregå i løbet af en gymnasial uddannelse. Jeg siger dermed 
også, at et fremtidigt fagbilag vil skulle beskrive udvikling i netop disse kompetencer - og disse 
dimensioner46. 
 
Som jeg tidligere47 har været inde på beskriver fagbilaget i matematik B, at der hovedsageligt 
arbejdes med matematikkens produktive sider. Endvidere er jeg ved analyse af det nuværende 
fagbilag kommet frem til, at undervisningen fokuserer på specielt øget dækningsgrad indenfor 
repræsentations-, symbol- og formalismekompetencen (bl.a. ved at arbejde med symboler og andre 
abstrakte udtryk) ligesom dækningsgraden for tankegangs-, modellerings- og problemløsnings-
kompetencen skal øges kraftigt. I forløbet skal der ligeledes arbejdes med at med at udvide de 
forskellige kompetencers aktionsradius med hovedvægt på symbol- og formalismekompetencen, 
tankegangskompetencen, modelleringskompetencen og problemløsningskompetencen samt kommu-
nikationskompetencen. I forløbet skal der naturligvis også arbejdes med at øge det tekniske niveau 
(eleverne skal kunne arbejde med kompetencerne på avancerede problemstillinger) af  især 
tankegangs-, modellerings- og problemløsningskompetencen ligesom det tekniske niveau for 

                                                 
42 Dette viser sig år efter år ved den centralt stillede skriftlige prøve, hvor bl.a. matematik niveau B har uacceptable høje 

dumpeprocenter  på 30 - 35%. Ingen henvisning, da evalueringen af den skriftlige eksamen endnu ikke er offentligt 
tilgængelig! Mine oplysninger bygger på indberetninger fra de særlige censorer i faget. 

43 Se også [27] 
44 Se også Anne-Marie Kristensen: Fagsyn og kompetenceudvikling [22] 
45 Se evt. igen bilag 1 eller [33] 
46 Jeg er på ingen måde ude i det ærinde at reformere "indholdet" i faget matematik. Mit ærinde er at forsøge at 

reformulere beskrivelsen af faget. 
47 Se Anne-Marie Kristensen: Fagsyn og kompetenceudvikling [22] 
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hjælpemiddel- og kommunikationskompetencerne samt af symbol- og formalismekompetencerne 
skal have opmærksomhed.  
Det vil kort og godt sige, at samtlige beskrevne kompetencer skal sættes i sving i undervisningen på 
matematik niveau B på hhx-uddannelsen - men der sker gennem beskrivelsen af faget en 
prioritering af de forskellige dimensioner for kompetencerne. 
 
Tilsvarende sættes udviklingen i samtlige kompetencerne i spil i beskrivelserne af de øvrige 
niveauer i matematik på hhx-uddannelsen, dog således at niveau C fokuserer på en forøgelse af 
kompetencernes dækningsgrad - og til en vis grad en udvikling i det tekniske niveau for elevernes 
besiddelse af de enkelte kompetencer. I modsætning til dette er det - ved en generel betragtning - 
aktionsradius (og igen det tekniske niveau) for de enkelte kompetencer, der er i fokus på matematik 
niveau A. På dette sidstnævnte niveau er der også en noget større vægt på (videre)udvikling af 
tankegangs-, ræsonnements- og symbol- og formalismekompetencerne end på de øvrige niveauer. 
 
For en ordens skyld vil jeg her gentage, at de faglige matematiske kompetencer ikke kan (videre)-
udvikles løsrevet fra fagligt stof. På den anden side vil jeg også plædere for, at fx det tekniske 
niveau af ræsonnementskompetencen kan udvikles til "samme niveau" (eller ækvivalente stadier) 
gennem arbejde med flere forskellige faglige emner (fx differentialregning eller statistik). 
 
 

7.1 Fastlæggelse af progressionen i de faglige kompetencer 
 
Et af de meget store problemer med en formulering af målene for matematikfaget ved hjælp af de 
matematiske kompetencer er, at disse kompetencer, som de er beskrevet i KOM-rapporten, ikke er 
kvalificerbare isoleret set. 
 
Dette betyder, at hvis kompetencebegrebet skal anvendes til en beskrivelse af slutmålene for 
undervisningen i faget, er det nødvendigt at koble disse sammen med dele af det faglige stof for at 
præcisere, hvilket "niveau" en given kompetence ønskes udviklet til.  
 
Dette vil skulle gøres for alle de ønskede kompetencer og de dimensioner, der ønskes udviklet til et 
fastlagt mindste omfang fx af hensyn til aftagerne (uddannelsesinstitutioner mv.) eller af hensyn til 
muligheden for at kunne stille centralt udarbejdede eksamensopgaver. 
 
Eksempelvis kunne en beskrivelse af det mindsteniveau, der skulle arbejdes hen imod for 
dækningsgraden for modelleringskompetencen i matematik niveau B, formuleres som: 

Der skal i forløbet arbejdes med at udvikle modelleringskompetencens dækningsgrad i et 
omfang, der vil sætte eleverne i stand til selvstændigt at opstille en model til optimering af 
produktionen i en to-vare virksomhed, givet lineære kapacitetsbegrænsninger. Modellen skal 
kunne opstilles udfra en case. 

 
Tilsvarende kunne det mindste slutmål (igen matematik niveau B) for det tekniske niveau af  
symbol- og formalismekompetencen i samspil med ræsonnementskompetencen beskrives som: 

Der skal i forløbet arbejdes med at udvikle det tekniske niveau for symbol- og formalisme-
kompetencen samt ræsonnementskompetencen,  således at eleven bliver i stand til selvstændigt 
at gennemføre formalistisk korrekte ræsonnementer på niveau med beviserne for fx sinus- og 
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cosinusrelationerne for de ikke-retvinklede trekanter samt beviserne for udledning af 
differentialkvotienterne for brøkfunktioner, produktfunktioner og/eller sammensatte funktioner. 

 
Dette er eksempler på, hvorledes formuleringerne kunne tænkes at se ud. Tilsvarende formuleringer 
vil skulle laves for samtlige dimensioner af de ønskede kompetencer (og for alle tre udbudte 
niveauer). Bemærk, at det kan være hensigtsmæssigt at lave formuleringer, der omfatter flere 
kompetencer i samme dimension eller flere dimensioner af samme kompetence. Ved at "slå" 
beskrivelserne af flere dimensioner eller slutmål for flere kompetencer sammen, vil det - efter min 
opfattelse - være muligt at lave formuleringer, der er intuitivt forståelige for underviserne (der 
stadig skal "oversætte" teksten i fagbilaget til undervisningssituationer), eleverne og de 
videregående uddannelser. 
 
Ved at vælge formuleringer som ovenstående, vil samspillet mellem fagligt stof og udvikling af 
kompetencer komme til at stå centralt i den officielle fagbeskrivelse.  
 
Spørgsmålet er så, om det alligevel i realiteten er entydigt og simpelt forståeligt, hvilket niveau det 
forventes, eleverne når efter gennemførelse af niveauet. Det er min påstand, at der kan være fare 
for, at der vil opstå problemer med denne entydighed i målene - trods alle gode intentioner og 
omhyggelige formuleringer, og i den forbindelse vil jeg plædere for, at den tidligere nævnte 
undervisningsvejledning vil komme til at spille en central rolle for den endelige præcisering af de 
krævede niveauer, idet der i en sådan vejledning vil være mulighed for at beskrive metoder til at nå 
de fastsatte slutmål, ligesom de eksempler, der nævnes i selve fagbilaget, vil kunne uddybes. 
Endeligt vil en undervisningsvejledning (- eller en publikation med gode råd til undervisningen i 
matematik) kunne indeholde mange eksempler på "veje" til at nå ækvivalente grader/niveauer af 
besiddelse af de matematiske kompetencer - niveauer der kan opnås gennem interaktion med 
forskellige faglige emner. 
 
 

7.2 Evaluering af kompetencer 
 
I lighed med traditionen og det nuværende fagbilag skal et kommende fagbilag indeholde 
bestemmelser om evaluering af niveauet/faget. Ved at anvende en formulering af fagbilaget i 
kompetencetermer, vil det selvsagt ligeledes være de faglige kompetencer, der skal være i fokus ved 
evalueringen. 
 
Jeg har i en tidligere opgave48 beskæftiget mig netop med hvorledes det er muligt at evaluere 
faglige kompetencer, og med hvilke evalueringsformer, der vil være hensigtsmæssige at anvende til 
at evaluere forskellige (dimensioner af) de matematiske kompetencer. En af mine indgangsvinkler 
til denne problemstilling var, at idet eksamensformen (den summative evaluering) - og ønsket49 om 
at eleverne er i stand til at klare denne - har en meget stor indflydelse på de aktiviteter, der foregår i 
undervisningen i matematikfaget, vil evalueringsformer/eksaminer, hvor de faglige kompetencer er 
i centrum, smitte af på den daglige undervisning således at kompetencerne og udviklingen i disse 
kommer til at stå centralt i undervisningen og de dertil knyttede aktiviteter. 
 

                                                 
48 Se Anne-Marie Kristensen: Evaluering og udvikling i faget [21] 
49 Både ønsket hos lærere, elever og politikere! 
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Jeg beskæftigede mig i førnævnte opgave både med den formative og den summative evaluering af 
kompetencer. I forbindelse med formulering af fagbilag vil det være fastlæggelse af den summative 
evaluering, der vil have interesse. Vedrørende den summative evaluering konstaterede jeg i 
opgaven: 

"Ved bevidst at arbejde mod eksamensformer som fx de ovenfor nævnte, hvor muligheden for at 
evaluere de forskellige matematiske kompetencer fastlægger evalueringsredskabet, er det min 
opfattelse, at de matematiske kompetencer lidt efter lidt vil komme i centrum for undervisningen 
- på bekostning af  "formelfræs" og lignende teknikdiscipliner." 

 
Jeg skal for en ordens skyld nævne, at de evalueringsformer, jeg ovenstående refererer til, omfatter: 

 
- Den traditionelle skriftlige prøve, der er velegnet til at teste problemløsningskompetence, 

repræsentationskompetence, symbol- og formalismekompetence og delvist også 
kommunikationskompetence og hjælpemiddelkompetence. Denne prøveform opfylder 
(næsten pr. tradition) kravene til legitimitet, objektivitet, reliabilitet og (indre og ydre) 
validitet. 

 
- Den traditionelle mundtlige prøve - med eller uden inddragelse af elevernes portefølje -, der er 

velegnet til at teste tankegangskompetence, ræsonnementskompetence, symbol- og 
formalismekompetence og kommunikationskompetence. Denne prøveform anses ligeledes for 
at være legitim, objektiv, valid og troværdig (reliabel). 

 
- Essayeksamen, hvor der afleveres en større skriftlig opgave som evt. "forsvares" mundtligt. 

Denne eksamensform er - ifølge min tidligere opgave velegnet til at lade eleven demonstrere 
samtlige matematiske kompetencer, der indgår i fagbeskrivelsen. Denne eksamensform er 
mere ressoucekrævende at gennemføre i large-scale end de traditionelle eksamensformer 
ligesom det kan være svært at sikre kravet til reliabilitet. 

 
- Den procesorienterede projekteksamen, der ligesom essayeksamen er velegnet til at teste 

samtlige dimensioner af de matematiske kompetencer. Igen er der tale om en 
ressourcekrævende eksamensform, og det kan være svært at sikre objektiviteten50.  

 
Vedrørende den summative evaluering konkluderer jeg i ovennævnte opgave: 

"Angående den summative evaluering, som jeg ækvivalerer med eksamen, kan jeg ikke afvise, at 
de nuværende eksamensformer er brugbare til evaluering af visse af de matematiske 
kompetencer. Jeg plæderer dog i afsnit 1151 for, at det vil være muligt at evaluere flere af 
kompetencerne - og flere facetter af disse - gennem "kombinationseksaminer"  fx en proces-
orienteret projekteksamen. Jeg vil derfor anbefale, at det bliver muligt at eleverne får udtrukket 
denne - og lignende kombinationseksaminer - eksamensform  på lige fod med de allerede 
eksisterende. Ved bevidst at arbejde mod eksamensformer, hvor kompetencerne "bestemmer" 
metoden, vil de matematiske kompetencer lidt efter lidt fortrænge emner/pensum som det 
centrale i matematikundervisningen på hhx." 

 
Skal ovenstående konklusion og anbefaling indskrives i fagbilaget - hvilket vil være en 
nødvendighed, hvis fagbilaget skal have gennemslagskraft - kunne en formulering udformes som: 
                                                 
50 Objektiviteten kan være svær at sikre ved den udgave af den projektorienterede projekteksamen, jeg beskrev i 

opgaven om evaluering og udvikling i faget [21] 
51 Se pågældende opgave [21] 
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Matematik niveau (C, B, A)  afsluttes med summativ evaluering af de af eleven erhvervede 
kompetencer. Evalueringen gennemføres ved én af følgende eksamensformer: 
 
1. En firetimers skriftlig prøve med samtlige hjælpemidler (dog ikke midler til kommunikation) 

til rådighed. 
2. En mundtlig prøve bestående i besvarelse af en teoretisk opgave, der er udarbejdet af 

underviseren,  af en halv times varighed med en halv times forberedelse. Alle skriftlige 
hjælpemidler er tilladte i forberedelsestiden. 

3. En essayeksamen, der består i aflevering af en opgave på max. 10 sider i et selvvalgt område 
indenfor et af de emner, der er gennemgået i undervisningen, efterfulgt af et mundtligt forsvar 
af denne opgave. Der gives 5 døgn til udarbejdelse af den skriftlige opgave, og eleven kan 
ikke modtage vejledning i skriveperioden. 

4. En projektorienteret proces- eller caseeksamen på 2 timer, hvor eleven i løbet af 
eksaminationen udfra et projektoplæg eller en case opstiller relevante modeller og analyserer 
tilknyttede problemer samt løser det aktuelle problem. Eleven vil i løbet af eksaminationen 
skulle gøre rede for sine overvejelser og ræsonnementer vedr. modelopstilling, analyse af 
tilknyttede problemer og/eller løsning af problemet. 

 
Fastsættelse af eksamensformen foretages af Undervisningsministeriet ved lodtrækning. 

 
En formulering som ovenstående vil - efter min opfattelse - fjerne fokus fra tanken om, at eleverne 
skal kunne bestå den skriftlige eksamen, til en tanke om, at eleverne skal have udviklet de 
matematiske kompetencer til det fastsatte niveau. 
 

7.3 Medier og kompetencer 
 
I det nuværende fagbilag er der, som nævnt tidligere fastlagt, at der skal inddrages informationstek-
nologiske hjælpemidler i undervisningen, hvor anvendelsen af disse kan støtte (elevernes) 
indlæring. 
 
Denne sentens er indføjet i det nuværende fagbilag for at præcisere - overfor underviserne - at der er 
en pligt til at anvende andre læremidler end den valgte lærebog. Effekten er dog begrænset, da 
opfattelsen af, hvad et informationsteknologisk hjælpemiddel er, varierer meget blandt underviserne 
i matematik på hhx-uddannelsen. Endvidere hersker der stor usikkerhed omkring, hvornår anven-
delsen af et informationsteknologisk hjælpemiddel støtter indlæringen. Endeligt giver mange 
matematiklærere udtryk for, at netop denne passus om anvendelse af informationsteknologiske 
hjælpemidler stiller dem i et dilemma i forbindelse med tilrettelæggelse af undervisningsforløb, 
hvilket skyldes at underviserne for at skaffe tid til at anvende - og undervise i brugen af anvendelse 
af (en instruktionistisk holdning, som er meget typisk for underviserne) -  hjælpemidlerne, må 
nedtone (bruge mindre tid på) gennemgangen af dele af det fastlagte indhold. 
 
Efter min opfattelse er det urimeligt at stille underviserne i dette dilemma, og derfor mener jeg ikke, 
fagbilaget skal indeholde bestemmelser om og/eller krav til hvilke medier, der skal anvendes i 
undervisningen. 
 
Alligevel er det vigtigt at være opmærksom på, at forskellige læremidler/medier faciliterer (videre)-
udviklingen af forskellige dimensioner af de faglige kompetencer. Ønsker man at kommunikere 
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dette ud fra myndighederne til underviserne, er det min opfattelse, at det vil være naturligt at 
behandle dette forhold i den til fagbilaget hørende undervisningsvejledning (Råd om 
undervisningen).  
 
I undervisningsvejledningen er det muligt at gøre opmærksom på vigtigheden af en omhyggelig 
anvendelse af medier i matematikundervisningen, hvilket jeg også har beskæftiget mig med i en 
tidligere sammenhæng52. Jeg har gennem en omhyggelig analyse af forskellige kendte medier i 
matematikundervisningen konstateret at: 

"det er muligt at dække eller understøtte udviklingen af alle otte matematiske kompetencer53 ved 
at anvende de analyserede54 kendte læremidler. Nogle af kompetencerne understøttes i deres 
udvikling af flere af læremidlerne. Dette gælder fx udviklingen af hjælpemiddelkompetencen, der 
understøttes af samtlige læremidler. Andre kompetencer understøttes kun af få af læremidlerne, 
hvilket bl.a. gælder for kommunikationskompetencen, som jeg kun har fundet understøttelse for i 
de anvendte IT-midler - og dette gælder endda kun for enkelte af de anvendte IT-programmer, 
hvoraf Outlook (e-mail programmet, som jeg anvender til individuel vejledning af elever efter 
behov samt til aflevering af opgaver) og lignende er de eneste, der klart kræver, at eleverne 
udvikler deres kompetencer til at formulere matematiske problemer i symbolsk form eller i 
dagligt sprog. En sådan svaghed ved de anvendte læremidler  - altså at en vigtig kompetence55 
som kommunikationskompetencen kun understøttes af ganske få læremidler - er det vigtigt at 
være opmærksom på som underviser". 

 
Netop variation i anvendelse af medier kan bidrage til en mere spændende undervisning, der vil 
tiltale flere elever og bidrage til dannelsen af disse elever. Dette falder godt i tråd med Howard 
Gardners56 observationer og argumenter for variation, som - ifølge Gardner - skulle udvikle flere 
intelligenser (og formodentligt dermed også faglige kompetencer) hos eleverne. 
 

7.4 Læringssyn og kompetencer 
 
Jeg har, gennem analyse af det nuværende fagbilag i matematik, fundet ud af, at hhx-matematikken 
er præget af et instruktionistisk læringssyn, hvilket bl.a. kommer til udtryk i den meget detaljerede 
indholdsbeskrivelse samt anvisningerne på anvendelse af bestemte læremidler. 
 
Dette syn på læring er i uoverensstemmelse med det læringssyn, Folkeskolen lægger ned over faget. 
Folkeskolens matematikundervisning er præget af et konstruktivistisk læringssyn - og alene det 
forhold at læringssynet ændres ved overgang fra Folkeskole til hhx giver anledning til problemer for 
eleverne, som opfatter at matematikfaget på hhx er noget ganske andet end det (som regel sjove) 
matematikfag, de kender fra Folkeskolen.  
 

                                                 
52 Se Anne-Marie Kristensen:  Faget, IT og andre læremidler [20] 
53 Se KOM-rapporten [27] 
54 Se Anne-Marie Kristensen  [20], hvori jeg har anvendt en tilrettet udgave af  Staffan Selanders udvidede 9-punkts 

analysemodel til analyse af mest brugte læremidler i matematik. 
55 Bemærk hhx-bekendtgørelsen, bilag 15 [33], hvori det eksplicit nævnes som et mål med undervisningen i matematik 

på alle niveauer, at eleverne skal blive/være i stand til at udtrykke sig mundtligt og skriftligt ved brug af både dagligt 
sprog og symbolsprog!! 

56 Howard Gardner: De mange intelligensers pædagogik [14] 
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Samtidigt er et instruktionistisk læringssyn ikke befordrende for en matematikundervisning, hvor 
omdrejningsaksen skal være, at eleverne udvikler de matematiske kompetencer, idet disse udvikles i 
aktivt arbejde og samspil med det faglige stof. Alene dette forhold vil være tilstrækkeligt til at 
overveje om synet på hhx-matematikken ikke skulle ændres i en fremtidig fagbeskrivelse/undervis-
ningsvejledning. Det er derfor min opfattelse, at der bør ske en ændring af det officielle læringssyn - 
spørgsmålet er blot: Hvilket læringssyn skal så lægges over hhx-matematikken? Det korte svar er: 
Et læringssyn, hvor elevaktivitet og elev-selvevaluering prioriteres højt. 
 
Flere forskere specielt i USA57 arbejder med at definere matematikfaget i forhold til et konstruk-
tionistisk eller (social) konstruktivistisk læringssyn, og argumenterne for dette er mange58. Grund-
holdningen er, at viden og kompetencer skal opbygges (konstrueres) af den enkelte elev i samspil 
med andre elever, underviseren og det faglige stof. Den enkelte elev skal ligeledes gennem 
refleksive processer (meta-kognition) evaluere om de ønskede mål er opnået dvs. om de ønskede 
konstruktioner (knuder eller netværk i kompleksiteten) er blevet dannet. Som jeg også argumen-
terede for i min opgave om evaluering og kompetencer59 er den formative evaluering et vigtigt 
redskab, der kan støtte indlæringen af matematiske kompetencer og - som jeg også påpegede - vil et 
vigtigt punkt for at kunne gennemføre en "effektiv" formativ evaluering være, at eleven er klar over 
sit eget standpunkt i forhold til de krævede mål for faget/forløbet. Det er derfor - efter min 
opfattelse - vigtigt at det officielle læringssyn støtter og faciliterer at disse processer kan finde sted 
og gerne bliver naturlige dele af strategien til indlæring af de ønskede kompetencer.  
 
Det er derimod et spørgsmål, om det "officielle" læringssyn skal skrives direkte ind i fagbilaget, 
eller om det indirekte skal fremgå af de øvrige formuleringer i bilaget. Ved at skrive læringssynet 
direkte ind i fagbilaget risikerer man, at mange undervisere - i lighed med de nuværende 
bestemmelser om anvendelse af informationsteknologiske værktøjer - ikke opfylder deres 
forpligtelse ifølge fagbilaget. Jeg anser det derfor for en bedre ide at anvende undervisningsvejled-
ningen (Gode råd..)  til at præcisere det ønskede læringssyn gennem eksempler på metoder og 
forløb. 
 
 

7.5 Kompetencer og fagligt indhold 
 
Som jeg har nævnt tidligere - og som det ligeledes understreges i KOM-rapporten60 - sker 
udviklingen af de faglige kompetencer kun i samspil med fagligt stof. Men udviklingen af en 
bestemt dimension af en fastlagt kompetence til et givet niveau kan sker gennem arbejde med 
forskellige indholdselementer. 
 
Det er vigtigt at fagbeskrivelsen fastsætter, hvilke faglige kompetencer, der skal udvikles - og til 
hvilket "niveau" - gennem undervisningen i matematik på et givet niveau. Men det er hæmmende 
for arbejdet med udvikling af kompetencerne, hvis det faglige indhold angives alt for detaljeret i de 
officielle papirer (se også tidligere bemærkninger). Jeg vil derfor fastholde, at samspillet mellem 

                                                 
57 Se fx James T. Fey: Eclectic approaches to elementarization [13] 
58 Se igen James T. Fey [13], Jere Confrey [7][8]  eller Jens Rasmussen [29] 
59 Se Anne-Marie Kristensen: Evaluering og udvikling i faget  [21] 
60 Se KOM-rapporten [27] 
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kompetenceudvikling og fagligt stof bør beskrives i sammenhæng i fagbilaget i stil med mine 
tidligere eksempler61. 
 
Dette åbner desuden op for, at det samme niveau for faget kan opnås gennem arbejde med 
forskellige faglige discipliner - og dermed at matematikken i hhx-uddannelsen kan tones i forhold 
til uddannelsens kultur og i forhold til de øvrige fag i uddannelsen. Dermed kan det også blive 
muligt at udbyde forskellige matematikfag på samme niveau på samme uddannelse, da det for 
eksempel ikke er de samme matematiske discipliner, der er relevante for erhvervsøkonomien som 
for afsætningsfaget. 
 
 

8. Implementationsproblemer 
 
At ændre formuleringerne og indholdet i fagbilaget i matematik på hhx-uddannelsen fra at have 
fokus på det faglige indhold til at have fokus på udviklingen i/af de faglige kompetencer hos ele-
verne vil ganske givet skabe stor usikkerhed blandt matematikunderviserne. 
 
Og netop usikkerheden blandt underviserne - den manglende tryghed, når den valgte lærebog ikke 
kan opfylde målene - kan vise sig at være et stort problem, hvis en ændret formulering af fagbe-
skrivelsen også skal slå igennem i undervisningen og i elevernes "udbytte" af matematikfaget. Som 
tidligere nævnt i en fodnote er der ganske mange matematikundervisere på hhx-uddannelsen, der er 
rekrutteret fra andre typer af uddannelser (fx samfundsvidenskabelige kandidater), og som har 
suppleret kandidatuddannelsen med et sidefag i matematik - ofte for at have en større sikkerhed i 
ansættelsen. Dette bevirker, at underviserne sandsynligvis vil få behov for øget vejledning og 
muligvis også behov for efteruddannelse, for at kunne føle sig sikre overfor at skulle undervise efter 
en "anderledes" fagbeskrivelse. Endvidere stiller denne forventning om usikkerhed blandt 
kollegerne store krav til formuleringen af den undervisningsvejledning (de gode råd) der skal 
supplere selve fagbilagets tekst. 
 
 

9. Forslag til formulering af fagbilag 
 
Jeg vil i dette afsnit samle op på en del af de "skibe, jeg har sat i søen" i de foregående afsnit. 
 
Som jeg tidligere har konstateret har et fagbilag mange modtagere (undervisere, elever, 
videregående uddannelser og politikere), og det skal derfor formuleres i et meget korrekt og juridisk 
uantasteligt sprog. Dette vil dog ikke forhindre mig i at plædere for, at fagbilaget for matematik 
(alle niveauer) på hhx-uddannelsene kan formuleres, således at fokus flyttes fra det faglige indhold 
til udviklingen af de faglige kompetencer hos eleverne. 
 
Selve opbygningen af fagbilaget kan uden de store problemer følge næsten samme skabelon, som er 
anvendt ved udformningen af det nuværende fagbilag: En beskrivelse af fagets formål og mål; en 
beskrivelse af fagets indhold samt en beskrivelse af den summative evaluering, der er knyttet til 
hver af de udbudte niveauer.  
                                                 
61 Se afsnit 7.1 
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Formålet med faget er at bibringe eleverne en større indsigt i matematikkens væsen og anvendelses-
områder gennem videreudvikling af de faglige kompetencer. 
 
Målene med faget/niveauet er at udvikle de enkelte kompetencer (dette vil naturligvis skulle skrives 
med en højere grad af detaljering i et færdigt dokument) i dimensionerne aktionsradius, dæknings-
grad samt teknisk niveau. Alt efter niveau vil det være nødvendigt at prioritere disse dimensioner, 
som jeg også har været inde på tidligere.  
 
Indholdet i faget/niveauet kan beskrives, som jeg har givet eksempler på i afsnit 7.1, hvor jeg skrev: 

 
- Der skal i forløbet arbejdes med at udvikle modelleringskompetencens dækningsgrad i et 

omfang, der vil sætte eleverne i stand til selvstændigt at opstille en model til optimering af 
produktionen i en to-vare virksomhed, givet lineære kapacitetsbegrænsninger. Modellen skal 
kunne opstilles udfra en case. (Eksempel på en beskrivelse af det mindsteniveau, der skulle 
arbejdes hen imod for dækningsgraden for modelleringskompetencen i matematik niveau B) 

 
- Der skal i forløbet arbejdes med at udvikle det tekniske niveau for symbol- og formalisme-

kompetencen samt ræsonnementskompetencen,  således at eleven bliver i stand til selvstændigt 
at gennemføre formalistisk korrekte ræsonnementer på niveau med beviserne for fx sinus- og 
cosinusrelationerne for de ikke-retvinklede trekanter samt beviserne for udledning af 
differentialkvotienterne for brøkfunktioner, produktfunktioner og/eller sammensatte 
funktioner.(Eksempel på beskrivelse af et mindste slutmål (igen matematik niveau B) for det 
tekniske niveau af  symbol- og formalismekompetencen i samspil med 
ræsonnementskompetencen)  

 
Tilsvarende beskrivelser kunne laves for de øvrige kompetencer og for samtlige dimensioner af 
disse, ligesom der skulle fastsættes beskrivelser for samtlige de ønskede dimensioner af 
kompetencerne på de tre udbudte niveauer. 
 
Formuleringen af bestemmelserne for den summative evaluering har jeg også givet et eksempel på i 
afsnit 7.2: 
 

Matematik niveau (C, B, A)  afsluttes med summativ evaluering af de af eleven erhvervede 
kompetencer. Evalueringen gennemføres ved én af følgende eksamensformer: 
 
1. En firetimers skriftlig prøve med samtlige hjælpemidler (dog ikke midler til kommunikation) 

til rådighed. 
2. En mundtlig prøve bestående i besvarelse af en teoretisk opgave, der er udarbejdet af 

underviseren,  af en halv times varighed med en halv times forberedelse. Alle skriftlige 
hjælpemidler er tilladte i forberedelsestiden. 

3. En essayeksamen, der består i aflevering af en opgave på max. 10 sider i et selvvalgt område 
indenfor et af de emner, der er gennemgået i undervisningen, efterfulgt af et mundtligt forsvar 
af denne opgave. Der gives 5 døgn til udarbejdelse af den skriftlige opgave, og eleven kan 
ikke modtage vejledning i skriveperioden. 

4. En projektorienteret proces- eller caseeksamen på 2 timer, hvor eleven i løbet af 
eksaminationen udfra et projektoplæg eller en case opstiller relevante modeller og analyserer 
tilknyttede problemer samt løser det aktuelle problem. Eleven vil i løbet af eksaminationen 
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skulle gøre rede for sine overvejelser og ræsonnementer vedr. modelopstilling, analyse af 
tilknyttede problemer og/eller løsning af problemet. 

 
Fastsættelse af eksamensformen foretages af Undervisningsministeriet ved lodtrækning. 

 
 
Derimod mener jeg ikke, at fagbilaget skal indeholde bestemmelser for anvendelse af bestemte 
medier i undervisningen, ligesom det ønskede læringssyn kun indirekte skal fremgå af formu-
leringerne i selve fagbilaget. Jeg har tidligere argumenteret for dette synspunkt, og har blandt andet 
fremført, at for snævre rammer for den enkelte underviser i dennes tilrettelæggelse af undervis-
ningen ("oversættelse" af fagbilaget til praksis) vil bevirke, at mange undervisere vil negligere 
fagbilagets bestemmelser. Endvidere vil for faste rammer stride mod kulturen i handelsskolever-
denen, hvor der er tradition for en høj grad af mål og rammestyring og for selvforvaltning under 
ansvar.  
 
Da der er behov for præciseringer af bestemmelserne i fagbilaget, ligesom der er behov for 
vejledning med hensyn til udvælgelse og anvendelse af medier, der kan støtte elevernes opbygning 
og (videre)udvikling af de faglige kompetencer, er det min opfattelse at en solid og inspirerende 
undervisningsvejledning (Gode råd om tilrettelæggelse af undervisningen) vil være et uundværligt 
supplement til fagbilaget. En sådan vejledning skal formuleres på en måde, der medvirker til at 
fjerne usikkerhed hos de enkelte kolleger, men også på en sådan måde, at det klart fremgår, at der er 
sket et "paradigmeskift" for faget, og at der ønskes en udvikling i den enkelte undervisers metode-
valg62. Jeg kan altså konkludere, at fagbilaget ikke kan stå alene i beskrivelsen af faget (indhold, 
metoder, medier mm.). 

 

10. Konklusion 
 
Jeg havde sat mig for, at jeg i denne rapport ville undersøge og forsøge at besvare følgende 
problemformulering:  

"Hvilke aspekter bør tages i betragtning ved formulering af fagbilag i matematik på hhx-
uddannelsen? Hvorledes kan et sådant bilag formuleres, således at de faglige kompetencer 
fremtræder som de centrale elementer i faget?" 

 
Gennem mine studier har jeg identificeret en række aspekter vedrørende skoleformen, fagbilaget/ 
fagets curriculum og aspekter i forbindelse med indførelse af optikken "de faglige matematiske 
kompetencer", som jeg har beskrevet i afsnittene 5, 6 og 7 i denne opgave. Med udgangspunkt i 
disse aspekter har jeg forsøgt at skitsere opbygningen af et fagbilag, hvori de matematiske 
kompetencer er omdrejningsaksen for faget og undervisningen. Jeg har undervejs - og samlet i 
afsnit 9 - givet eksempler på, hvorledes forskellige bestemmelser kan formuleres. Jeg har derimod 
undladt at komme med et færdigt forslag til fagbilag, da dette arbejde er en del af en større helhed, 
der i øjeblikket ikke er - og ikke må være - offentligt tilgængeligt. 
 

                                                 
62 Som tidligere nævnt vil en instruktionistisk holdning til undervisning og læring ikke stemme overens med et (centralt 

formuleret) ønske om (videre)udvikling af elevernes faglige kompetencer. 
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Som endelig konklusion vil jeg anføre, at det er muligt at formulere fagbilag i matematik således at 
de faglige kompetencer kommer til at stå centralt i beskrivelsen af faget. Men i så fald kan fagbe-
skrivelsen/ fagbilaget ikke stå alene - det skal og må suppleres med en grundig undervisnings-
vejledning (gode råd…), hvori alle de aspekter af faget, der ikke kan nedskrives i det officielle 
fagbilag medtages. 
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Bilag 1: Nuværende fagbilag for Matematik niveau C, B og A på hhx-
uddannelsen 
 
Uddrag af: 
 
Bekendtgørelse om den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen 
BEK nr 249 af 06/04/2000 (Gældende) 
 
 

Bilag 15 
Hhx-bekendtgørelsen 
Fagplan marts 2000 
 

MATEMATIK NIVEAU C, B OG A 
 

Niveau C 
 
1. Undervisningens mål 
Undervisningen skal sikre, at eleven 

1) opnår fortrolighed i arbejdet med tal og abstrakte symboludtryk, 
2) opnår indsigt i og kan anvende grundlæggende matematiske metoder, herunder enklere 
former for problemløsning inden for blandt andet økonomiske og statistiske discipliner, 
3) opnår forståelse af ræsonnementets særlige stilling i matematik og øvelse i forskellige former 
for matematisk ræsonnement, og 
4) udvikler sin evne til at udtrykke sig mundtligt og skriftligt om forhold af matematisk karakter 
ved en vekslende anvendelse af det matematiske symbolsprog og hverdagssproget. 

 
2. Undervisningens indhold 
Undervisningen omfatter følgende: 

Tal 
Talmængder, naturlige, hele, rationale og reelle tal samt regneregler for disse, herunder 
parenteser og regningsarternes hierarki. Regning med potenser og rødder. Procentregning, 
herunder procent, vejet gennemsnit og indekstal. Brug af lommeregner, 
informationsteknologiske hjælpemidler og regnenøjagtighed. 
Grundlæggende regnetekniske forhold integreres i den øvrige undervisning, idet emnets 
omfang og indhold afpasses efter elevernes forudsætninger og behov. 
 
Funktioner 
Funktionsbegrebet, herunder definitionsmængde, nulpunkter, værdimængde, største- og 
mindsteværdi og monotoniforhold. Forskellige former for fastlæggelse af en funktion. 
Elementære funktioner, herunder lineære funktioner, andengradspolynomier, 
potensfunktioner og eksponentielle funktioner. Koordinatsystem, herunder sædvanligt, 
enkeltlogaritmisk og dobbeltlogaritmisk koordinatsystem. Grafiske aflæsninger. Forskellige 
metoder (grafiske og beregningsmæssige) til løsning af ligninger og simple uligheder. 
Forskellige former for repræsentation af funktioner er central i undervisningen. I denne 
forbindelse arbejdes der indgående med grafiske fremstillinger, forskrift for de ovenfor 
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nævnte elementære funktioner og egenskaber ved disse funktioner. Enkeltlogaritmisk og 
dobbeltlogaritmisk papir introduceres i tilknytning til eksponentielle funktioner og 
potensfunktioner. 
Funktionsbegrebet belyses i undervisningen blandt andet ved hjælp af relevant materiale fra 
dagligdagen. Eleverne skal arbejde med modeldannelse og beskrivelse af praktiske 
sammenhænge inden for økonomiske discipliner, herunder enhedspris som funktion af 
mængden og omsætning, omkostninger og overskud som funktion af mængden. 
 
Rentes- og annuitetsregning 
Rentesregning, herunder frem- og tilbageskrivning af en kapital, beregning af rentefod, antal 
terminer og gennemsnitlig procent. Annuitetsregning, herunder opsparings- og 
gældsannuitet, beregning af annuitetsydelse, rentefod og antal ydelser. Amortisationsplan. 
Autentisk materiale omhandlende praktiske problemstillinger af finansiel karakter, som er 
relevant for eleven, inddrages i undervisningen. 
 
Statistik og sandsynlighedsregning 
Empiriske observationssæt, herunder grafiske beskrivelser og statistiske deskriptorer. 
Sandsynlighedsfelt og stokastisk eksperiment. Diskret stokastisk variabel, 
sandsynlighedsfunktion, middelværdi, varians og standardafvigelse. Binomialfordelingen. 
Normalfordelingen, herunder normalfordelingspapir. 
Grafisk beskrivelse af observationssæt omfatter graf for frekvensfunktioner og sumfunktioner. 
Fordelingerne beskrives desuden ved hjælp af middeltal og fraktiler. 
Sandsynlighedsbegrebet belyses ved hjælp af simple eksempler på symmetriske og ikke-
symmetriske sandsynlighedsfelter, og diskrete stokastiske variable introduceres som en 
beskrivelse af en speciel type af eksperimenter. Sandsynligheder i binomialfordelingen skal 
kunne bestemmes ved hjælp af formel og tabel over de kumulerede sandsynligheder. Der 
arbejdes med normalfordelingen primært ved hjælp af normalfordelingspapir. 
Undervisningen baseres i vid udstrækning på praktiske eksempler. Det gælder især den 
deskriptive statistik. 
Der arbejdes med sandsynlighedsfelter og stokastiske variable blandt andet på baggrund af 
mindre eksperimenter, som afvikles inden for undervisningens rammer. Edb-programmel 
inddrages. 
 
Valgfrit forløb 
I løbet af undervisningsåret arbejdes der med et valgfrit emne, der vælges under hensyntagen 
til elevernes særlige interesser, ønsker og behov. Sigtet med det valgfrie emne kan fx være at 
fordybe sig i et emne fra undervisningen, at arbejde med et nyt emne, at indgå i et tværfagligt 
samarbejde eller at undersøge en praktisk anvendelse af matematik. Det valgfrie forløb udgør 
ca. 15% af undervisningen. De centrale dele af det valgfri emne sammenfattes i en skriftlig 
emneopgave på maksimalt 10-15 sider. Emneopgaven danner udgangspunkt for en del af den 
mundtlige eksamen. 
 

Informationsteknologi 
Informationsteknologiske hjælpemidler inddrages, hvor de kan støtte læreprocessen, fx ved 
beregninger og grafiske fremstillinger. 
 
Skriftligt arbejde 
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Det skriftlige arbejde, inkl. emneopgaven, der sammenfatter det valgfri forløb, skal være af et 
omfang svarende til 7-9 eksamenslignende opgaver pr. undervisningsår jævnt fordelt. 10-25% af 
arbejdet med skriftlige hjemmeopgaver anvendes til redigering, omskrivning og lignende former for 
procesorienteret eller uddybende bearbejdning af opgavebesvarelser. 
De skriftlige opgaver er dels traditionelle øvelsesopgaver med det formål at blive fortrolig med 
begreber og metoder, som er blevet gennemgået i undervisningen. Dels er det andre former for 
opgaver, for eksempel en mere kompleks modelleringsopgave, et resume af en afgrænset 
matematisk teori, en essay-agtig fremstilling af et historisk aspekt eller en redegørelse for de 
matematiske aspekter i en artikel eller lignende. Der skal stilles mindst to sådanne opgaver. 
 
3. Eksamen 
Eksamen er mundtlig. 
Opgivelserne til eksamen omfatter ca. 2/3 af det obligatoriske pensum samt hele det valgfrie forløb. 
Desuden skal alle væsentlige emner være repræsenteret. 
Eksaminationen består af to dele. Den ene del af eksaminationen tager udgangspunkt i 
emneopgaven, den anden del tager udgangspunkt i en ukendt opgave. Eleven vælger selv 
rækkefølgen af de to dele. 
Der gives en forberedelsestid på 30 minutter. Eksamensopgaven, emneopgaven og notater 
udarbejdet i forberedelsestiden må anvendes under eksaminationen. Eksaminationstiden er ca. 30 
minutter. 
Opgaverne skal have et passende omfang og skal tilsammen bredt dække alle væsentlige dele af 
eksamenspensum. De udformes således, at eleven får mulighed for selvstændigt at redegøre for et 
fagligt afgrænset område og for at vise overblik over et større område gennem en samtale med 
eksaminator. 
En eksamensopgave må højst anvendes ved to eksaminationer den samme dag og kan ikke bruges 
ved efterfølgende eksamensdage på samme hold. 
Der gives en karakter, hvori de to dele af prøven vægtes lige. 
 
 

Niveau B 
 

1. Undervisningens mål 
Undervisningen skal sikre, at eleven 

1) opnår sikkerhed i arbejdet med tal og abstrakte symboludtryk, 
2) opnår indsigt i og kan anvende matematiske metoder i såvel nutidigt som historisk perspektiv, 
3) bliver fortrolig med almindeligt anvendte matematiske modeller og den bagved liggende 
matematiske teori inden for økonomi, statistik og visse naturfaglige problemstillinger, 
4) opnår kendskab til matematisk modeldannelse som en del af grundlaget for beslutninger i 
erhvervs- og samfundslivet, 
5) opnår en forståelse af ræsonnementets særlige stilling i matematik og øvelse i forskellige 
former for matematisk ræsonnement, og 
6) bliver i stand til at formulere sig mundtligt og skriftligt om forhold af matematisk karakter 
ved vekslende anvendelse af det matematiske symbolsprog og hverdagssproget. 
 

2. Undervisningens indhold 
Undervisningen omfatter følgende: 

Tal 
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Talmængder, naturlige, hele, rationale og reelle tal samt regneregler for disse, herunder 
parenteser og regningsarternes hierarki. Regning med potenser og rødder. Procentregning, 
herunder procent, vejet gennemsnit og indekstal. Brug af lommeregner, 
informationsteknologiske hjælpemidler og regnenøjagtighed. 
Grundlæggende regnetekniske forhold integreres i den øvrige undervisning, idet emnets 
omfang og indhold afpasses efter elevernes forudsætninger og behov. 
 
Rentes- og annuitetsregning 
Rentesregning, herunder frem- og tilbageskrivning af en kapital, beregning af rentefod, antal 
terminer og gennemsnitlig procent. Annuitetsregning, herunder opsparings- og 
gældsannuitet, beregning af annuitetsydelse, rentefod og antal ydelser. Amortisationsplan. 
Eleven skal opnå en forståelse af, at en kapital er knyttet til et tidspunkt. Formler for frem- og 
tilbageskrivning af en kapital og en annuitet indføres, og eleven skal kunne anvende 
formlerne til beregning og vurdering af de indgående størrelser. I forbindelse med 
rentesregning skal eleven kunne beregne en gennemsnitlig rentesats. Amortisationsplaner 
skal indeholde oplysning om ydelse, rente, afdrag og restgæld. 
 
Trigonometri  
Trekant, retvinklet trekant og ensvinklede trekanter. Begreberne sinus, cosinus og tangens 
indføres med gradtal som argument. Beregning af sider og vinkler i vilkårlige trekanter og 
bestemmelse af trekanters areal. Eksempler på bestemmelse af sider, vinkler og areal for 
andre former for polygoner. 
Eleven skal have kendskab til begreberne højde, vinkelhalveringslinie og median samt 
kongruente og ligedannede trekanter. Der arbejdes med Pythagoras's læresætning og de 
trigonometriske relationer for retvinklede og vilkårlige trekanter. Undervisningen skal 
omfatte eksempler på praktiske problemstillinger fra for eksempel natur og arkitektur. 
 
Funktioner  
Funktionsbegrebet, herunder definitionsmængde, nulpunkter, fortegnsvariation, 
monotoniforhold, asymptotiske forhold og værdimængde. Forskellige former for fastlæggelse 
af en funktion. Stykkevis defineret funktion. 
Lineære funktioner, andengradspolynomier, polynomier af højere grad, polynomiumsbrøker, 
potensfunktioner, eksponential- og logaritmefunktioner (herunder den naturlige 
eksponentialfunktion og den naturlige logaritmefunktion), trigonometriske funktioner og 
sammensatte funktioner, hvori funktioner af ovennævnte typer indgår. 
Koordinatsystem, herunder sædvanligt, enkeltlogaritmisk og dobbeltlogaritmisk 
koordinatsystem samt koordinatsystemer med forskudte akser og akser med forskellige 
enheder. 
Grafiske aflæsninger. I relation til nulpunkter og fortegnsvariation for en funktion arbejdes 
der med forskellige metoder (grafiske og beregningsmæssige) til løsning af ligninger og 
uligheder, hvori ovennævnte funktioner indgår. 
Undervisningen skal omfatte funktioner, der er fastlagt ved en regneforskrift, en (sproglig) 
algoritme, en tabel eller ved en grafisk fremstilling. Omvendt og sammensat funktion 
behandles i det omfang, det er nødvendigt for at kunne arbejde med øvrige emner. Under 
funktioners monotoniforhold gennemgås begreberne voksende og aftagende funktion samt 
begreberne største- og mindsteværdi for en funktion. Der arbejdes indgående med grafiske 
fremstillinger af de nævnte funktionstyper. 
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For lineære funktioner skal en regneforskrift kunne bestemmes. I forbindelse med 
bestemmelse af nulpunkter for polynomier introduceres algoritmen for polynomiers division, 
og sammenhængen mellem graden af et polynomium og antallet af rødder behandles. 
Funktioners asymptotiske forhold belyses fortrinsvis på grundlag af polynomiumsbrøker. For 
potensfunktioner skal en regneforskrift kunne bestemmes og dobbeltlogaritmisk papir 
anvendes. 
Regneforskrift for eksponentielt voksende og aftagende funktioner skal kunne bestemmes. 
Begreberne fordoblings- og halveringskonstant indgår. Enkeltlogaritmisk papir skal kunne 
anvendes. Der arbejdes med titalslogaritmefunktionen og den naturlige logaritmefunktion. De 
trigonometriske funktioner indføres med reelle tal som argument. Af trigonometriske 
ligninger arbejdes der med grundligninger og ligninger, der kræver få omskrivninger. Eleven 
skal kende den geometriske betydning af konstanterne i en forskrift for en harmonisk 
svingning og skal kunne anvende denne viden til funktionsundersøgelse og bestemmelse af 
konstanterne på grundlag af en grafisk fremstilling. 
Funktionsbegrebet anvendes til at beskrive sammenhænge, der kan tilnærmes til lineære 
funktioner, potensfunktioner og eksponentielle funktioner. 
I forbindelse med løsning af ligninger og uligheder lægges der vægt på, at eleven bliver i 
stand til at vurdere de enkelte løsningsmetoders fordele og ulemper i en given opgave. 
Funktioner som middel til at beskrive og analysere en praktisk problemstilling skal inddrages 
i undervisningen. Eleverne skal bl.a. arbejde med produktionsfunktioner, pris-mængde-
funktioner samt omsætnings-, omkostnings- og overskudsfunktioner. 
 
Differentialregning  
Differentialkvotient og regneregler for differentiation af ovennævnte funktionstyper. Tangent, 
approksimerende førstegradspolynomium og vendetangent. Differentiable funktioners 
monotoniforhold og ekstrema. Tegning af graf. 
Grænseværdibegrebet anvendes i forbindelse med introduktion af differentialregning. Der 
arbejdes med regneregler for differentiation af sum, differens, produkt, kvotient og 
sammensat funktion. Der arbejdes indgående med fortolkning af egenskaber ved den afledede 
og den anden afledede funktion i relation til grafen for funktionen. I forbindelse med 
matematisk modellering arbejdes der især med optimering, og eleven skal desuden have 
kendskab til fortolkning af differentialkvotient i relation til produktions-, omkostnings-, 
omsætnings- og vækstfunktioner. 
 
Lineær programmering  
Lineære funktioner i to variable. Største- og mindsteværdi inden for et polygonområde. 
Der arbejdes med grafisk fremstilling af en lineær funktion i to variable ved hjælp af 
niveaulinier. Indtegning af polygonområde foretages også på grundlag af en praktisk 
problemformulering. Bestemmelse af største- og mindsteværdi for en funktion inden for et 
polygonområde skal gennemføres ved hjælp af geometriske metoder. 
 
Statistik og sandsynlighedsregning  
Empiriske observationssæt, herunder grafiske beskrivelser og statistiske deskriptorer. 
Sandsynlighedsfelt og stokastisk eksperiment. Diskret stokastisk variabel, 
sandsynlighedsfunktion, middelværdi, varians og standardafvigelse. Binomialfordelingen. 
Normalfordelingen, herunder normalfordelingspapir. 
Grafisk beskrivelse af observationssæt omfatter pindediagram og trappediagram for diskrete 
observationers vedkommende, og for grupperede observationer er histogram (søjlediagram) 
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og sumkurve omfattet. Middeltal (gennemsnit) og fraktiler (specielt median og øvrige 
kvartiler) skal kunne bestemmes. Sandsynlighedsbegrebet belyses ved hjælp af simple 
eksempler på symmetriske og ikke-symmetriske sandsynlighedsfelter. Kombinatorik inddrages 
til illustration af beregning af sandsynligheder. En diskret stokastisk variabel defineres ved 
dens værdimængde og punktsandsynlighederne. Sandsynligheder i binomialfordelingen skal 
kunne bestemmes ved hjælp af formel og tabel over kumulerede sandsynligheder. I arbejdet 
med normalfordelingen indgår middelværdiens og standardafvigelsens betydning for 
fordelingsfunktionens graf på normalfordelingspapir. Normalfordelingen bruges i øvrigt til 
tilnærmelsesvis beskrivelse af empiriske fordelinger. 
 
Valgfrit forløb  
I løbet af undervisningsforløbet arbejdes der med et valgfrit emne, der vælges under 
hensyntagen til elevernes særlige interesser, ønsker og behov. Sigtet med det valgfrie emne 
kan for eksempel være at fordybe sig i et emne fra undervisningen, at arbejde med et nyt 
emne, at indgå i et tværfagligt samarbejde eller at undersøge en praktisk anvendelse af 
matematik. Det valgfrie forløb udgør ca. 8% af undervisningen. 
 

Informationsteknologi 
Informationsteknologiske hjælpemidler inddrages, hvor de kan støtte læreprocessen fx ved 
beregninger, ved udarbejdelse af tabeller, ved analyse af større datamængder og ved grafiske 
fremstillinger og illustration af betydningen af udvalgte parametre i et matematisk symboludtryk. 
 
Skriftligt arbejde  
Det skriftlige arbejde skal være af et omfang svarende til 28-32 eksamenslignende opgavesæt jævnt 
fordelt. 10-25% af arbejdet med skriftlige hjemmeopgaver anvendes til redigering, omskrivning og 
lignende former for procesorienteret eller uddybende bearbejdning af opgavebesvarelser. 
De skriftlige opgaver er dels traditionelle øvelsesopgaver med det formål at blive fortrolig med 
begreber og metoder, som er blevet gennemgået i undervisningen. Dels er det andre former for 
opgaver, for eksempel en mere kompleks modelleringsopgave, et resume af en afgrænset 
matematisk teori, en essay-agtig fremstilling af et historisk aspekt eller en redegørelse for de 
matematiske aspekter i en artikel eller lignende. Der skal stilles mindst fire sådanne opgaver. 
 
3. Eksamen  
Eksamen omfatter en skriftlig og en mundtlig prøve. 
 
Skriftlig prøve  
Den skriftlige prøve varer 4 timer. 
Pensum til prøven består af de centrale indholdselementer fra fagbeskrivelsen undtagen det valgfrie 
emne. 
Alle skriftlige hjælpemidler, lommeregnere og informationsteknologiske hjælpemidler må benyttes. 
Under prøven får eksaminanderne udleveret kvadreret papir, millimeterpapir, enkeltlogaritmisk 
papir med 3 dekader, dobbeltlogaritmisk papir med 2 dekader på førsteaksen og 3 dekader på 
andenaksen samt normalfordelingspapir (sandsynlighedspapir). 
Ved bedømmelsen af den skriftlige besvarelse lægges der vægt på, at den benyttede fremgangsmåde 
meget tydeligt fremgår af besvarelsen, og at løsningerne begrundes og underbygges. En sekvens af 
lommeregnerindtastninger eller en henvisning til et skærmbillede på et informationsteknologisk 
hjælpemiddel er ikke fyldestgørende begrundelse. I vurderingen af en opgavebesvarelse indgår 
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helhedsindtrykket som en væsentlig del, herunder elevens ledsagende og forklarende tekst, 
kommentarer med videre. 
 
Mundtlig prøve  
Opgivelserne til den mundtlige prøve omfatter ca. 1/2 af det skriftlige pensum og hele det valgfrie 
forløb. Desuden skal alle væsentlige emner være repræsenteret. 
Der gives en forberedelsestid på 25 minutter. Notater udarbejdet i forberedelsestiden må anvendes 
under eksaminationen. Eksaminationstiden er ca. 25 minutter. 
Opgaverne skal have et passende omfang og skal tilsammen bredt dække alle væsentlige dele af det 
mundtlige pensum. 
Eksamensopgaverne udformes således, at eleven får mulighed for selvstændigt at redegøre for et 
fagligt afgrænset område og for at vise overblik over et større område gennem en samtale med 
eksaminator. 
En eksamensopgave må højst anvendes ved to eksaminationer den samme dag og kan ikke bruges 
ved efterfølgende eksamensdage på samme hold. 
 
 

Niveau A 
 

1. Undervisningens mål  
Undervisningen forudsætter, at eleven har gennemført et gymnasialt niveau B i matematik. 
Undervisningen omfatter dels en uddybning af emner, som introduceres på niveau B, dels nye 
emner, som sammen med emnerne på niveau B udgør en afrundet indføring i centrale faglige 
discipliner. 
Undervisningen skal således sikre, at eleven 

1) opnår en faglig fordybelse inden for centrale matematiske emner fra niveau B både med 
hensyn til teori og problemløsning, 
2) opnår indsigt i nye matematiske emner og deres anvendelser af særlig betydning for 
videregående uddannelser, herunder såvel nutidige som historiske perspektiver, 
3) opnår en større indsigt i matematisk teori i form af deduktive fremstillinger, herunder at 
eleven kan gennemføre forskellige former for matematisk ræsonnement, 
4) har forståelse af faget som et videnskabsfag og som et redskab til at opnå indsigt og 
erkendelse, og 
5) bliver i stand til at udtrykke sig nuanceret såvel skriftligt som mundtligt om forhold af 
matematisk karakter ved en vekslende brug af det matematiske symbolsprog og 
hverdagssproget. 
 

2. Undervisningens indhold  
Undervisningen omfatter følgende: 
 

Vektorer  
Vektorer i planen, herunder vektorbegrebet og vektorers koordinater, regning med vektorer, 
skalarprodukt, tværvektor, projektion af vektorer, areal af parallelogram og trekant. 
Vektorbegrebet indføres som en størrelse, der kan repræsenteres ved et orienteret liniestykke. 
Der arbejdes med koordinater til vektorer og regning med vektorer. Skalarproduktet 
bestemmes ved hjælp af såvel koordinatudtrykkene som længde og vinkel, egenskaberne ved 
skalarproduktet i relation til parallelle vektorer og vektorer, der står vinkelret på hinanden, 
behandles. 
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Analytisk geometri  
Keglesnit og analytisk fremstilling af linie, parabel, cirkel, ellipse og hyperbel. Afstand 
mellem punkter og mellem linie og punkt. 
Linie, parabel, ellipse og hyperbel introduceres som skæringskurver mellem en kegle og en 
plan. Beskrivelse af en ret linie omfatter karakterisering ved hjælp af retningsvektor og 
normalvektor. Eleven skal ud fra en ligning for en parabel, cirkel, ellipse eller hyperbel kunne 
bestemme toppunkt, centrum, radius, halvakser og asymptoter (i den udstrækning disse 
eksisterer). Undervisningen omfatter desuden kvadratiske funktioner i to variable, som 
beskrives grafisk ved hjælp af niveaukurver i form af keglesnit. Optimering af disse funktioner 
(eventuelt under bibetingelser) gennemføres ved hjælp af geometriske betragtninger. 
 
Integralregning og differentialligninger  
Stamfunktion, ubestemt og bestemt integral. Regneregler for ubestemte og bestemte 
integraler. Arealbestemmelse ved integration. Separable differentialligninger. Numeriske 
metoder til udregning af et bestemt integral og løsning af differentialligninger. 
Regneregler for integration omfatter blandt andet partiel integration og integration ved 
substitution. Det bestemte integral introduceres som en grænseværdi af summer. Numerisk 
integration eksemplificeres i form af venstre-, højre- og trapezsummer. Der kræves ikke nogen 
almen teori for løsning af differentialligninger. Undervisningen omfatter enklere former for 
differentialligninger af typen y' = f(x)g(y), blandt andet y' = ay og y' = y(b-ay), herunder 
numerisk løsning ved hjælp af linieelementer. Differentialligningers betydning for 
formulering af matematiske vækstmodeller inden for samfunds- og naturvidenskabelige 
problemstillinger indgår i undervisningen. 
 
Sandsynlighedsregning og statistik  
Betinget sandsynlighed, uafhængighed, loven om den totale sandsynlighed og Bayes formel. 
Lineære transformationer af stokastiske variable samt regneregler for middelværdi, varians 
og standardafvigelse for transformationer. Approksimation af binomialfordeling til 
normalfordeling. Konfidensinterval for sandsynlighedsparameter og middelværdi. 
Begrebet betinget sandsynlighed belyses i sammenhæng med afhængighed og uafhængighed. 
Loven om den totale sandsynlighed fortolkes som formlen for et vejet gennemsnit. I 
forbindelse med lineære transformationer behandles specielt normeringen af en 
normalfordelt stokastisk variabel og gennemsnittet af uafhængige identisknormalfordelte 
stokastiske variable. Approksimation af binomialfordeling til normalfordeling belyses ved 
hjælp af eksempler, og brug af tabeller i forbindelse med normalfordeling og 
binomialfordeling inddrages. Vurdering af ukendt sandsynlighedsparameter i en 
binomialfordeling og en ukendt middelværdi i en normalfordeling gennemføres ved hjælp af 
konfidensintervaller baseret på (approksimationer til) normalfordelingen. Bestemmelse af 
konfidensinterval for middelværdi foretages under forudsætning af, at variansen er kendt. 
Undervisningen gennemføres i videst muligt omfang med praktiske problemstillinger, 
herunder eksempler fra opinions- og markedsundersøgelser, kvalitetskontrol og 
stikprøverevision. 
 
Valgfrit forløb  
I løbet af undervisningsåret arbejdes der med et valgfrit emne, der vælges under hensyntagen 
til elevernes interesser, ønsker og behov. Sigtet med det valgfrie emne kan for eksempel være 
at fordybe sig i et emne fra undervisningen, at arbejde med et nyt emne, at indgå i et 
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tværfagligt samarbejde eller at undersøge en praktisk anvendelse af matematik. Det valgfrie 
forløb udgør ca. 15% af undervisningen. 
 

Informationsteknologi 
Informationsteknologiske hjælpemidler inddrages, hvor de kan støtte læreprocessen, fx ved 
beregninger, ved analyse af større datamængder, ved grafiske fremstillinger og ved illustration af 
betydningen af udvalgte parametre i et matematisk symboludtryk. 
 
Skriftligt arbejde  
Det skriftlige arbejde skal være af et omfang svarende til 15-17 eksamenslignende opgavesæt jævnt 
fordelt. 10-25% af arbejdet med skriftlige hjemmeopgaver anvendes til redigering, omskrivning og 
lignende former for procesorienteret eller uddybende bearbejdning af opgavebesvarelser. 
De skriftlige opgaver er dels traditionelle øvelsesopgaver med det formål at blive fortrolig med 
begreber og metoder, som er blevet gennemgået i undervisningen. Dels er det andre former for 
opgaver, for eksempel en mere kompleks modelleringsopgave, et resume af en afgrænset 
matematisk teori, en essay-agtig fremstilling af et historisk aspekt eller en redegørelse for de 
matematiske aspekter i en artikel eller lignende. Der skal stilles mindst to sådanne opgaver. 
 
3. Eksamen  
Eksamen omfatter en skriftlig og en mundtlig prøve. 
 
Skriftlig prøve  
Den skriftlige prøve varer 4 timer. 
Pensum til prøven består af de centrale indholdselementer fra fagbeskrivelsen undtagen det valgfrie 
emne samt de centrale emner fra niveau B, som er en forudsætning for niveau A. 
Alle skriftlige hjælpemidler, lommeregnere og informationsteknologiske hjælpemidler må benyttes: 
Under prøven får eleverne udleveret kvadreret papir, millimeterpapir, enkeltlogaritmisk papir med 
3 dekader, dobbeltlogaritmisk papir med 2 dekader på førsteaksen og 3 dekader på andenaksen 
samt normalfordelingspapir (sandsynlighedspapir). 
Ved bedømmelsen af den skriftlige besvarelse lægges der vægt på, at den benyttede fremgangsmåde 
meget tydeligt fremgår af besvarelsen, og at løsningerne begrundes og underbygges. En sekvens af 
lommeregnerindtastninger eller en henvisning til et skærmbillede på et informationsteknologisk 
hjælpemiddel er ikke fyldestgørende begrundelse. I vurderingen af en opgavebesvarelse indgår 
helhedsindtrykket som en væsentlig del, herunder elevens ledsagende og forklarende tekst, 
kommentarer med videre. 
 
Mundtlig prøve  
Opgivelserne til den mundtlige prøve omfatter ca. 2/3 af det skriftlige pensum og hele det valgfrie 
forløb. Desuden skal alle væsentlige emner være repræsenteret. 
Der gives en forberedelsestid på 25 minutter. Notater udarbejdet i forberedelsestiden må anvendes 
under eksaminationen. Eksaminationstiden er ca. 25 minutter. 
Opgaverne skal have et passende omfang og skal tilsammen bredt dække alle væsentlige dele af det 
mundtlige pensum. 
Eksamensopgaverne udformes således, at eleven får mulighed for selvstændigt at redegøre for et 
fagligt afgrænset område og for at vise overblik over et større område gennem en samtale med 
eksaminator. 
En eksamensopgave må højst anvendes ved to eksaminationer den samme dag og kan ikke bruges 
ved efterfølgende eksamensdage på samme hold. 
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