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Faglig workshop
Matematik



Program
• Præsentation af ny fagkonsulent
• Fokuspunkter i ny bekendtgørelse
• Erfaringsudveksling i det omfang vi kan nå det



Præsentation af ny 
fagkonsulent
• Flemming Kastbjerg
• 40 år
• Bosiddende i Godthåb lidt uden for Aalborg
• Gift på 15. år og har to børn på 17 og 14 år
• Ansat på TECHCOLLEGE siden 2005

• Underviser primært tømrer- og murerelever i matematik
• Underviser i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse
• Har malerelever til dansk
• Har haft vvs-elever til matematik i 10 år

• Seminarieuddannet i 2002, linjefag i matematik, dansk, billedkunst og natur og teknik
• Særlig censor i matematik siden 2013



Ny bekendtgørelse
• Ny eksamensform for tekniske uddanneler – caseeksamen (prøveform b)
• Sikring af niveauerne – særligt fokus på C-niveau
• Bedømmelseskriterier
• It i undervisningen



Caseeksamen
• Skolen (underviseren) udarbejder en case med 5-7 caseopgaver (sendes til 

censor før eksamen)
• Casen har udgangspunkt i en virksomhed eller en branche
• Caseopgaverne skal tilsammen dække fagets mål (kernestof og supplerende 

stof)
• Til hver caseopgave udarbejdes også mindst tre ukendte spørgsmål (sendes til 

censor før eksamen)
• Under eksamen stilles to af de ukendte spørgsmål til hver caseopgave som 

censor har valgt. 



Caseeksamen
• 4 timers caseundervisningsdag 
• Hver elev afleverer individuel besvarelse efter caseundervisningsdagen
• Case og besvarelse må ikke tages med hjem
• Eksamen afholdes dagen efter caseundervisningsdagen 
• Censor vælger hvilken eller hvilke opgaver eleven skal eksamineres i. Typisk 

vælges to, afhængigt af omfang og niveau.



Caseeksamen
• På F og E-niveau eksamineres kun i caseopgaver og de ukendte spørgsmål
• På D og C-niveau eksamineres i caseopgave(r), ekstra spørgsmål og

projektrapport. Cirka halv tid til hver del.
• Eleven vælger selv rækkefølgen af case og projekt.



Sikring af niveauerne
• Generelt skal det sikres at niveauerne holdes
• Særligt fokus på sikring af C-niveau. Skyldes primært overgangen fra C til B og 

senere A-niveau på eux
• Husk at få hele indholdet med i kernestoffet og det valgte supplerende stof. 

Man kan ikke springe over eller skrive sig ud af dele af indholdet
• Ny progressionsoversigt i vejledningen
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Bedømmelseskriterier
• Bedømmelseskriterier er nyt i mange grundfag, derfor særlig bevågenhed

• Matematik har længe haft bedømmelseskriterier i fagbilaget

• Bedømmelseskriterierne er omformuleret så de nu er skrevet i nutid og gør 
eleven aktiv. 

• Det betyder at eleverne du skal vise dem undereksamen, en fornemmelse er ikke nok.

• Niveau F er blevet lidt simplere.
Eksempel fra niveau F 
Gammel: ”Kan genkende matematikken,  hvor den forekommer i praktiske 
situationer”
Ny: ”Eleven genkender matematikken, som den forekommer i kendte, praktiske 
situationer”



It i undervisningen
• Større fokus på brug af it i undervisningen
• Fagligt mål eller didaktisk redskab
• Fagligt mål (hjælpemiddelkompetencen) kunne være en kontoruddannelse, 

hvor det må forventes, at eleverne kan bruge regneark
• Didaktisk mål når it bruges til at understøtte læringen. Kunne være med 

udgangspunkt i:
• SAMR-modellen
• TPACK-modellen



It i undervisningen



It i undervisningen



It i undervisningen
TPACK-modellen
Dansk udgave



Nyttige links
• Bekendtgørelsen (fagbilaget): kortlink.dk/22ry3

• Vejledningen: kortlink.dk/22ry6

• Vejledning til merkantil caseeksamen: kortlink.dk/22ryq

http://kortlink.dk/22ry3
http://kortlink.dk/22ry6
http://kortlink.dk/22ryq


Erfaringsudveksling 
Snakken kan tage sit udgangspunkt i følgende:
• Den gode eksamensopgave (F og E) (Hvad gør den god? Kan den gøres bedre? osv.)
• Det gode eksamensspørgsmål (D og C) (Hvad gør det godt? Kan det gøres bedre? osv.)
• Den gode eksamen (Kunne være afholdelse eller måden at stille spørgsmål på)
• Caseeksamen, hvad tænker vi? (Gælder primært tekniske uddannelser)
• Censorrollen (Ønskes deltagelse af censor eller ej) 
• Den ”fede” måde at bruge it i undervisningen (Eksempler eller tanker)
• Er det let at fortolke progressionen mellem niveauerne?
• Det gode eksempel på undervisningsdifferentiering
• Den gode opgave eller aktivitet i undervisningen (Hvad gør den god? Kan den gøres 

bedre? Osv.)


