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Case 2: 

Progression i matematik og naturvidenskab fra grundskole til stx 

 - hvordan kan det blive helt forkert i gymnasiet at bruge det, man har 
lært? 
 
Lena Lindenskov, Karsten Enggaard, Annemarie Møller Andersen & Helene Sørensen 
 
FORMÅL OG BAGGRUND 
Formålet med undersøgelsen i case 2 er at undersøge brugen og kommunikationen af faglige og studie-
mæssige forudsætninger i overgangen mellem grundskole og stx i relation til matematik og naturviden-
skab med henblik på 
- at udpege opmærksomhedspunkter for grundskole og stx, og 
- at opstille forslag til hvordan gymnasiet i højere grad drager nytte af elevernes forudsætninger og 
kvalificerer elevers motivation og læring inden for undervisning og uddannelse med matematik og natur-
fag. 
 
Baggrunden for undersøgelsen er politisk og didaktik. Den politiske baggrund består dels af hensigtser-
klæringer om, at 95 % af en ungdomsårgang fra 2015 skal bestå ungdomsuddannelse og om, at 50 % af en 
ungdomsårgang består en videregående uddannelse, og dels af politiske ønsker om øget rekruttering til 
naturvidenskab. Den didaktiske baggrund rummer begreberne flerfaglig undervisningsorganisering og 
fagsamarbejde, som blev introduceret og gjort obligatorisk for alle lærere og alle elever i stx fra august 
2005, hvor gymnasiereformen trådte i kraft. Intentionen med de nye fagsamarbejder var netop at styrke 
elevernes faglige og studiemæssige motivation, og det naturvidenskabelige grundforløb, NV, blev intro-
duceret og gjort obligatorisk for at styrke alle elevers kompetence og interesse for naturvidenskab og for 
at øge elevernes studiekompetencer i forhold til videre uddannelse.   
 
De gymnasiale uddannelser kan bidrage til indfrielsen af målet om de 95 %. Selv om hovedansvaret ofte 
tillægges erhvervsuddannelserne kan de gymnasiale uddannelser bidrage ved at kvalificere optaget og 
nedbringe frafald blandt de optagne elever. Gymnasiet kan også bidrage til målet om de 50 % og til 
ønskerne om bredere rekruttering til naturvidenskabelige uddannelser ved at styrke elevernes læring og 
motivation i matematik og naturvidenskabelige fag og områder.  
 
Som påpeget af Brandell et al (2008 s.38) kan rekrutteringsproblemer og frafald hænge sammen med 
overgangsproblemer. Dermed er det afgørende vigtigt for gymnasiets bidrag til de overordnede mål og 
ønsker at sætte fokus på en hensigtsmæssig progression i overgangen fra grundskolen sammen med en 
motiverende effektiv læring i matematik og NV i første halvår af 1.g.. Det gør vi i denne case, som 
anvender en kombination af undersøgelsesmetoder med elever og lærere i dagligdagens praksis i første 
halvdel af 1.g.. En kombination, som ikke tidligere har været anvendt, men som lover godt for fremtidige 
undersøgelser.  
 
 
 
 
 
AFGRÆNSNING OG DATAGRUNDLAG 
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Casen behandler, hvorledes stx i matematik og naturvidenskab skaber didaktisk sammenhæng og progres-
sion i forhold til elevernes erfaringer og kompetencer i grundskolen. I casen indsamles nye data om 
gymnasieelevers og gymnasielæreres opfattelser, oplevelser og håndtering af overgangen i matematik og 
naturvidenskab. Styredokumenter og undersøgelser, der kan relateres til overgangen, anvendes som 
baggrund for undersøgelsesdesignet og som referenceramme for tolkningen af de indsamlede data. Casen 
er af typen a (se indledning) om overgang fra grundskole til gymnasium, og vi har foretaget en skolefag-
mæssig og institutionsmæssig fokusering.  
 
Skolefagmæssigt har vi indsnævret til undervisningen i Matematik C og NV, fordi de to fag begge er 
placeret det første halvår af gymnasiets undervisning, er obligatoriske for alle elever og er blandt de 
største nyskabelser i reformen med det formål at styrke naturvidenskab og matematik (Lindenskov & 
Andresen, 2009). Elever, der ikke vælger de højere matematikniveauer B og A, gives skriftlig intern 
karakter på basis af afleverede produkter undervejs i forløbet, og Matematik C kan udtrækkes til mundtlig 
eksamen. På NV gives alle elever intern karakter ud fra en helhedsvurdering af et skriftligt produkt og en 
kort faglig samtale med en lærer.  
 
De naturvidenskabelige enkeltfag der indgår i NV inddrages i casen som forudsætninger fra grundskolens 
undervisning i enkeltfagene. Gymnasiets naturvidenskabelige enkeltfag fysik, kemi, biologi, naturgeogra-
fi indgår ikke, men vil være relevante at inddrage i efterfølgende undersøgelser.  
 
Institutionsmæssigt har vi afgrænset til gymnasiet og til det første halvår af gymnasiet. Et længere tidsfor-
løb gennem gymnasiet kan være relevant i efterfølgende undersøgelser. Det er ligeledes op til efterføl-
gende studier at udbygge casen ved at inddrage opfattelser og erfaringer blandt grundskolens lærere i 
matematik og naturfagene.   
 
Vi har valgt gymnasieelever og gymnasielærere som informanter i casen. Vores valg af informanter og 
omfanget af datamaterialet er bestemt af formålet med casen og af hvad, der viste sig praktisk muligt. 
Elever i første halvdel af 1.g. er umiddelbart vigtige informanter, hvor det er dem, der personificerer, 
gennemlever og giver liv til overgangen mellem grundskole og stx, og desuden er elevers stemmer mindre 
hørt i hidtidige undersøgelser end læreres stemmer. En anden væsentlig informantgruppe er gymnasielæ-
rere i matematik og NV. Mens eleverne personificerer sammenhæng mellem grundskole og stx, personifi-
cerer lærerne adskillelsen, for det er ikke de samme lærere, der underviser i grundskole og stx. Data fra 
lærere er indsamlet gennem spørgeskema og interviews. Data fra elever er indsamlet gennem spørgeske-
ma, gruppeinterviews og opgavebesvarelser.    
 
Vi har indsamlet data fra tre gymnasieskoler. De adskiller sig i geografisk beliggenhed (region og 
by/land) og i elevernes gennemsnitlige socio-økonomiske og kulturelle baggrund. Skolerne er ikke 
repræsentativt udvalgt, men på den enkelte skole er elever, der indgår i gruppeinterviews, tilfældigt 
udvalgt. Vi anser det som en kvalitet ved casen, at den er uafhængig af evaluering af bestemte tiltag, og at 
de tre skoler ikke er i gang med særlige tiltag inden for indsatsområdet overgang mellem grundskole og 
stx, for dermed afspejler casen det hverdagsagtige for gymnasieskolen som helhed.   
 
Skoler, lærere og elever fungerer ikke kun under lokale betingelser, og den nationale kontekst repræsente-
res i casen ved styredokumenter og undersøgelser, som har dannet baggrund for undersøgelsesdesignet og 
som vi har relateret tolkningen af de indsamlede data til. Styredokumenter som bekendtgørelser og 
undervisningsvejledninger er væsentlig national ramme for undervisningen, som udtrykker politiske og 
didaktiske intentioner, og som stiller overordnede og specifikke krav og giver konkret vejledning og 
inspiration til den daglige undervisning. Især undersøger vi hvad der ekspliciteres om overgangene.  
 
 
TEORETISKE RAMMER OG CENTRALE BEGREBER  
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Casen er inspireret af Luhmann’s lærings-teori og systemteori. I den operative konstruktivisme opfattes 
erkendelse som en operation, der markerer en forskel, og hvor det afgørende er, hvad man retter opmærk-
somheden mod, altså hvad der findes meningsfuldt og relevant, og hvad der ikke findes meningsfuldt og 
relevant. Læringen foregår og sætter sig spor i det individuelle psykiske system, men det er omverdenen 
for det psykiske system, der udfordrer det psykiske system. Omverdenen udfordrer med sin kompleksitet 
til, at det psykiske system øger sin egen kompleksitet (lære mere om energibegrebet, opøve tabelfærdig-
heder, styrke problemløsningskompetence, etc.) og derefter kan opfatte omverdenen som mindre kom-
pleks.  
 
Elevens læring er en aktiv proces, hvor eleven konstruerer sine egne mentale strukturer. Tilsvarende er 
lærerens undervisning en aktiv proces, hvor lærerens psykiske system udfordres i undervisningen og 
samarbejdet med eleverne. Med Luhmann er det ikke muligt at opfatte undervisning som simpel påfyld-
ning af tomme kar. Dermed bliver også iagttagelse af 2. orden væsentlig, hvor kommunikationen ikke 
handler om det faglige i bred forstand, men om hvordan eleven iagttager dette.  
 
Det er kun gennem kommunikation i det sociale system, at andre kan se tegn på læringen, og al under-
visning og samarbejde hører til i det sociale system. Læreren kan ikke interagere direkte med elevens 
psykiske systems iagttagelse af det faglige; men læreren kan interagere med elevens kommunikation om 
stoffet. På den ene side er kommunikationen i det sociale system omverden for elevers og læreres psy-
kiske systemer, og på den anden side er de psykiske systemer omverden for kommunikationen i det 
sociale system. Overgangen fra grundskole til stx involverer to typer institutioner, hver med deres psyki-
ske og sociale systemer involveret. Det er kun eleverne som psykiske systemer, der flytter sig fra den ene 
institution til den anden, mens lærerne og undervisningen ikke flytter med.  
 

Med dette teoretiske udgangspunkt søger casen svar på følgende fire forskningsspørgsmål om overgangen 
fra grundskole til stx i matematik og naturvidenskab: 

1. Hvad karakteriserer henholdsvis elevers og læreres umiddelbare beskrivelser af elevernes overgang fra 
grundskole til stx?  

2. Er der forskel på, hvad gymnasielærerne mener, de prioriterer i deres undervisning, og hvad eleverne 
mener, at lærerne prioriterer (teoretisk begrundelse: det er afgørende for erkendelsen, hvad man retter 
opmærksomheden mod, og hvad der findes meningsfuldt og relevant og hvad der ikke gør) 

3. Er der forskel på, hvordan elever og lærere vurderer, at elevernes faglige forudsætninger vurderes og 
bruges (teoretisk begrundelse: det er det psykiske system der lærer ved hjælp af dets aktuelle kompleksi-
tet) 

4. Hvilke værktøjer bruger lærere og elever i metakommunikationen om elevernes læring (teoretisk 
begrundelse: når læreren ikke direkte kan interagere med elevens psykiske system, bliver det så meget 
mere påtrængende, at der foregår en kommunikation om elevens kommunikation med stoffet, og at 
lærerne derigennem kan få input og udfordring til den løbende korrektion af undervisningen)  
- herunder, i hvilken grad efterprøver og kontrollerer parterne i løbet af kommunikation, hvordan den ene 
part forstår hvad den anden parts valg af handlinger og ytringer (teoretisk begrundelse: det er ud fra 
elevens aktuelle konstruktioner at eleven konstruerer ny erkendelse) 
 
Fagdidaktisk teori 
I analyser af den faglige prioritering og fagopfattelse hos lærere og elever og af elevers faglige forudsæt-
ninger kommer Luhmann’s teori til kort og må suppleres af fagdidaktiske teorier inden for matematikkens 
og naturfagenes didaktik. Her leveres analyserende og foreskrivende begreber for etablering af faglig 
kommunikation i undervisningen som fx Paul Cobbs teori om socio-matematiske normer om at stille 
matematiske spørgsmål, turde være matematisk uenig med sig selv og andre og udvikle matematiske 
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argumenter (Yackel & Cobb, 1996). Det drejer sig også om Skovsmose og Alrø’s teori om undersøgende 
dialog i matematikundervisningen (Alrø & Skovsmose, 2006). Begreber om elevers specifikke faglige 
forståelser (Student’s conception/Mental models) (Schilling, 2006) og om elevers fag- og læringsopfattel-
ser (Student’s Curriculum) (Lindenskov, 1994) tilbyder teoretiske modeller for de dele af elevers psykiske 
systemer, der er aktive i forbindelse med matematik og naturfagslæring. Dette vil med fordel kunne 
inddrages i uddybende analyser af datamaterialet, som ikke er med i denne rapport.   
   
Fra matematikkens og naturfagenes didaktik er der begreber om matematiske og naturvidenskabelige 
kompetencer og deres manifestation på forskellige kompleksitetsniveauer, som supplerer Luhmann’s 
begreb om kompleksitet. Niveauerne er udviklet teoretisk og empirisk i tilknytning til PISA-
undersøgelserne, og det er en af grundene til, at vi har anvendt PISA-opgaver i casen. Det er en grundan-
tagelse, at hver person placerer sig på et bestemt niveau for hver kompetence, og niveauerne er udtryk for 
sværhedsgrad. Hvis du placeres på niveau 4, så er der pæn sandsynlighed for, at du kan handle kompetent 
på niveau 4, endog meget stor sandsynlighed for at du kan handle på niveau 3, 2, og 1, men meget lille 
sandsynlighed for at du kan handle på niveau 5 eller 6.    
 
Generelt betragtet kan faglig progression i matematisk og naturfaglig tankegang efter vores opfattelse 
beskrives som en række fokusudvidelser/generaliseringer og fokusskift/abstraktioner. Det kan eksemplifi-
ceres ved en progression fra et fokus på det enkle med iagttagelse, beskrivelse og studier af enkelte 
tilfælde og enkelte fænomener, såsom tallet 5 og tallet ∏, løsning af en ligning, sommerfuglens livscyklus 
og en feltbiologisk tur til et bestemt strand- og klitområde. Progressionen går hen imod et samtidigt fokus 
på generaliseringer af viden om enkelttilfælde hen imod iagttagelser, beskrivelser og analyser af generelle 
og abstrakte egenskaber og begreber, og hen imod en meta-iagttagelse af videnskabelige metoder.  
 
Den løbende progression foregår på alle niveauer af uddannelsessystemet. I matematik er fx variabelbe-
grebet et begreb der udvides og har fokusskift i en fortløbende proces. Variabelbegrebet er et begreb om 
tal, og arbejdet med variabelbegrebet nævnes allerede i Fælles Mål for grundskolens mellemtrin: ”Ud fra 
de forudsætninger, som er grundlagt gennem arbejdet med tallene og regningsarterne, arbejdes der med 
(…) variable som pladsholdere for tal.” (Fælles mål, læseplan for matematik). 
 
Og på afsluttende trin i grundskolen hedder det: ”Anvendelsen af variable som pladsholdere for tal 
belyses gennem praktiske og teoretiske problemstillinger. Der lægges vægt på, at eleverne kan læse, 
forstå og anvende udtryk, hvori der indgår variable.” (Fælles mål, læseplan for matematik).  
 
Biotop er tilsvarende et abstrakt begreb for et levested, der afgrænses fra andre levesteder ved et bestemt 
sæt af miljøfaktorer. Om biologi på afsluttende trin i grundskolen hedder det: ”Så vist muligt omfatter 
undervisningen (derfor) et økologisk, et udviklingsmæssigt, et værdimæssigt og et samfundsmæssigt 
perspektiv: Det økologiske perspektiv, som inddrages for at belyse de biologiske sammenhænge, der 
eksisterer i nutiden. Et spørgsmål kan være: Hvilken betydning har artens tilstedeværelse i en bestemt 
biotop?” (Fælles mål, Læseplan for biologi) Tilsvarende er der i undervisningsvejledningen overvejelser 
om en feltbiologisk tur til et bestemt strand- og klitområde.  
 
Når termer som ’variabel’ og ’biotop’ læses, skrives, siges og høres, kan det aktivere mange forskellige 
faglige forestillinger i elevernes psykiske system, og det er det der i fagdidaktikken betegnes som elevfor-
ståelsen, student’s conception eller elevens mentale model. I nogle tilfælde anvender gymnasiet de samme 
faglige termer som grundskolen men har intentioner om, at det vækker andre forestillinger hos eleven, 
end grundskolelærerne har intentioner om. I andre tilfælde kan de faglige termer være forskellige i de 
institutioner, og det kan fremstå uklart om betydning er ens, selv om ternerne ikke er.  
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Casen bekræfter vores udgangstese om, at den faglige kompleksitet fra grundskole til stx skærpes både 
begrebsmæssigt5 og med hensyn til terminologi. Det rejser to opmærksomhedspunkter for det psykiske 
systems behov for kommunikationen i undervisningen, som kan eksemplificeres med følgende undren og 
hypotetiske spørgsmål om det faglige indhold hos gymnasieelever: 
- i teksten til i morgen læser jeg om sommerfuglens livscyklus, men er det sommerfuglen eller livscyklus, 
jeg skal rette min opmærksomhed mod? 
- menes der mon det samme i gymnasiet med addition og med akkusativ som der i grundskolen menes 
med plus og genstandsfald?  
 
EMPIRISK DESIGN  
Denne case er af typen a, jf. den i indledningen præsenterede skematiske oversigt over forskningsprojek-
tets overordnede undersøgelsesdesign. 
 
Casen inddrager elever og lærere fra tre gymnasier, der er geografisk spredt, og casen anvender spørge-
skemaer, interviews og kognitive opgaver. Det webbaserede elevspørgeskema er besvaret af 389 elever 
fra femten 1.g klasser, mens det webbaserede lærerspørgeskema er besvaret af 18 lærere. Der har været 
interviews med 87 elever, 42 elever med fra et gymnasium, 15 fra et andet og 30 fra et tredje. Kønsforde-
lingen er lige, idet der er 42 piger og 45 drenge, og eleverne fordeler sig bredt på naturvidenskabeligt, 
humanistisk og samfundsfagligt orienterede klasser. Der har været lærerinterviews på to af de tre skoler: 
et lærergruppeinterview med fem lærere samt tre individuelle lærerinterviews.  
 
Den samlede elevgruppe på 389 er udvalgt på klassebasis, idet der er truffet aftale med skolerne om, at 
skolerne tilfældigt vælger klasser, således at der indgår en bred fordeling på studieretninger. Alle elever i 
de udvalgte klasser har besvaret det webbaserede elevspørgeskema individuelt i løbet af en undervis-
ningstime, som startede med at vi informerede om projektet og om elevernes rolle i projektet. (På to 
skoler kunne vi i løbet af den første dag ikke nå alle tilsagte klasser, og på baggrund af de løbende data-
analyser afgjorde vi, at det ikke var relevant efterfølgende at indhente yderligere data fra de to skoler).  
 
I hver af de femten klasser har vi selv tilfældigt udvalgt tre drenge og tre piger, dels til individuelt at 
besvare fire faglige opgaver og dels til gruppeinterviews, hvilket foregik umiddelbart efter, at hele klassen 
havde besvaret spørgeskemaet. I alt er der 87 individuelle opgavebesvarelser, og der er interviews med de 
samme 87 elever, organiseret som interviews med 29 elevgrupper. Det er 15 elevgrupper med tre drenge 
og 14 elevgrupper med tre piger i hver, idet det i den ene klasse ikke lykkedes at samle pigegruppen til 
interview.   
 
For lærernes vedkommende er alle lærere, der underviser efteråret 2008, på de tre skoler i 1.g. i matema-
tik og/eller NV blevet anmodet om at besvare det webbaserede lærerspørgeskema individuelt og med en 
deadline på nogle uger. Efter hvad der praktisk kunne lade sig gøre de besøgsdage, hvor vi foretog elevin-
                                                      
5 Begrebsmæssigt er der fx progression i den faglige forståelse af variabel: Når en elev opfatter det symbolske udtryk 2x + 7 = 1 
som en gåde eller historie med en indbygget opfordring til at finde hvilke tal eller hvilket tal, der kan indgå i stedet for x-
symbolet, således at lighedstegnet gælder, så er det for gymnasieskolen udtryk for en forståelse på et lavt niveau, hvor symbolske 
udtryk altid formuleres af andre mennesker, og hvor eleven selv skal give et talsvar. Tilsvarende har en elev en forståelse på et 
højere niveau, når eleven opfatter udtrykket, som en historie, hvor alle mulige tal kan indgå i stedet for symbolet x, og som en 
historie med en indbygget opfordring til at ændre i symboludtrykket for legende at undersøge, hvilke andre konkrete historier, der 
kan fortælles, og hvad der karakteriserer deres grafer. Med forståelsen på det højere niveau øges potentialet for at anvende 
bredere, for at konstruere nye generaliseringer og for at transferere til andre hidtil ukendt områder.    
 
Ligeledes er der en progression i den faglige forståelse af biotop. Når elever efter en afgangsprøve udbryder ’biologiopgaven 
handlede om skoven, og det har vi ikke arbejdet med’, så er det udtryk for, at den faglige forståelse af biotop er på et lavt niveau, 
hvor elevforståelsen af begreber tilknyttet biotopbegrebet er knyttet tæt til netop de biotoper, f.eks. søen som biologiundervisnin-
gen har behandlet, og ikke kan overføres fra søen til biologiske perspektiver på andre biotoper, fx skoven.  
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terviews med eleverne, så har et udvalg af lærerne på to af skolerne deltaget i et gruppeinterview eller 
enkeltinterview.  
 
Da den webbaserede dataindsamling via spørgeskemaer, indsamling af opgavedata og indsamling af 
interviewdata foregik simultant, har analyser af en type data ikke indvirket på indsamling af de to andre 
typer data.  
 
ANALYSETILGANG 
Vi starter med en tolkning af styredokumenter og undersøgelser, idet disse har været anvendt som bag-
grund for design af dataindsamling om elever og lærere, og idet de indgår som referenceramme for 
tolkningen af de indsamlede data.  
 
I særlig grad for naturvidenskab har fokus politisk og forskningsmæssigt været på en svigtende interesse 
for naturvidenskab og teknologi. Problemkomplekset med unges interesse og valg af naturvidenskabelige 
og tekniske uddannelser, den relativt svage faglighed i naturfag, som det måles i PISA-undersøgelserne, 
har der på tekstplanet været fokus på i en meget lang årrække, hvor det fx i regeringens handlingsplan 
"Bedre Uddannelser" (Undervisningsministeriet 2002) fastslås, at:  

Børn og unge har for svag interesse for området, og i internationale undersøgelser klarer danske unge 
sig dårligt i disse fag. Dette nødvendiggør en samlet og målrettet indsats for at styrke naturvidenskab i 
hele uddannelsessystemet. 

I casen ser vi på en lille del af hele uddannelsessystemet nemlig elevernes forudsætninger, som de etable-
res i grundskolen og sammenholder dem med intentionerne i gymnasiet. Analysen tager udgangspunkt i 
vilkårene for, at eleverne kan etablere viden og kundskaber, som de giver sig udtryk i fælles mål og 
fagstruktur i grundskolen. 
 
Efter styredokumenter behandler vi evalueringer og undersøgelser, og på denne baggrund behandles 
casens indsamlede data fra elever og lærere. 
 
STYREDOKUMENTER - MATEMATIK OG NATURFAGENE I GRUNDSKOLEN  
I grundskolen har Undervisningsministeriet samlet de vejledende timetal og minimumstimetallene for 
eleverne i matematik, natur/teknik, geografi, biologi og fysik/kemi i en fælles pulje under betegnelsen 
Naturfag. I matematik er det vejledende lektionsantal 1. til 3. klassetrin 5 lektioner i matematik og i 1. og 
2. klasse en lektion i Naturteknik og i 3. klasse to lektioner. Fra 4. til 6. klasse er det vejledende antal fire 
lektioner i matematik og i natur/teknik to lektioner om ugen. Matematik fortsætter fra 7. til 9. klassetrin 
med fire lektioner om ugen og geografi, biologi og fysik/kemi for i løbet af 7. til 9. klasse henholdsvis 
160, 200 og 280 lektioner i løbet af de tre år. 
http://www.uvm.dk/Uddannelse/Folkeskolen/Fag%20proever%20og%20evaluering/Undervisningstimetal
.aspx 
 



Overgangsproblemer som udfordringer i uddannelsessystemet  
 

 
 
 51 

 
 

 
Matematik er således tildelt omkring 50 % flere timeressourcer end de øvrige fag i naturfagsgrupperingen 
tilsammen. 
Formålene for de fem fag har visse fælles træk. Med gråt og omgivet af F er markeret forståelses- og 
anvendelsestilgangen, der tager udgangspunkt i elevernes dagligliv, egne oplevelser og iagttagelser. 
Anvendelsestilgangen skal så indgå i sammenhænge og yderligere fagspecifik bearbejdning. 
Med grå markering og omgivet af L er markeret målene, der skal øge elevernes lyst til at arbejde med og 
lære inden for fagene. Med grå markering og omgivet af H er målene, der handler om udnyttelsen af de 
faglige tilgange til højere erkendelsesniveauer. Endelig omfatter målene en sidste del, der omhandler 
oplæringen til at blive gode borgere i et demokratisk samfund. 
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Formål for faget matematik  
Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at F forstå og anvende matema-
tik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold F. H Analyse og argumentation 
skal indgå i arbejdet med emner og problemstillinger. H 
 
Stk. 2. Undervisningen tilrettelægges, så eleverne opbygger matematisk viden og kunnen ud fra egne 
forudsætninger. Selvstændigt og i fællesskab skal eleverne erfare, at matematik både H er et redskab til 
problemløsning H og et L kreativt fag. Undervisningen skal give eleverne mulighed for indlevelse og 
fremme deres fantasi og nysgerrighed. L 
 
Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en kultu-
rel og samfundsmæssig sammenhæng. Med henblik på at kunne tage ansvar og øve indflydelse i et 
demokratisk fællesskab skal eleverne kunne H forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse. H 
 
Formål for faget natur/teknik  
Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne gennem L oplevelser L og erfaringer med 
natur og teknik F opnår indsigt i F H vigtige fænomener og sammenhænge og udvikler tanker, sprog og 
begreber H, F som har værdi i det daglige liv.F 
 
Stk. 2. Elevernes iagttagelser og eksperimenter skal medvirke til, at de udvikler praktiske færdigheder, 
kreativitet og evne til samarbejde. Undervisningen skal vedligeholde og L fremme elevernes glæde ved at 
beskæftige sig med natur, teknik, livsbetingelser og levevilkår samt deres lyst til at stille spørgsmål og 
lave undersøgelser. L 
 
Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler forståelse af samspillet mellem menneske 
og natur i deres eget og fremmede samfund samt ansvarlighed over for miljøet som baggrund for enga-
gement og handling. 
 
Formål for faget biologi  
Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne F tilegner sig viden om de levende organismer og 
den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi. F H Der skal lægges særlig 
vægt på forståelsen af sammenhænge. H 
 
Stk. 2. Undervisningen skal i videst mulig omfang F tage sit udgangspunkt i elevernes egne oplevelser, 
undersøgelser og opfattelser F samt søge at L fremme deres glæde ved naturen og lyst til at beskæftige sig 
med biologiske emner og problemstillinger. L 
 
Stk. 3. Elevernes ansvarlighed overfor natur og miljø skal videreudvikles, og undervisningen skal bidrage 
til at skabe grundlag for stillingtagen og handlen i forhold til menneskets samspil med naturen. 
 
Formål for faget geografi  
Formålet med undervisningen i geografi er, at eleverne tilegner sig F viden om og forståelse af de natur-
givne og kulturskabte forudsætninger for levevilkår i Danmark og i andre lande F H samt samfundenes 
udnyttelse af naturgrundlag og ressourcer. H 
 
Stk. 2. Undervisningen skal bygge på F elevernes egne iagttagelser, oplevelser og undersøgelser F og på 
geografiske kilder, så de L udvikler interesse for selv at udbygge deres viden om omverdenen. L 
 
Stk. 3. Undervisningen skal fremme elevernes forståelse af fremmede kulturer og give dem mulighed for 
at udvikle engagement,  H selvstændig stillingtagen til og ansvarlighed over for problemer vedrørende 
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udnyttelse af naturgrundlag, ressourcer og den kulturskabte omverden og konsekvenserne for miljø og 
levevilkår. H 
 
Formål for faget fysik/kemi  
Formålet med undervisningen i fysik/kemi er, at eleverne tilegner sig F viden og indsigt om fysiske og 
kemiske forhold. F H Undervisningen skal medvirke til udvikling af naturvidenskabelige arbejdsmetoder 
og udtryksformer H F hos den enkelte elev med henblik på at øge elevernes viden om og forståelse af den 
verden, de selv er en del af. F 
 
Stk. 2. Undervisningen skal give mulighed for at stimulere L og videreudvikle alle elevers interesse og 
nysgerrighed over for naturfænomener, naturvidenskab og teknik med henblik på at udvikle erkendelse, 
fantasi og lyst til at lære. L Eleverne bør opnå tillid til egne muligheder for at H forholde sig til problem-
stillinger med naturvidenskabeligt og teknologisk indhold af betydning for den enkelte og samfundet. H 
 
Stk. 3. Undervisningen skal bidrage til elevernes grundlag for at få indflydelse på og tage medansvar for 
brugen af naturressourcer og teknik både lokalt og globalt. Undervisningen skal give eleverne mulighed 
for at erkende naturvidenskab og teknologi som en del af vor kultur og vort verdensbillede. 

Læreplanernes opbygning i grundskolen 
Planerne for grundskolen er opbygget med et fælles formål for hele grundskolen og de ovenfor viste 
fagformål for de enkelte fag. Efterfølgende har hvert fag et antal slutmål, der er typisk opbygget i fire 
grupperinger. Hver af grupperingerne er så yderligere specificeret med en række trinmål. 
 
Til at uddybe trinmålene er der efterfølgende en læseplan for hvert fag, hvor fagets identitet og faglige 
karakteristika uddybes. Til og med dette niveau er alle tekster bindende for skolen/underviseren/eleven. 
Dog således, at den enkelte kommune kan vælge at udarbejde egne læseplaner eller følge de vejledende. 
Langt over 90 % følger de vejledende. 
 
Endelig er der en undervisningsvejledning, der med eksempler kan hjælpe med den praktiske gennemfø-
relse og tilrettelæggelse af undervisningen.  
 
Blandt fagene i casen har vi fra grundskolen valgt at gå i detaljer med matematikfaget inden for de centra-
le kundskabs- og færdighedsområder, som er:  
Arbejde med tal og algebra 
Arbejde med geometri 
Matematik i anvendelse 
Kommunikation og problemløsning 
 
Grupperingen er fælles for hele skoleforløbet og specificeres for matematiks vedkommende for tre (fire) 
niveauer i de underliggende trinmål, nemlig for henholdsvis 1. – 3. klasse, 4. – 6. klasse og 7. – 9. klasse, 
samt 10. klasse. Slutmål er de samme for 9. og 10. klasse. 
 
Slutmål for faget Matematik efter 9/10. klassetrin 
Arbejde med tal og algebra 
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter 
dem i stand til at anvende tal i forskellige sammenhænge  

 arbejde med forskellige skrivemåder for tal 
 udvikle og benytte regneregler 
 bestemme størrelser ved måling og beregning 
 læse og benytte variable samt arbejde med grafiske fremstillinger i koordinatsystem 
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 vælge og bruge hensigtsmæssige metoder og hjælpemidler til beregning. 

Arbejde med geometri 
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter 
dem i stand til at  
 

 benytte geometriske metoder og begreber til beskrivelse af ting fra dagligdagen 
 arbejde med modeller og fremstille tegninger ud fra givne betingelser 
 tolke, benytte og vurdere forskellige typer af tegning 
 undersøge og beskrive egenskaber ved plan- og rumgeometriske figurer. 

Matematik i anvendelse 
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter 
dem i stand til at  

 vælge hensigtsmæssig regningsart i givne situationer 
 bruge matematik som et redskab til at beskrive eller forudsige en udvikling eller en begivenhed 
 arbejde med grafiske fremstillinger 
 anvende statistik og vurdere statistiske oplysninger 
 forholde sig til sandsynligheder 
 erkende matematikkens muligheder og begrænsninger ved anvendelse af matematiske modeller. 

Kommunikation og problemløsning 
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter 
dem i stand til at  

 erkende, formulere og løse problemer ud fra analyse af data og informationer 
 argumentere for og give faglige begrundelser for fundne løsninger 
 vurdere og tage stilling til sammenhængen mellem problemstilling og løsning 
 overskue og behandle matematiske problemstillinger, der ikke er af rutinemæssig art*  
 benytte undersøgelser, systematiseringer og ræsonnementer til at løse problemer og erkende gene-

relle sammenhænge 
 veksle mellem praksis og teori 
 anvende relevante faglige udtryk og kommunikere om fagets emner med en passende grad af 

præcision 
 bruge hverdagssprog i samspil med matematikkens sprog - i form af tal, tegning og andre fagud-

tryk. 

Trinmål efter 9. klasse - Arbejde med tal og algebra som eksempel 
I arbejde med tal og algebra skal undervisningen lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber 
og færdigheder, der sætter dem i stand til at  

 kende de rationale tal samt udvidelsen til de reelle tal  
 kende til den kulturhistoriske betydning af udviklingen af tallene som beskrivelsesmiddel  
 arbejde undersøgende, især med systematiske optællinger og med tallenes indbyrdes størrelse 

som led i opbygning af en generel talforståelse  
 benytte hovedregning, overslagsregning og skriftlige udregninger  
 anvende lommeregner og computer ved gennemførelse af beregninger og til problemløsning  
 benytte formler, bl.a. i forbindelse med beregning af rente og rumfang  
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 forstå og anvende udtryk, hvori der indgår variable  
 kende og anvende procentbegrebet  
 regne med brøker, herunder i forbindelse med løsning af ligninger og algebraiske problemer  
 undersøge og beskrive "forandringer" og strukturer, bl.a. i talfølger, figurrækker og mønstre  
 kende funktionsbegrebet  
 bestemme løsninger til ligninger og ligningssystemer med grafiske metoder  
 løse enkle ligninger og ved inspektion løse enkle uligheder. 

Det daglige arbejde med matematikken normsættes yderligere af den vejledende formel- og tabelsamling, 
der i detaljer angiver formler, udtryk og betegnelser, som eleverne skal være fortrolige med, samt opgave-
eksempler i undervisningsvejledningen og de årlige skriftlige prøver, der udsendes fra ministeriet. 
Hvert år udgiver ministeriet et hæfte, hvor de skriftlige og mundtlige prøver evalueres, og hvor fagkonsu-
lenten på baggrund af den skriftlige og mundtlige censur kommenterer, hvad der er gået godt, og hvor der 
er grundlag for en yderligere indsats. 
 
Grundskolen arbejder med udgangspunkt i den enkelte elev og den enkelte elevs tilgang og forståelse af 
matematikken, jf. formålet stk. 2 ”Undervisningen tilrettelægges, så eleverne opbygger matematisk viden 
og kunnen ud fra egne forudsætninger”, men som det vil fremgå af det følgende om gymnasiets styredo-
kumenter, så rækker en stor del af det faglige indhold i matematikken, som den er beskrevet i trinmål, 
læseplan og vejledning for grundskolen, godt ind i de tilsvarende beskrivelser for fx Matematik C – stx.  
 
STYREDOKUMENTER - MATEMATIK OG NATURVIDENSKAB I GYMNASIET 
Med gymnasiereformen er der lagt op til en styrkelse af naturvidenskab og matematik. Begrebet naturvi-
denskabelig dannelse får en fremtrædende plads, NV introduceres som et nyt fag, og Matematik C intro-
duceres som et fag på et nyt niveau.  
 
Gymnasieloven foreskriver, at uddannelsen organiseres i et grundforløb på ½ år, der er fælles for alle 
elever, efterfulgt af et studieretningsforløb på 2½ år.  
”Grundforløbet skal give eleverne faglig indsigt og forståelse samt en indføring i gymnasiale arbejdsme-
toder og danne grundlag for elevernes valg og gennemførelse af studieretning samt basis for udvikling af 
elevernes almendannelse.” (§10) Grundforløbet består af tolv fag, herunder matematik og NV samt et 
naturvidenskabeligt fag. Fire af de tolv af fagene kan man vente med til studieretningsforløbet, men det 
gælder ikke matematik, NV eller det naturvidenskabelige fag. (Retsinformation.dk – LBK nr 444 af 
08/05/2007)   
 
I Stx-bekendtgørelsen er læreplan for Matematik C bilag 37, mens læreplan for NV er bilag 45. Det 
følgende bygger på udgaver fra juni 2008.   
 
Formål med Matematik C  
Gennem undervisningen skal eleverne opnå kendskab til vigtige sider af matematikkens vekselvirkning 
med kultur, videnskab og teknologi. Endvidere skal de opnå indsigt i, hvorledes matematik kan bidrage til 
at forstå, formulere og behandle problemer inden for forskellige fagområder, såvel som indsigt i matema-
tisk ræsonnement. Herved skal eleverne blive i stand til bedre at kunne forholde sig til andres brug af 
matematik samt opnå tilstrækkelige kompetencer til at kunne gennemføre en uddannelse, hvori matematik 
indgår på et grundlæggende niveau. 
 
Mål i Matematik C  
Eleverne skal kunne: 

– håndtere simple formler, herunder oversætte mellem symbolholdigt og naturligt sprog og kunne an-
vende symbolholdigt sprog til at løse simple problemer med matematisk indhold 
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– anvende simple statistiske modeller til beskrivelse af et givet datamateriale, kunne stille spørgsmål 
ud fra modellen, have blik for, hvilke svar der kan forventes, og være i stand til at formulere konklusi-
oner i et klart sprog 
– anvende variabelsammenhænge i modellering af givne data, kunne foretage fremskrivninger og for-
holde sig reflekterende til disse samt til rækkevidde af modellerne 
– anvende simple geometriske modeller og håndtere simple geometriske problemstillinger 
– gennemføre simple matematiske ræsonnementer 
– demonstrere viden om matematikanvendelse samt eksempler på matematikkens samspil med den 
øvrige videnskabelige og kulturhistoriske udvikling 
– anvende it-værktøjer til løsning af givne matematiske problemer. 

 
Fagligt indhold i Matematik C  
Kernestoffet er: 

– regningsarternes hierarki, ligningsløsning med grafiske og simple analytiske metoder, procent- og 
rentesregning, absolut og relativ ændring 
– formeludtryk til beskrivelse af ligefrem og omvendt proportionalitet samt lineære sammenhænge, 
eksponentielle sammenhænge og potenssammenhænge mellem variable 
– simple statistiske metoder til håndtering af et datamateriale, grafisk præsentation af et statistisk ma-
teriale, simple empiriske statistiske deskriptorer 
– forholdsberegninger i ensvinklede trekanter og trigonometriske beregninger i retvinklede trekanter 
– xy -plot af datamateriale samt karakteristiske egenskaber ved lineære sammenhænge, eksponentielle 
sammenhænge og potenssammenhænge, anvendelse af regression. 

 
I kapitel 3.4 ’Samspil med andre fag’ foreskrives det, at der ”I grundforløbet (…) tilrettelægges undervis-
ningsforløb, hvor der indgår datamateriale fra det naturvidenskabelige grundforløb eller fra det naturvi-
denskabelige fag på C-niveau, der er placeret i 1.g.. Der skal tilrettelægges undervisningsforløb med det 
hovedsigte at udvikle elevernes kendskab til matematikkens vekselvirkning med kultur, videnskab og 
teknologi. Dette skal ske i et samarbejde med andre fagområder eller ved at inddrage elevernes kendskab 
til disse fagområder”.    
 
Formål med NV  
Eleverne skal gennem undervisningen i grundforløbet indse betydningen af at kende til og forstå naturvi-
denskabelig tankegang, og de skal kunne forholde sig til naturvidenskabelig videns styrker og begræns-
ninger. Eleverne skal opnå viden om nogle centrale naturvidenskabelige problemstillinger og deres 
samfundsmæssige, etiske eller historiske perspektiver, så de kan udtrykke en vidensbaseret mening om 
forhold og problemer med et naturfagligt aspekt. Endelig skal elevernes nysgerrighed og engagement 
inden for det naturfaglige område understøttes og fremmes. 
 
Mål i NV 
Eleverne skal kunne: 

– gennemføre praktiske undersøgelser og iagttagelser, såvel i laboratoriet som i naturen, bl.a. med 
henblik på at opstille og vurdere enkle hypoteser 
– anvende modeller, som kvalitativt og kvantitativt beskriver enkle sammenhænge i naturen, og kunne 
se modellernes muligheder og begrænsninger 
– formidle et naturvidenskabeligt emne med korrekt anvendelse af faglige begreber 
– perspektivere de naturvidenskabelige fags bidrag til teknologisk og samfundsmæssig udvikling gen-
nem eksempler. 
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Fagligt indhold i NV  
Det faglige indhold i det naturvidenskabelige grundforløb udvælges, så alle fire naturvidenskabelige fag 
er repræsenteret. Ved udvælgelsen lægges vægt på, at indholdet: 

– giver mulighed for samarbejde fagene imellem 
– har eksemplarisk værdi 
– viser relevansen af naturvidenskab i samfundsmæssig eller historisk henseende. 

 
Yderligere står der ”Det naturvidenskabelige grundforløb skal koordineres med matematik” 
 
Og i vejledningen for NV september 2007: ”I samspil med matematikundervisning i grundforløbet skal 
eleverne introduceres til behandling af eksperimentelle data. Det skal gøres uden indgående brug af 
matematisk formalisme og afstemmes med elevernes matematiske forudsætninger. Eleverne skal arbejde 
med at opstille måledata i tabeller og med at præsentere måledata ved grafiske metoder. Efter grundforlø-
bet skal begrebet lineær sammenhæng, herunder proportionalitet, stå klart for eleverne, og de skal være i 
stand til at beregne størrelser ved hjælp af simple formler, herunder at angive korrekt enhed for en bereg-
net størrelse. ” (s. 5)   
 
Yderligere nævnes om overgangen fra grundskolen allerede på side 3 i vejledningen: ”Fra starten bygges 
der naturligt på de færdigheder, som eleverne møder med fra grundskolen. Gradvist skal de tilegne sig 
viden og færdigheder på et grundlæggende gymnasialt niveau inden for dele af alle fire fag. Af hensyn til 
muligheden for at opnåelse af en passende progression gennem hele grundforløbet og for samtidig at opnå 
de bedste muligheder for fagligt samspil især med det naturvidenskabelige fag, der er placeret i grundfor-
løbet, er det derfor vigtigt, at eleverne straks fra starten af deres gymnasieforløb præsenteres for undervis-
ning i det naturvidenskabelige grundforløb.” (Vores understregning) 
 
Også under ”Didaktiske principper” fremhæves at ”Undervisningen tager udgangspunkt ni elevernes 
færdigheder fra grundskolen og tilrettelægges på en sådan måde, at eleverne tilskyndes til at tage aktivt 
del i læringsprocessen.” (s. 8) (Vores understregning) 
 
Og ligeledes:  
”Der bør i vid udstrækning være plads til, at eleverne får mulighed for at komme til orde såvel i fremlæg-
gelsen af fagligt stof som i diskussioner af mere perspektiverende art. Der lægges vægt på, at eleverne 
gradvist tilegner sig en korrekt anvendelse af de relevante faglige begreber og termer.” (Vores under-
stregning) 
 
Det fremhæves, at der arbejdes med eksemplariske problemstillinger. Der skal lægges på vægt på at 
udvikle forståelse af den generelle naturvidenskabelige tankegang og konkret viden. Dannelse og enga-
gement og nysgerrighed fremhæves det også skal fremmes.  
 
ANALYSE AF STYREDOKUMENTER FRA GRUNDSKOLE TIL STX 
Det foreskrives, at der i grundskolen arbejdes med udgangspunkt i den enkelte elev og den enkelte elevs 
tilgang og forståelse, som fx i formålet for matematik stk. 2 ”Undervisningen tilrettelægges, så eleverne 
opbygger matematisk viden og kunnen ud fra egne forudsætninger”, og der findes ikke en lignende 
formulering for gymnasiets undervisning. Ser vi specifikt på det faglige indhold som det beskrives i 
styredokumenterne for grundskolen og gymnasiet, så rækker en stor del af det faglige indhold i matematik 
i grundskolen godt ind i det faglige indhold i gymnasiet.  
 
Fx vil det, at kunne  
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håndtere simple formler, herunder oversætte mellem symbolholdigt og naturligt sprog og kunne 
anvende symbolholdigt sprog til at løse simple problemer med matematisk indhold (Vejldning for 
Matematik C, stx)).  
 

langt hen ad vejen omfattes af trinmål efter 9.klasse vedrørende Tal og algebra: 
  
 benytte formler, bl.a. i forbindelse med beregning af rente og rumfang  
 forstå og anvende udtryk, hvori der indgår variable  
 bestemme løsninger til ligninger og ligningssystemer med grafiske metoder  
 løse enkle ligninger og ved inspektion løse enkle uligheder. 

 
og fra trinmålene vedrørende Matematik i anvendelse: 

  
 vælge regningsarter, benytte procentbegrebet og anvende forholdsregning i forskellige sammen-

hænge  
 behandle eksempler på problemstillinger knyttet til samfundsmæssig udvikling hvori økonomi, 

teknologi og miljø indgår 
 foretage økonomiske overvejelser vedrørende dagligdagens indkøb, transport, boligforhold, lø-

nopgørelser og skatteberegninger  
 arbejde med rente og foretage renteberegninger, især i tilknytning til opsparing, låntagning og 

kreditkøb  
 arbejde med og undersøge matematiske modeller, hvori formler og funktioner indgår  
 opnå viden om matematikkens muligheder og begrænsninger, som beskrivelsesmiddel og beslut-

ningsgrundlag. 
 arbejde med statistiske beskrivelser af indsamlede data, hvor der lægges vægt på metode og for-

tolkning  
 udføre simuleringer, bl.a. ved hjælp af computeren  
 kende det statistiske sandsynlighedsbegreb  
 benytte computeren til beregninger, simuleringer, undersøgelser og beskrivelser, også på bag-

grund af samfundsmæssige forhold  
 anvende matematik som værktøj til løsning af praktiske og teoretiske problemer på en alsidig må-

de. 
  

Stx omfatter ifølge læreplanen kernestoffet: ”formeludtryk til beskrivelse af ligefrem og omvendt pro-
portionalitet samt lineære sammenhænge, eksponentielle sammenhænge og potenssammenhænge mellem 
variable”, og det forventes, at eleverne kan håndtere problemstillinger som:  

− I en kommune betaler man 23,45 kr. pr. kubikmeter drikkevand. Opstil en formel, der be-
skriver sammenhængen mellem prisen for drikkevand pr. år og forbruget af vand.  
− Givet et datamateriale for nogle sammenhørende værdier af strømstyrken I og spændings-
forskellen U i en bestemt situation. Det oplyses, at U og I er proportionale. Opstil en formel, der 
viser sammenhængen. Givet en værdi af U, bestem en tilhørende værdi af I og omvendt.  
− Givet et datamateriale for nogle sammenhørende værdier af den frekvens f og den bølge-længde 
λ, som nogle radiostationer arbejder med. Det oplyses, at f og λ er omvendt propor-tionale. Opstil 
en formel, der viser sammenhængen. Givet en værdi af f, bestem en tilhøren-de værdi af λ og 
omvendt.  
 

Tilsvarende beskriver læseplanen for grundskolen vedrørende arbejdet med tal og algebra følgende: 
Udvidelsen af talområdet fra de naturlige tal til de hele tal og til de rationale tal giver på dette trin 
anledning til mere indgående at studere tallenes egenskaber og samspillet mellem regningsarterne, 
herunder regningsarternes hierarki. Potenser benyttes som en bekvem skrivemåde.  
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Brøker anvendes i de naturlige sammenhænge, de optræder i. Omfanget af regningen med brøker afpas-
ses under hensyn til brugen af dem i forbindelse med ligningsløsning og andre algebraiske emner.  
I situationer, hvor de rationale tal ikke slår til ved løsning af et problem, kan eleverne arbejde med 
udvidelsen til de reelle tals område. Ved regning med kvadratrødder kan lommeregneren anvendes. 
Tallenes indbyrdes størrelse studeres som et led i opbygningen af en generel talforståelse.  
Den kulturhistoriske betydning af udviklingen af tallene som beskrivelsesmiddel inddrages.  
Anvendelsen af variable som pladsholdere for tal belyses gennem praktiske og teoretiske problemstillin-
ger. Der lægges vægt på, at eleverne kan læse, forstå og anvende udtryk, hvori der indgår variable.  
Der arbejdes med 

 formler, fx i forbindelse med beregning af rente og rumfang  
 eksempler på formler vedrørende forhold i omverdenen også i tilfælde, hvor formlerne ikke udle-

des i forbindelse med undervisningen  
 undersøgelse af "forandringer", fx sådanne, som findes i talfølger, figurrækker og mønstre, hvor 

eleverne forsøger at beskrive eller at opstille simple formler, som udtrykker sammenhængen.  
I arbejdet med funktionsbegrebet indgår  

 ligefrem og omvendt proportionalitet  
 funktionerne y = ax, y = ax + b og y = a : x i et nært samspil med praktiske problemer fra dag-

ligdagen  
 tabeller, grafer og ligninger som forskellige repræsentationsformer for funktioner  
 grafisk afbildning i koordinatsystemet af andre funktioner.  

Eleverne arbejder med løsning af enkle ligninger. Gennem ræsonnementer og efterprøvning udvikler de 
metoder til at finde løsningen til en ligning. Grafisk løsning af ligninger og ligningssystemer indgår. 
Eleverne skal have mulighed for efterhånden at afklare, at omformning af ligninger og reduktion af 
udtryk er midler til at forenkle en problemløsning. 
 
Mens der således i de foreskrevne formål, mål og fagligt indhold er en glidende overgang fra grundskole 
til stx med et klart overlap, så er det i vejledningerne for stx man skal finde overvejelser over hvordan 
lærere (og elever) kan håndtere overgangen i den daglige praksis i starten af gymnasiet.  
 
I vejledningen for Matematik C, stx, er det i forbindelser med det faglige område geometri man kan finde 
overvejelser om overgangen fra grundskolen. Først anføres målet ”Ifølge læreplanen skal eleverne kunne 
”anvende simple geometriske modeller og håndtere simple geometriske problemstillinger”.” Derefter 
beskrives, hvad eleverne har arbejdet med i grundskolen (geometrisk modellering og løsning af problemer 
med geometrisk indhold ved tegning og måling, konstruktion og simple beregninger), og der tilføjes et 
men: ”Men eleverne starter ofte i gymnasiet med meget forskellige forudsætninger.”  
 
Efter konstateringen af forskellighed i forudsætninger opstilles der forslag til, hvordan der kan skabes det, 
der betegnes som ”fælles grundlag for holdets arbejde med geometri”. Det fælles grundlag er ikke beher-
skelse ifølge forskrifterne fra grundskolens Fælles Mål, bortset fra at de matematiske emner i det fælles 
grundlag kan genkendes som emner fra grundskolen, såsom vinkelsum i trekanter og i n-kanter og bereg-
ninger af arealer i kvadrater, rektangler, trekanter, parallelogrammer, trapezer. Arbejdet i starten af 
gymnasiet med at tilvejebringe ”fælles grundlag” med disse emner sker ud fra gymnasiets, og ikke ud fra 
grundskolens perspektiv. Det fælles grundlag er ikke anvendelsesrettet som i grundskolen. Perspektivet er 
teoretisk, og der foreslås ”korte undervisningsforløb, der f.eks. illustrerer opbygningen af en matematisk 
teori med fokus på det matematiske ræsonnement” og på induktive og deduktive metoder.  
 
Blandt andet elevernes forudsætninger om Pythagoras’ læresætning foreslås brugt som eksempelmateriale 
til bevisteknik: Her nævner vejledningen, at man ”(m)ed udgangspunkt i elevernes viden om Pythagoras’ 
læresætning” kan tilrettelægges et forløb om bevisteknik, hvor der søges på nettet eller i litteraturen efter 
forskellige beviser, som eleverne i par eller grupper tilegner sig og gennemgår for de øvrige i klassen.” 
Dog forudsættes det her i teksten, både at eleverne har en viden om Pythagoras’ sætning, og at denne 
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viden accepteres i gymnasiet. Der står nemlig: ”Det forudsættes endvidere, at elevernes viden om den 
Pythagoræiske læresætning fastholdes.” Hvad angår de trigonometriske funktioner forventer gymnasiet, 
at disse fra grundskolen er beregningsværktøj for eleverne, og at gymnasiets rolle er at supplere dette. Der 
står nemlig, at funktionerne skal ”indføres med præcise definitioner og ikke alene som et beregningsværk-
tøj.”  
 
Det beskrives ikke nærmere, hvad der menes med ’kendskab’, men blot at ”Uanset hvilke (undervis-
nings)former, der vælges, forventes det, at eleverne opnår kendskab til de grundlæggende begreber og 
betegnelser fra den klassiske geometri.”  
 
Den faglige målsætning for Matematik C er bl.a., at eleverne kan anvende, fx er det et mål at eleverne kan 
anvende simple geometriske modeller og håndtere simple geometriske problemstillinger. Men den didak-
tiske tilgang, der beskrives, tildeler anvendelser rollen som ”udgangspunkt”, ”forlæg” og som noget ”der 
inddrages”, og ikke som mål. Vejledningen beskriver nemlig, at ”(a)rbejdet med geometriske og trigono-
metriske problemer vil ofte tage udgangspunkt i givne tegninger. Men elevernes kompetence til at be-
handle sådanne problemer kan yderligere styrkes ved at opøve evnen til at tegne modeller, der kan anven-
des som grundlag for beregninger, ud fra givne oplysninger. Udgangspunktet kan være problemer som 
højdemåling af bygninger eller afstandsmåling i et landskab, og forlægget kan være tegninger, fotografier 
eller egne opmålinger. I nogle forløb kan det være naturligt at inddrage klip fra matematikhistoriske 
tekster. I andre kan det være moderne tekster, der fx vedrører konstruktion af bygninger.” (Vores under-
stregninger)  
 
Delkonklusion om styredokumenter 
Formler og ligninger i overgangen fra grundskole til gymnasium har gennem mange tiår været genstand 
for debat. Det er en afgørende progression fra grundskole til gymnasium, at i grundskolen er det altover-
vejende givne formler og ligninger eleverne arbejder med, hvor der i stx lægges op til at operere på 
formler og ligninger og på at “anvende variabelsammenhænge i modellering af givne data, kunne foreta-
ge fremskrivninger og forholde sig reflekterende til disse samt til rækkevidde af modellerne”. Eleverne 
kommer til gymnasiet med en tilgang, der bygger på egne forståelser og er knyttet til praksis i en konkret 
anvendelsessammenhæng. Denne forståelse skal udbygges i gymnasiet til en mere teoretisk og analyse-
rende tilgang, og skal foreligge på et mere abstrakt og teoretisk grundlag. 
 
Analysen af styredokumenterne viser, at der foreskrives en sammenhæng mellem NV og matematik, som 
ikke findes tilsvarende i grundskolen. For NV vejledes lærerne om at bygge naturligt på de faglige fær-
digheder eleverne bringer med sig, mens vejledningen for Matematik C fremhæver, at elevernes forud-
sætninger er forskellige. I vejledningen for NV markeres eksplicit en forskel til andre skoleformers 
perspektiver og arbejdsmetoder - herunder grundskolens. Der tales her om ”indføring i gymnasiale 
arbejdsmetoder”, og i vejledningen for Matematik C er forskellene til grundskolens arbejdsmetoder 
implicit beskrevet. Reformens strukturændringer bygger på en mistro til, at grundskolen giver eleverne 
forudsætninger for at vælge blandt fag og studieretninger, og bygger på en antagelse om at fagsynet er 
forskelligt i grundskole og gymnasium. Eleverne skal nemlig kun angive nogle foreløbige valg inden 
starten af 1.g, og først vælge endelig studieretning efter et halvt år. I styredokumenterne for gymnasiet er 
der lagt vægt på ’introduktioner’ samtidig med at nogle mål som umiddelbart kunne se ud som gentagel-
ser af formuleringer i grundskolens styredokumenter. Der er ingen konkret støtte i teksterne til, hvordan 
lærerne kan håndtere problemer i elevernes faglige forudsætninger og interesser.     
 
Det bliver dermed relevant at inddrage andre undersøgelser om den konkrete tilrettelæggelse af overgan-
gen, og at anvende casens spørgeskemadata og interviewdata til at belyse hvilke udfordringer elever og 
lærere oplever med hensyn til at naturligt at bygge på de færdigheder, som eleverne møder med fra 
grundskolen” og med hensyn til at skabe fælles grundlag, som der vejledes om i styredokumenterne.     
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ANDRE UNDERSØGELSER 
Rose, Relevance of science Education 
Rose-projektet er et internationalt forskningsprojekt, der arbejder for at gøre skolens undervisning i 
naturvidenskab mere meningsfuld, interessant og relevant for eleverne. Projektet bygger på en antagelse 
om skoleundervisningens betydning for valg af fremtidig uddannelse. Tesen er, at eleverne ikke oplever 
naturfagene meningsfulde og betydningsfulde, men at det kan ændres ved at ændre fagenes ’profil’, som 
giver sig til kende i undervisningens konkrete indhold, valget af eksempler og konkretisering, stoffets 
organisering og den sammenhæng stoffet sættes ind i - eller ikke sættes ind i! Det er, når undervisningen 
bygger på, hvad eleverne bringer med sig af kundskaber og erfaringer, hvilke interesser de har, hvilke 
værdier de står for osv., og tilbyder kundskaber, der af den enkelte elev opleves som meningsfulde og 
relevante, at interessen for naturfagene stimuleres.  
  
Udviklingsprojekter om overgangen 
Det antages, at fordi uddannelsen af undervisere til de danske skolesystemer har været og stadig er helt 
adskilt på henholdsvis kandidatuddannelser på universiteter og læreruddannelser på professionshøjskoler, 
så er overgangen fra grundskole (lower secondary school) til gymnasiet (upper secondary school) i særlig 
grad et brud i Danmark, selv om overgangsproblemerne også er velkendte i andre lande hvor læreruddan-
nelse er anderledes organiseret.  
 
Overgangsproblemer mellem grundskole og stx har da også gennem årtier været genstand for udviklings-
projekter med mange lokale initiativer om samarbejder mellem et gymnasium og en eller flere af grund-
skolerne i området. Eksempelvis med mulighed for at 9. og 10. klasses elever kan komme på besøg på 
gymnasiet af ugers varighed med særlige undervisningsforløb for dem. Andre initiativer og særlige tiltag 
har der lejlighedsvist været, således var der i 2000 en foredrag i Cirklen Mødested for matematiklærere, 
Århus af en grundskolelærer og en gymnasielærer med titlen ”Overgangsproblemer i faget matematik 
mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne”.  
 
Et af de håb, der er knyttet til de faglige kompetenceprojekter fra tiden omkring 2002, fx KOM-projektet, 
Kompetencer og matematiklæring, er, at det mere systematisk kan bidrage til at lette overgangen ved at 
skabe et fælles sprog om læringsmål og læringsresultater, som ville kunne bruges af lærere i begge 
institutioner, og som på nuværende tidspunkt er implementeret på styredokumentplan. Det er dog alene 
matematik, der fik indskrevet kompetencetermer ved den seneste revision til Fælles Mål 2 for alle fag i 
grundskolen.    
 
Specielt for matematik og de naturvidenskabelige fag var der projekt Matematik og naturfag i verdens-
klasse, der udsprang af forslaget om etablering af Learning Lab Denmark, hvor de bedste internationale 
erfaringer med undervisnings- og læringsmetoder kunne udvikles, afprøves og implementeres i et samar-
bejde med danske skoler, virksomheder og andre vidensmiljøer. Et af underprojekterne omhandlede 
overgang fra 9. klasse til gymnasiet. Formålet var at undersøge forskelle og udvikle eksemplariske forløb, 
at forbedre undervisningen i matematik for eleverne i 9.klasse og i 1.g, og at forbedre matematiklærernes 
muligheder for at bygge bro mellem de to skoleformer 
 
Projektet påviser, at en række emner behandles både på grundskolens afsluttende trin og på gymnasiets 
indledende trin. Det gælder lineære sammenhænge, rod & potens, klassisk geometri, 
analytisk geometri, ligningsløsning, læsning af matematiktekst, formidling af matematik, 
endelig/tællelig, primtal & forkortning, funktioner (repræsentation), modellering (rentesregning), 
brug af IKT. Projektet viser også gennem sine samarbejder mellem lærere i de to institutioner, at matema-
tik – også – i de nævnte emner – adskiller sig meget. Således skriver (Retsbo & Eriksen, 2004):  
 

For os matematiklærere på (gymnasiet) (…) er det blevet tydeligt at ”matematik” er to vidt for-
skellige fag i de to skoleformer. Folkeskolen skal have alle med og forberede til livet. Måske der-
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for er matematik-undervisningen konkret og knyttet direkte til løsning af hverdagsproblemer, 
mens gymnasiematematikken traditionelt er mere abstrakt og studieforberedende. Nok regnes der 
– ”af hensyn til den skriftlige eksamen”,– mange rutineopgaver i gymnasiet, men vi er uddannet 
til at lægge stor vægt på teoribygningen, også selv om det kun er eet af fagets aspekter. Bl.a. der-
for gør vi megen brug af bogstav- og brøkregning og her ligger virkelig en hurdle for eleverne, ja 
nogle lærer det aldrig og får derfor nemt en dårlig oplevelse med gymnasie-matematikken. Hvor 
løsningen ligger er svært at sige, men det er svært for en 16-17 årig at engagere sig i rutinefær-
digheder, som kun læres gennem gentagelse. 

 
Citatet viser, at bogstavregning og brøkregning opfattes som rutinefærdigheder, som der er megen brug af 
i gymnasiet, og at opfattelsen er, at det kun kan læres gennem gentagelse. Her vil grundskolen lægge mere 
vægt på bogstavregning og brøkregning som generaliseret viden om tal og talstørrelser – gerne hvor 
eleverne deltager i generaliseringen, og som konceptuel forståelse.     
 
Et andet underprojekt er et udviklings- og afprøvningsprojekt i højere ordens tænkning i matematik og 
fysik, som ”bygger på en ide om, at evnen til at tænke abstrakt udvikles med alderen, og at man kan 
fremme den naturlige udvikling gennem målrettet undervisning i at tænke/ræsonnere.” (Limkilde, 2004).  
Undervisning organiseret med lektioner i 3 faser som i det engelske CASE (Adey & Shayer, 1997) 
projekt til træning af formel operationel tænkning. Problemstillingerne blev hentet fra områderne varia-
belkontrol og udelukkelse af irrelevante variabler, forhold og proportionalitet, kompensation og ligevægt, 
sandsynlighed og korrelation og brugen af abstrakte modeller til forklaring og forudsigelse. Projektet har 
også omfattet brug af Robolab i undervisningen. Ifølge lærerinterview er begge dele med til at løfte 
elevernes abstraktionsniveau, give dem en positiv indstilling til samarbejde og styrke logisk og kreativ 
tænkning. 
 
Gymnasielærere i projektet fortæller i interviews, at de efter et projektsamarbejde med folkeskolelærere 
har tænkt meget mere over deres eget ordvalg og over starten på de forskellige emner: 
 

Jeg har haft et lidt andet udgangspunkt i visse emner, hvor jeg har brugt mere tid på at finde ud af 
på hvilket niveau eleverne var inden vi gik rigtigt i gang. Undervisningen er i højere grad blevet 
differentieret, og den er blevet mere konkret. Måske er vi blevet bedre til at kunne bruge det ele-
verne ved (?), vi ved mere om hvad de har lært. (Citatets eget spørgsmålstegn) 

 
Intervieweren spørger: ”Har deltagelsen i projektet gjort at flere elever har fået en bedre start i 
gymnasiet? Begrund.” To af svarene lyder: ”Det føler jeg! Det har i starten føltes som om at jeg brugte alt 
for lang tid på noget ”elementært”, men jeg føler at det nu betyder, at andre ting går betydeligt stærkere, 
da jeg ved, hvad jeg hele tiden kan henvise til. Dette må betyde at det kommer lettere for eleverne!” 
samt ”Vi tror at et godt og glædesfyldt projekt har hjulpet dem i overgangen, men vi kan i sagens natur 
ikke vide det.” 
 
En grundskolelærer i et andet projekt udtaler: ”Vi er blevet bekræftet i at en del af de overgangsproblemer 
elever oplever, er forbundet med sprogbarrierer. Vi taler for eksempel om "det periodiske system" mens 
gymnasiet bruger termen "periodesystemet". Tidligere brugte vores sproglærere heller ikke altid konse-
kvent latinske grammatik-betegnelser. De steder hvor vi kan justere til gymnasiets sprogbrug, har vi gjort 
det, så eleverne i hvert fald ikke skal have det at slås med” (Loveless, 2007) 
 
Statusrapporter for NV 
Undervisningsministeriet har afholdt konferencer om NV i april 2006 og i foråret 2008. I 2006 var det 
med deltagelse af 1-2 repræsentanter fra cirka 90 gymnasier. Gymnasierne svarede på en række spørgs-
mål ved tilmeldingen til begge konferencer. Det viste sig, at allerede for 2005 var der en tendens i gang til 
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at planlægge færre, men længere delforløb, mere tidsmæssigt koncentrere forløb, men ikke til at der 
indgik færre lærere pr. forløb. (Konferencer om naturvidenskabeligt grundforløb, april 2006) 
 
Om samarbejde mellem matematik og NV fremhæver konferencerapporten 2006 at, ”Det fremgår tydeligt 
af læreplanerne, at der skal etableres samarbejde mellem NV og matematik”. Imidlertid angiver næsten 
halvdelen af gymnasierne, at der i 2005 har været meget lidt samarbejde, og den forklaring der gives er, at 
NV lærerne har været optaget af det interne samarbejde, som også er et helt nyt krav.  
 
I 2008 blev der forud for konferencen udsendt spørgeskema til 117 skolerepræsentanter, som 111 besva-
rede helt eller delvist. Tendensen fra 2006 mod at planlægge færre, men længere delforløb fortsætter, og 
desuden ses der en ny tendens til at der indgår færre lærere pr. forløb. 
 
Lærerne er blevet spurgt om den faglige prioritering i NV og har haft mulighed for at angive tre priorite-
rede målområder. De kunne ikke som i casen angive graden af prioritering for hvert målområde.  
 
At håndtere formler prioriteres lavest af alle områder, og at formidle skriftligt, redegøre for praktiske 
undersøgelser, simple modeller og identificere fællestræk rangerer højest. Som det senere fremgår, er 
dette i pæn overensstemmelse med resultater fra casen.  
 
Samarbejdet mellem NV og matematik er fortsat i 2008 meget begrænset. Lidt over halvdelen af skolerne 
svarer, at der samarbejdes meget lidt. Rapporten nævner, at en mulig tolkning er, at det foreskrevne ikke 
efterleves. En anden tolkning, som fremsættes ud fra kommentarer på konferencen, er, at oplevelsen af 
samarbejde ændres. Skolerne kan således svare ’meget lidt’ og ’lidt’, selvom der er en emnemæssig 
koordination i de planlagte forløb: matematikken indledes med lineær sammenhæng, og der behandles 
evt., forsøgsdata fra NV. Desuden sker der tidligt i grundforløbet en introduktion til regression (lineær 
regression) vha. regneark (eller anden software). Rapporten videregiver en anbefaling fra en workshop på 
konferencen om, at man ikke lader samarbejdet være op til de enkelte lærere, men lader planlægningen 
foregå i dialog mellem de to faggrupper af lærere. (Undervisningsministeriet, forår 2008, s. 14)  
 
Der er elever som informanter for statusrapporten, men det fremgår ikke hvor mange og hvordan. Der er 
tale om ”interne elevundersøgelser på de enkelte skoler” med følgende hovedkonklusion: 
 

Eleverne udtrykker en overvejende positiv indstilling med to forbehold. For det første er det en 
udfordring at få skabt sammenhæng mellem de indgående fag, og for det andet er der en betydelig 
variation mellem studieretningerne, idet sprogligt orienterede elever en mindre begejstrede for 
NV. 

 
Et citat fra et lærerspørgeskema giver udtryk for det således: 
 

Eleverne vurderer generelt, at NV er et interessant og relevant forløb. De er glade for, at fagene 
arbejder sammen, og de giver udtryk for, at det giver en god introduktion til naturvidenskab. De 
elever, der ikke er enige, kommer fra de sproglige studieretninger. Her finder nogle elever, at det 
er helt irrelevant for dem at have NV, og de synes, at det fylder for meget på deres skema.(s. 19)  

 
Evaluering af Matematik C 
Evalueringen af Matematik C 2008, der blev koordineret af Christine Holm, Institut for Naturfagsdidak-
tik, KU, viser gennem elev- og lærerudtalelser ved evalueringens skolebesøg, at det kun er en mindre del 
af lærerne, ”der rent faktisk bruger de faglige mål konkret som redskab til planlægning og evaluering af 
undervisningen. Lærerne arbejder selvfølgelig overordnet set ud fra målene, men oplever ikke, at de uden 
videre kan bruges som et konkret redskab i kommunikationen med eleverne om den faglige progression.” 
Det tyder på, at lærerne mangler evalueringsredskaber, der rækker ud over vurdering af ”grundlæggende 
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tekniske regnefærdigheder”. Lærerne peger også på, at de ”oplevede virkelige problemer med at få lært 
eleverne at mestre de elementære færdigheder”. Evalueringen illustrerer det med dette lærercitat: ”Hvis 
de kan regne, så er vi tilfredse. Dette er det vigtigste mål med Matematik C undervisningen”. Lærerne 
burger også udtryk som, at eleverne kan være ”svære at få i  
gang fordi eleverne tror at de har 'valgt matematik fra’”. I evalueringens spørgeskema angiver 57 % 
lærere sig enige heri. Evalueringen peger på, at skemaopbrud fx med flerfaglige forløb, ”måske udgør et 
særligt problem for de matematiksvage elever.” 
 
Lærerne udtrykker usikkerhed om det skriftlige arbejde, der har fået en anden karakter end i andre mate-
matikfag, hvor det bl.a. skal resultere i en intern standpunktskarakter, men ikke evalueres ved en skriftlig 
eksamen. Evalueringen peger på, at usikkerheden kan skyldes, at der ikke produceres nationalt centralt 
stillede opgaver og vejledende eksamensopgaver, som mange lærere ”traditionelt har brugt (…) som 
udgangspunkt for at danne sig et indtryk af det krævede skriftlige niveau.” Endelig oplever lærerne, at de 
mangler tid til den løbende evaluering.  
 
Evalueringen foreslår en indsats i forhold til undervisningsdifferentiering med efteruddannelse og supple-
rende undervisningsmaterialer og peger på, at der “eventuelt må (…) udvikles særlige tilbud og forløb til 
meget svage elever (i lighed med, at en del skoler tilbyder støtteforløb for læsesvage elever hos særligt 
uddannede læsevejledere). Evalueringen placerer begrebet undervisningsdifferentiering i en kompensato-
risk ramme og begrunder undervisningsdifferentiering med elevernes forudsætninger fra grundskolen: 
”Med den meget spredte faglige baggrund som eleverne møder op med i matC, er behovet for redskaber 
og metoder til en hensigtsmæssig undervisningsdifferentiering større end nogensinde.” (Evaluering af 
Matematik C, 2007) 
  
PISA 16½ 2006 
PISA-undersøgelserne anerkender, at der løbende gennem livet sker en tilegnelse af kundskaber og 
færdigheder, der er relevante i videnssamfundet. PISA-opgaverne tester ikke skoleviden, og er ikke 
relateret til læseplaner, men intenderer at teste kompetencer inden for de faglige områder, som kan bruges 
i livssituationer.  Når opgaverne behandles af eleven, er det antagelsen, at elevens behandling indikerer 
hvilke kompetencer, eleven har tilegnet sig, som er relevante for det fremtidige liv, og på hvilket niveau.    
 
Fra hovedundersøgelsen af 15-åriges viden, færdigheder og holdninger ved vi, at danske elever gennem-
snitligt præsterer lavt i naturfag sammenlignet med elever i andre lande. Danske elever er gennemgående 
ikke gode til at argumentere på baggrund af naturfaglig viden. Eleverne i folkeskolens ældste klasser og 
til dels i de første år af gymnasiale uddannelser er ikke vant til at bruge skriftsproget i naturfagene. Om 
matematik ved vi, at danske 15-årige præsterer over gennemsnittet i OECD, og at de udtrykker faglig 
selvtillid, og at det er vigtigt at klare sig godt i matematik. (Mejdung, 2004) (Egelund, 2007)  
 
Internationalt er der interesse for elever, der ikke opnår kompetence på niveau 2, som anses for ikke at 
være tilstrækkeligt. Der er brugt forskellige betegnelser for eleverne, for læsning og matematik anvendes 
betegnelsen “manglende funktionel kompetence”, mens der for naturfag tales om, at man ikke demonstre-
rer naturvidenskabelige kompetencer, der muliggør deltagelse i livssituationer relateret til naturvidenskab 
og teknologi. Også efter PISA 2006 har den internationale Science Expert Group udpeget niveau 2 som 
“bundpræstation”, ikke for at adskille scientific literacy fra “scientific illiteracy”, men for at betegne 
niveau 2 som et præstationsniveau, hvor eleverne begynder at vise naturvidenskabelige kompetencer, der 
vil sætte dem i stand at deltage aktivt og på en frugtbar måde i livssituationer relateret til naturvidenskab 
og teknologi.  
 
For naturfag er det 18,5 % 15-årige i PISA 2006, der ikke demonstrerer naturvidenskabelige kompetencer 
på mindst niveau 2, og for matematiks vedkommende er det 13, 6. Det er i de danske rapporter blevet 
betegnet som bekymrende, at tallene er så høje. Fordelingen på niveauerne fremgår af følgende:  
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Procentuel fordeling på kompetenceniveauer i matematik og naturfag  
for alle 15-årige elever i PISA 2006 
 
Niveau 0 1 2 3 4 5 6 
Matematik 3,6 10 21,4 28,8 22,5 10,9 2,8 
Naturfag 4 14 26 29 20 6 1 
 
Der findes ingen undersøgelser af, hvordan netop de 15-årige elever, der senere starter på stx, præsterer i 
undersøgelsen eller af hvordan de præsterer lige ved starten af stx. Men efter hovedundersøgelsen af 15-
årige i PISA 2000, 2003 og 2006 er der foretaget en særlig dansk supplerende undersøgelse af 16½-årige i 
fire ungdomsuddannelser om foråret, den ene netop i stx, svarende til eleverne i casen. Undervisningsmi-
nisteriet har valgt at få foretaget denne supplerende undersøgelse, fordi børn i Danmark typisk starter i 
skole et år senere end i mange af de lande, vi ofte sammenligner os med. (Andersen & Egelund, 2006) 
(Egelund, 2008) 
 
Det er kun 16½-årige uddannelsessøgende, indskrevet på en uddannelse på testtidspunktet, der er med i 
undersøgelsen, så det er ikke repræsentativt for alle 16½-årige. I alt indgår der 3.128 elever fra 142 
uddannelsesinstitutioner, heriblandt 658 elever i STX/HF. Testningen foregik fra 6. marts til 14. april 
2006, så det ligger over halvvejs inde i 2.halvår af 1.g. I modsætning hertil er data til casen indsamlet et 
halvt år før, i 1. halvdel af 1.g. Til stx/hf rekrutteres elever med stærkere kompetencer end gennemsnittet; 
men det er ikke muligt at afgøre, hvor meget af de klart højere præstationer blandt stx/hf elever i foråret 
1.g., der skyldes en fremgang, der er sket i løbet af 1.g., og hvor meget som må tilskrives, at eleverne i 
stx/hf udvælges blandt de bedst præsterende 15-årige.  
 
Fordelingen af elevpræstationer på de forskellige skoleformer bekræfter dog, at stx rekrutterer elever med 
relativt stærke kompetencer. Samlet for alle gymnasiale uddannelser (inkl. hf) præsterer eleverne meget 
væsentligt over landsresultaterne i PISA 2006, og de ligger også en del over de finske 15-årige folkesko-
leelever. I øvrigt præsterer elever på stx/hf bedre i læsning end elever på de øvrige ungdomsuddannelser, 
og elever på htx præsterer bedre end elever i stx/hf i naturfag og matematik. 
 
Her koncentrerer vi os om 16½-årige i stx/hf, og det fremgår af nedenstående fordeling på niveauer, at der 
blandt 16½-årige i stx/hf er færre end 1 % på lavere niveau end niveau 2 i matematik, og det samme er 
tilfældet for naturfag: 
 
Procentuel fordeling på kompetenceniveauer i naturfag og matematik  
for elever i stx/hf i PISA 16½ 2006 
 
På niveau 0 1 2 3 4 5 6 
Naturfag 0,0 0,8 6,7 25,1 39,5 23,4 4,6 
Matematik 0,0 0,3 4,0 14,7 35,3 33,7 12,0 
 
Efter en omfattende analyse af spørgsmål fra PISA 2006 har den internationale Science Expert Group, der 
har haft en overordnet rolle ved udvikling af rammer og opgaver, udpeget Niveau 2 som "bundpræstati-
on". Denne "bundpræstation" på PISA skalaen er det præstationsniveau, hvor eleverne begynder at vise 
de naturvidenskabelige kompetencer, der vil kunne sætte dem i stand at deltage aktivt og på en frugtbar 
måde i livssituationer relateret til naturvidenskab og teknologi. For at nå Niveau 2 kræves kompetencer 
som at identificere centrale dele af en videnskabelig undersøgelse, forbinde enkelte naturvidenskabelige 
begreber og informationer med en situation og bruge resultater fra et eksperiment, vist i tabelform, som 
støtte for en personlig beslutning. 
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Selv på niveau 2 er kompetencen begrænset, og det er værd at bemærke, at der er – ganske vist en mindre 
- andel af eleverne her. I naturfag svarer det til at eleverne har tilstrækkelig naturvidenskabelig viden til at 
give mulige forklaringer i en kendt kontekst eller drage konklusioner baseret på enkle undersøgelser. De 
er i stand til direkte overvejelse og tolkning af resultater af naturvidenskabelige undersøgelser eller 
teknologisk problemløsning. I matematik svarer det til at kunne klare opgaver, der er genkendelige og 
ikke kræver en fortolkning af teksten med efterfølgende strategivalg. Eleverne på dette niveau kan anven-
de formler, tabeller og standardalgoritmer. Det betyder, at elever, der præsterer til og med niveau 2 ikke 
har det abstraktionsniveau, der er nødvendigt for at kunne klare gymnasiets krav i naturfag og matematik. 
 
Ved at sammenlægge tallene, kan man se hvor mange elever der mindst er henholdsvis niveau 6, 5, 4 
osv.:  
 
Mindst på 
niveau 

0 1 2 3 4 5 6 

Naturfag 0,0 100 99,3 92,6 67,5 28 4,6 
Matematik 0,0 100 99,7 95,7 81 45,7 12,0 
 
Det fremgår, at to ud af tre elever præsterer på mindst niveau 4 i naturfag, og at fire ud af fem elever 
præsterer mindst på niveau 4 i matematik. Elever på niveau 4 i naturfag kan typisk arbejde hensigtsmæs-
sigt med situationer og spørgsmål, der kan angå entydige fænomener, og som kræver, at eleverne kan 
drage slutninger om betydningen af naturvidenskab og teknologi. De kan udvælge og sammenkæde 
forklaringer fra forskellige områder af naturvidenskab eller teknologi og knytte disse forklaringer direkte 
til aspekter af livssituationer. Eleverne kan også reflektere over deres handlinger, og de kan formidle 
beslutninger, hvor de bruger naturvidenskabelig viden og evidens. I matematik kan elever på niveau 4 
arbejde med modeller, der er givet på forhånd, og kan til en vis grad udvælge, sammenligne og vurdere 
strategier til problembehandling. 
 
Tilsvarende præsterer godt hver fjerde elev på mindst niveau 5 i naturfag, og næsten halvdelen af eleverne 
præsterer på mindst niveau 5 i matematik. Det svarer til i naturfag at kunne identificere de naturvidenska-
belige elementer i mange komplekse livssituationer, anvende både naturvidenskabelig viden og viden om 
naturvidenskab på disse situationer, og de kan sammenligne, udvælge og vurdere passende naturviden-
skabelig evidens for at reagere på disse situationer. Elever på dette niveau kan bruge gode undersøgelses-
færdigheder, forbinde viden på passende måde og inddrage kritisk indsigt. De kan formulere forklaringer 
baseret på evidens og argumenter baseret på deres kritiske analyse. For matematik kan elever, der præste-
rer på niveau 5, karakteriseres ved at kunne arbejde med opstilling af modellering i komplekse matema-
tikholdige situationer, for eksempel ved at kunne identificere muligheder og begrænsninger ved en model 
ud fra givne antagelser for opstillingen af modellen. Således kan eleven udvælge, sammenligne og vurde-
re hvilke strategier, der er bedst egnet til at behandle et problem i relation til en eller flere mulige model-
ler. Elever på dette niveau udviser også indikationer på god forståelse og fortolkning af repræsentationer i 
problembehandling af de matematikholdige situationer. 
 
ANALYSE AF INDSAMLET EMPIRISK MATERIALE 
Elevbesvarelser af opgaver 
I forlængelse af beskrivelsen af præstationer ifølge PISA ovenfor, kan vi illustrere hvorledes de 87 elever 
i casen arbejder med opgaver, der har indgået i PISA, men som nu er offentliggjort, og ikke skal anvendes 
i fremtidige PISA undersøgelser. Vi har udvalgt en naturfagsopgave og en matematikopgave. Begge 
opgaver indeholder to spørgsmål, hvor det ene tester for enkel brug af matematik og naturfag, og det 
andet tester for mere kompleks brug. Desuden er opgaverne relevante i forhold til brugen af matematik i 
naturfag, som det beskrives i bekendtgørelserne. Elevernes svar er kodet i overensstemmelse med PISA-
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undersøgelsen, så fx stavefejl og forkert ordstilling og lignende ikke indgår i kodningen. Vi har medtaget 
opgavebesvarelser i casen af to hensyn: 
For det første kan en sammenligning mellem andelen af korrekte svar hos case-eleverne med andelen af 
korrekte svar hos 15-årige i PISA 2003 og 2006, give et lille vink om, hvorvidt eleverne i casen præsterer 
i naturfag og matematik på linje med danske gymnasieelever generelt. Mere præcist: hvis case-eleverne 
præsterer ligesom eller ringere end de 15-årige, så er det en indikator på at case-eleverne fagligt set har 
ringere forudsætninger end gymnasieelever generelt, med andre ord udgør en skæv stikprøve af danske 
gymnasieeleverer 
For det andet tjener en uddybet og eksemplificeret beskrivelse, af hvordan case-elevernes opgavebesva-
relser skal kodes efter PISA-undersøgelsens bestemmelser, til at præsentere et nuanceret billede af elever-
nes kompetencer i en PISA-sammenhæng, der ikke alene fortæller hvor mange der svarer rigtigt og 
forkert, men også hvad eleverne lægger vægt på i deres rigtige og forkerte svar. Materialet kan derved 
invitere til en diskussion af gymnasiets opfattelse og brug af elevernes forudsætninger.   

Naturfagsopgaven 
Naturfagsopgaven er anvendt i PISA og er frigivet til publicering efter PISA 2006. Opgaven handler om 
drivhuseffekten. Efter en indledende tekst med to grafer for henholdsvis kuldioxid udslip og gennemsnits-
temperatur følger to spørgsmål. De to spørgsmål forventes besvaret med et ”åbent formuleret svar” i form 
at en skriftlig sproglig formulering.  
 
Første spørgsmål er af sværhedsgrad 3. Elever, der er på kompetenceniveau 3, kan med stor sandsynlig-
hed svare korrekt på spørgsmålet. Andet spørgsmål er af sværhedsgrad 4. 
 
 

Drivhus 

Læs teksten og besvar de efterfølgende spørgsmål. 

DRIVHUSEFFEKTEN: FUP ELLER FAKTA? 

Levende organismer har brug for energi for at overleve. Den energi, der opretholder livet på 
Jorden, kommer fra Solen, som stråler energi ud i rummet, fordi den er så varm. En lillebitte del 
af denne energi når Jorden.  

Jordens atmosfære virker ligesom et beskyttende tæppe lagt hen over vores planets overflade 
og den forhindrer, at der kommer de temperatursvingninger, som ville forekomme på en planet 
uden atmosfære. 

Det meste af den strålingsenergi, der kommer fra Solen, passerer gennem Jordens atmosfære. 
Jorden optager en del af denne energi, og en anden del kastes tilbage fra Jordens overflade. 
Noget af denne reflekterede energi optages af atmosfæren. 

Som følge heraf er gennemsnitstemperaturen over Jordens overflade højere end den ville være, 
hvis der ikke var nogen atmosfære. Jordens atmosfære har den samme effekt som et drivhus, 
hvoraf ordet drivhuseffekt. 

Drivhuseffekten siges at være blevet mere udtalt i løbet af det tyvende århundrede.  

Det er en kendsgerning at gennemsnitstemperaturen i Jordens atmosfære er steget. I aviser og 
tidsskrifter angives ofte den forøgede produktion af kuldioxid som hovedårsag til temperatur-



Overgangsproblemer som udfordringer i uddannelsessystemet  
 

 
 
 68 

stigningen i det tyvende århundrede. 

André, der er skoleelev, interesserer sig for den mulige sammenhæng mellem gennemsnits-
temperaturen i Jordens atmosfære og kuldioxidudslippet på Jorden.  

På biblioteket falder han over følgende to grafer: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ud fra disse to grafer konkluderer André, at det er klart, at stigningen i gennem-
snitstemperaturen i Jordens atmosfære skyldes stigning i kuldioxidudslippet. 
 
 
 
DRIVHUS (H1-28, H2-6, H8-30, H11-52)     S114Q03- 01  02  11  12  99 
 
Hvad er det i graferne, der støtter Andrés konklusion? 
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DRIVHUS (H1-29, H2-7, H8-31, H11-53)     S114Q04- 0 1 2 9 
 
Jeanne, der også er skoleelev, er uenig i Andrés konklusion. Hun sammenligner de to grafer og 
siger, at der er nogle områder af graferne, der ikke støtter hans konklusion. 

Giv et eksempel på områder af graferne, der ikke støtter Andrés konklusion.  
Forklar dit svar nærmere. 

......................................................................................................................................  

......................................................................................................................................  

......................................................................................................................................  

 
Ca. 60 % af de danske 15-årige svarede rigtigt på det første naturvidenskabelige spørgsmål i 2006. 
I casen svarede 79 % korrekt og er i stand til at se sammenhæng mellem CO2 og temperaturstigning og 
begrunde sammenhængen. 
2 % svarer ikke. 19 % giver svar, som er ufuldstændige. De refererer generelt til en stigning, men ikke til 
sammenhæng mellem temperatur og CO2. Typiske svar er ”Den stiger”, ”Temperaturen stiger meget”.  
De 19 % elever kan således aflæse kurver, men ikke anvende aflæsningen til at afdække sammenhænge.  
  
I andet spørgsmål skal eleverne tage stilling til en modhypotese og argumentere og eksemplificere med 
henvisning til konkrete områder af graferne. 
 
Cirka 1/3 af de danske 15-årige svarede korrekt på det andet naturvidenskabelige spørgsmål i 2006. 
I casen svarede knap halvdelen helt korrekt. Mens 20 % har svaret delvist rigtigt. Det betyder, at de 
nævner en relevant periode eller et korrekt år, men ikke giver nogen forklaring med ord.  
Dvs. ca. 2/3 af eleverne er i stand til at håndtere en modhypotese. 
 
5 % har ikke svaret, og ca. 30 % har formuleret et svar, der ikke er korrekt, fx refererer de til en ubenævnt 
tidsperiode eller en forkert tidsperiode uden argumentation. Enten henviser de ikke til, hvilke år eller 
perioder deres observation handler om, eller de angiver ikke observationens karakter i år eller perioder, 
som de angiver. Der er således korrekte tanker – mens de kun ufuldstændigt kommunikeres. I en relevant 
mundtlig kommunikation ville disse input kunne indgå i det videre læringsforløb og blive bragt til fuld-
stændighed, men disse tanker er utilstrækkelige i skriftlig envejs-kommunikation.  
 
Matematikopgaven 
Matematikopgaven er anvendt i PISA 2003, og er derefter frigivet til publicering. Opgaven handler om 
vurdering af biler. Opgaven indeholder en tekst og en tabel vedrørende et vurderingssystem til at sam-
menligne biler ud fra forskellige kriterier. Derefter følger to spørgsmål. Første spørgsmål skal besvares 
med et tal, og andet spørgsmål skal besvares med et algebraisk udtryk. 
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Første spørgsmål er af sværhedsgrad 2. Elever, der er på kompetenceniveau 2, kan med stor sandsynlig-
hed svare korrekt på spørgsmålet. Andet spørgsmål er af sværhedsgrad 5.  
 
Den bedste bil 
 
Et bilmagasin bruger et pointsystem til at bedømme nye biler og uddeler prisen ”Årets Bil” til den 
bil, der opnår det højeste pointtal. Fem nye biler er lige blevet bedømt, og deres point kan ses i 
tabellen. 

Bil Sikkerheds- 
udstyr 

(S) 

Brændstof- 
økonomi 

(B)

Ydre ud-
seende  

(Y)

Indvendigt 
udstyr 

(U) 
Ca 3 1 2 3 
M2 2 2 2 2 
Sp 3 1 3 2 
N1 1 3 3 3 
KK 3 2 3 2 

Pointene har følgende betydning: 

 3 point = Fremragende  
 2 point = God  
 1 point = Rimelig 
 
 
 
Spørgsmål 17: DEN BEDSTE BIL       M704Q01 

 

For at beregne en bils samlede pointtal benytter bilmagasinet følgende regel, som er en vejet 
sum af de enkelte pointtal: 

 Samlet pointtal = (3 · S) + B + Y + U 

Beregn det samlede pointtal for bilen “Ca”. Skriv dit svar på linjen nedenfor. 

Samlet pointtal for “Ca”:  ..........................  

 
 
Spørgsmål 18: DEN BEDSTE BIL       M704Q02 
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Fabrikanten af bilen “Ca” synes, at reglen for det samlede pointtal er uretfærdig.  

Opstil en regel til at beregne det samlede pointtal, således at bilen “Ca” vinder. 

Din regel skal indeholde alle fire variable, og du skal opstille din regel ved at indsætte positive 
tal i de fire felter i ligningen nedenfor.  

Samlet pointtal = ……… · S + ……… · B + ……… · Y + ……… · U. 

 
 
 
Første spørgsmål svarede 80 % af danske 15-årige korrekt på i PISA 2003. 93 % af eleverne i casen har 
svaret korrekt på første spørgsmål. 7 % har forkerte svar. Der er således ingen blanke svar. De 93 % af 
eleverne forstår således at arbejde med forholdsvis simpel men ukendt formel.  
 
I andet spørgsmål skal eleverne opfinde en vinderformel, der resulterer i, at en bestemt af de angivne biler 
bliver kåret som den bedste bil. Der er mange mulige løsninger. Der er blandt danske 15-årige 23 %, der 
svarer korrekt. Blandt casens elever er der 36 %, der svarer korrekt. 57 % svarer forkert, heraf 4 procent-
point, der indsætter 0 på trods af at opgaveteksten fordrer, at der benyttes positive tal. 7 % giver intet svar. 
 
Vi har ikke adgang til alle de metoder, eleverne har anvendt. Men nogle elever skriver selv, at de har 
gættet, og da svarene er forkerte tyder det på, at eleven ikke har kontrolleret svaret. Nogle elever har 
mange udregninger på papiret. Og forkert svar. En enkelt elev skriver, at hun ikke forstår spørgsmålet.  
 
Opgaverne set samlet 
Samlet set er der ikke forskel på svarniveauerne fra de tre gymnasier på trods af deres forskellige geogra-
fiske beliggenhed og deres forskellige sociokulturelle oplande. 
17 % af eleverne har svaret helt korrekt på alle fire spørgsmål. Det drejer sig om 10 drenge og 5 piger. 
Kun 1 %, svarende til en elev, har ingen korrekte svar. 31 elever, svarende til 36 %, har begge matematik-
spørgsmål korrekte. 36 elever, svarende til 41 %, har begge naturfaglige spørgsmål rigtige. 
 
15 elever, svarende til 17 %, har begge matematikopgaver korrekte og begge naturfagsopgaver forkerte. 
Men der er ingen elever, der har begge naturfagsopgaver rigtige og ingen matematikopgaver rigtige. 
Det kan skyldes, at spørgsmålene er udvalgt således, at der er behov for matematik i anvendelse i natur-
fagsopgaven.  
  
Ingen elever har ingen svar overhovedet, men en enkelt elev har kun første spørgsmål i matematikopga-
ven korrekt og har ikke svaret på de andre spørgsmål.  
 
Konklusion på opgavebesvarelser 
Da case-eleverne i hvert af de fire spørgsmål præsterer væsentligt bedre end danske 15-årige, er der ingen 
grunde til at antage, at case-eleverne fagligt set afviger fra det faglige niveau hos danske gymnasieeleve-
rer generelt. Ud fra det, der i PISA anses for at være livsduelighedskompetence inden for matematik og 
naturfag, viser der således et solidt grundlag at bygge på. Det kræver, at underviserne er klædt på til den 
store fagdidaktiske og pædagogiske udfordring, der ligger i at udnytte de muligheder, der findes hos 
eleverne og realisere potentialet.   
 
Spørgeskemaer og interview 
Resultaterne fra spørgeskemaer og interviews er samlet i fire temaer ud fra de fire forskningsspørgsmål 
nævnt tidligere. 
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Oplevelsen af overgangen generelt (første tema) 
Det ene tema er oplevelsen af overgangen, og ledeforskellene er det sociale over for det faglige og hvor-
vidt overgangen opleves positivt eller negativt af eleverne. For lærernes vedkommende er ledeforskellen 
adfærd over for faglighed. Vi har som en åben og generel indledning til interviewene spurgt både elever 
og lærere, hvordan de har oplevet elevernes overgang til gymnasiet. Spørgeskemaet berører ikke over-
gangen generelt.    
 
På alle tre skoler er der elever, der i deres beskrivelser af overgangen lægger vægt på sociale aspekter 
frem for faglige aspekter ved overgangen, ligesom der er elever, der omvendt lægger vægt på det faglige.  
På skolen med det stærkeste sociale opland er det gennemgående for elevernes udtalelser, at overgangen 
er en velkommen ændring og udfordring, med spændende fagligt indhold, selvstændige arbejdsmetoder 
og nye kammerater. På en anden af skolerne er det mere gennemgående, at overgangen giver besvær og 
usikkerhed og indskrænker livsindholdet her og nu ved at stjæle tid fra fritid og arbejdstid. Da der på alle 
tre skoler er der stor spredning i elevernes opfattelse af overgangen, uddrages der i det følgende fra det 
samlede elevinterviewmateriale, og der skelnes ikke mellem de tre skoler. 
 
Om det faglige siger nogle elever, at det ikke er så svært, som de havde forventet, og at lektiepresset er 
mindre end forventet, mens andre elever lægger vægt på, at det er svært, og at det går hurtigt. Fx ”Man får 
ikke tid til at det kan sive ind.” Omvendt er der også elever, der synes, det fagligt går for langsomt fremad 
i gymnasiet, og som fortæller, at undervisningen i grundskolen var differentieret og mere udfordrende.  
 
Nogle elever fortæller positivt om grundskolen og negativt om gymnasiet. De lægger vægt på, at forhol-
det mellem lærere og elever var mere personligt, bøgerne var i bedre stand og der var bedre udstyr til 
eksperimenter i fysikundervisningen. Grundskolelærerne var bedre til at forklare og til at variere under-
visningen.    
 
Andre elever fortæller positivt om gymnasiet og negativt om grundskolen. De lægger vægt på, at gymna-
sielærerne er bedre til at forklare og til at gøre det faglige interessant, og at lærerne lægger vægt på, at 
eleverne er med i timerne, og de insisterer på, at eleven ikke giver op, men lægger mærke til, hvor det er, 
eleven falder fra.      
 
Nogle elever lægger mere vægt på det sociale end det faglige, når de fortæller om overgangen, fx ”man 
skal finde sig det rette, og det sociale var faktisk mere stressende end det faglige”. Nogle elever peger på 
problemer med det disciplinære klima ved overgangen, og siger fx ”Der var ret meget larm til at starte 
med.  
 
Det disciplinære klima og elevernes tilgang til læring er centralt i lærerinterviewene. Nogle lærere udtaler, 
at det især med denne og sidste årgangs elever har det ikke fungeret at lade eleverne være selvstændige og 
tage ansvar. Andre lærere fortæller, at eleverne ikke er studieparate og klar over, at de skal yde en virkelig 
arbejdsindsats. Fagligt lægger lærerne vægt på, hvad eleverne ikke kan, og lægger vægt på forskellene 
mellem fagene i grundskolen og gymnasiet med hensyn til abstraktion og terminologi.  
 
Faglige prioriteringer: NV og matematik samt indbyrdes sammenhæng (andet tema) 
Det andet tema er lærernes faglige prioriteringer i NV, herunder relation mellem matematik og NV. 
Temaet behandles i spørgeskema og interviews. Vi har spurgt lærerne, hvad de prioriterer, og vi har 
spurgt eleverne om, hvad lærerne prioriterer. Desuden har vi spurgt begge parter om sammenhængen 
mellem matematik og NV. Ledeforskellene er læreropfattelser af deres egne faglige prioriteringer over for 
elevopfattelser af lærernes prioriteringer, samt læreres overfor elevers opfattelse af sammenhæng mellem 
matematik og NV. 
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Til spørgsmål om prioritering inden for NV har vi i spørgeskemaerne anvendt formuleringer fra ’målom-
råder’ i UVM’s statusrapport for NV foråret 2008, således at det er muligt at sammenholde resultater fra 
casens lærere med resultater fra de 111 lærere i statusrapporten. Der er kun få case-lærere, og hvis deres 
svar afviger meget fra statusrapporten, må man afvise, at casens lærere svarer til gymnasielærere generelt.      
 
Der er to målområder, som eleverne opfatter, får højere prioriteret, end lærerne selv gør. Mest udtalt er 
det at håndtere formler, som eleverne opfatter som noget af det, der prioriteres allerhøjest, mens lærerne 
opfatter det som det lavest prioriterede formål. Formålet at lave dataopsamling er ifølge eleverne også ret 
højt prioriteret, og mindre højt prioriteret blandt lærerne.  
 
Blandt lærerne er der to målområder, der prioriteres af flest lærere. Det er at redegøre for udførelsen af de 
praktiske undersøgelser og at benytte faglige begreber korrekt. Disse to formål er sammen med at håndte-
re formler det, som flest elever opfatter, bliver prioriteret.  
 
Både målområdet at perspektivere og målet at kunne identificere naturvidenskabelige elementer og 
problemstillinger i medier får langt højere score hos lærerne selv end hos eleverne.    
 
For eleverne fremstår det som helhed   
- at håndtere formler, at benytte begreber korrekt og udførelsen af de praktiske undersøgelser, er det som 
flest elever mener, at lærerne prioriterer 
- at perspektivere og at identificere naturvidenskabelige elementer/problemstillinger i medier mener 
færrest elever, at lærerne prioriterer 
- godt halvdelen af eleverne mener at arbejde med simple modeller prioriteres  
- halvdelen af eleverne oplever ikke at identifikation af fællestræk mellem naturvidenskaberne prioriteres 
  
Casens lærerundersøgelse er her i pæn overensstemmelse med de 111 lærersvar i statusrapport fra NV 
2008. At håndtere formler prioriteres lavest, mens det at redegøre for praktiske undersøgelser, simple 
modeller og identificere fællestræk prioriteres højest. Selv om det er markant, at det at benytte faglige 
begreber på korrekt vis prioriteres højt af casens lærere, mens statusrapportens lærere prioriterer det lavt, 
vurderer vi ikke, at vi kan afvise casens lærere som skævt udvalgt blandt gymnasielærere generelt, hvad 
angår deres faglige prioriteringer.   
 
Den indbyrdes sammenhæng i løbet af første halvår af 1.g mellem matematik og NV har vi spurgt om på 
to måder. Dels har vi specifikt spurgt om der anvendes datamateriale fra NV i matematikundervisningen. 
For både lærere og elever er svaret pessimistisk, og elevernes svar er endnu mere pessimistisk end lærer-
nes. Tre ud af fire lærere svarer, at der kun i ringe grad eller slet ikke bruges datamateriale fra NV i 
matematikundervisningen. For elevernes vedkommende er det endog fire ud af fem, der svarer i ringe 
grad eller slet ikke. Dette er i modstrid med intentionerne i de formelle bestemmelser 6. 
 
 

                                                      
6 De fire svarkategorier i svarskemaet er omkodet således, at de to negative sværmuligheder er sammen-
lagt og tildelt værdien 0, og de to positive svarmuligheder er sammenlagt og tildelt værdien 1 
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Ligeledes har vi generelt spurgt, om der er sammenhæng mellem undervisningen i matematik og i NV, og 
vi gav her svarmulighederne ja eller nej. Også her er eleverne mere positive end lærerne. Tre ud af fem 
elever svarer ja, to ud af fem svarer nej. Men blandt lærerne mener kun hver femte, at der er sammen-
hæng.   
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Interviewene bekræfter tendenserne i spørgeskemaresultaterne. Det er yderst få elever, der nævner natur-
videnskab i medierne, mens håndtering af formler og brug og formidling af eksperimentelt arbejde i NV 
nævnes af mange elever og lærere. I matematik er det brøker og ligninger og nye slags teknologiske 
værktøjer, der typisk nævnes af eleverne. Nogle lærere udtrykker bekymring over, at formuleringerne i de 
formelle bestemmelser for NV er på et abstraktions- og refleksionsniveau, som er urealistisk højt, når man 
tager elevernes basisviden inden for naturfag og naturvidenskabelig metode i betragtning.  
 
Det er påfaldende, at mange elever i interviewene fortæller om lærernes prioriteringer som emner, såsom 
vand og energi eller begreber som cosinus, sinus og ligninger.   
 
Elevernes faglige forudsætninger, herunder vurdering og brug af elevernes forudsætninger (tredje tema) 
I spørgeskemaer svarer eleverne på, om de i gymnasieundervisningen kan bruge det, de har lært i grund-
skolens forskellige fag, og tilsvarende bliver lærerne spurgt, om de i deres undervisning kan bygge på 
elevernes viden fra grundskolen i fagene. Ledeforskellen er elevers opfattelse over for lærernes opfattelse.  
 
Vi har spurgt generelt til fagene. Eleverne svarer mere positivt end lærerne for alle fem fag: biologi, fysik, 
kemi, matematik og naturgeografi.  Både lærere og elever vurderer brugbarheden højere for matematik 
end for de øvrige fag, ligesom begge parter vurderer naturgeografi som det fag, hvor der er den ringeste 
brug. Situationen for naturgeografi kan hænge sammen med faget placering i grundskolen.  
 
Inden for hvert af NV-fagene har vi desuden i spørgeskemaet spurgt lærere og elever mere detaljeret i 
hvilken grad, eleverne er forberedt på og kan bruge deres grundskoleviden i forhold til forskellige dele af 
det faglige i gymnasiets NV og matematik. Kategorierne er for matematiks vedkommende de syv mål i 
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læreplanen, og for NV er det de faglige områder, som anvendes i statusrapport fra UVM 2008. Vi har 
formuleret forskellige spørgsmål til lærere og elever. Vi har spurgt lærerne ’i hvor høj grad er eleverne 
forberedt på’, og vi har spurgt eleverne ’synes du det er svært’ (formål 1-7). Elevernes besvarelser har vi 
ændret fortegn på, så det både for elever som lærere er de lave værdier i diagrammet, der angiver det mest 
problematiske og de høje værdier som det mindst problematiske. 
   
Besvarelserne viser for NV, at elever vurderer deres faglige forudsætninger højere end lærerne vurderer 
elevernes forudsætninger. I relation til formålet at perspektivere er der dog ingen forskel mellem lærer og 
elevvurderinger og begge ligger højt. Også målet at formidle om naturvidenskab mundtligt er begge 
parter enige og optimistiske.  
 
De største forskelle mellem lærer og elevvurderinger drejer sig om at lave dataopsamling, at håndtere 
formler, at arbejde med simple modeller, at identificere naturvidenskabelige fags fællestræk og at redegø-
re for udførelsen af de praktiske undersøgelser. For alle fem formål er eleverne betragtelig meget mere 
positive end lærerne, hvor eleverne er overvejende positive, og lærerne er overvejende meget negative 
over for elevernes forudsætninger.    
 
Eleverne vurderer, at det er lige svært og let for dem at formidle mundtligt og skriftligt, herunder rapport-
skrivning, mens lærerne vurderer elevernes forudsætninger for mundtlig formidling mere positivt end for 
skriftlig formidling. Faktisk vurderer lærernes forudsætninger for mundtlig formidling af naturvidenskab 
på niveau med elevernes egenvurdering. 
 

 
 
Besvarelserne på spørgeskemaer for elever og lærere viser for matematik, at elever ligesom ved NV 
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vurderer deres faglige forudsætninger højere end lærerne vurderer elevernes forudsætninger, dog med en 
undtagelse. Undtagelsen er i anvendelse af it-værktøjer. Vurderingen relativt mellem formål 1-7 er elever 
og lærere næsten enige om, hvor de mindst problematiske er at anvende geometriske modeller, at håndte-
re formler og at anvende it-værktøjer. At demonstrere viden om matematikkens udvikling og at anvende 
variabelsammenhænge/funktionsudtryk er mest problematisk. 

 
 
De største forskelle mellem lærer og elevvurderinger af elevernes forudsætninger gælder at anvende 
simple statistiske modeller, at anvende variabelsammenhænge/funktionsudtryk og at gennemføre matema-
tiske ræsonnementer, hvor eleverne er langt mere optimistiske end lærerne. Den allerstørste forskel ses 
ved formålet at demonstrere viden om matematikkens udvikling, hvor ingen lærere angiver, at eleverne 
overhovedet er forberedt på det fra grundskolen, mens halvdelen af eleverne mener, at de er forberedt.    
 
Resultaterne for NV og matematik har det lighedspunkt, at eleverne vurderer egne forudsætninger højere 
end lærerne gør. 
 
I interviewene har vi spurgt eleverne om, ’hvordan oplever du at din faglige kunnen og viden svarer til 
lærernes forventninger i henholdsvis naturvidenskabelige grundforløb og matematik’. Vi har spurgt 
lærerne om, ’hvordan oplever du at elevernes faglige kunnen og viden svarer til dine forventninger i 
henholdsvis naturvidenskabelige grundforløb og matematik’. Hovedindtrykket fra interviewene er, at 
lærerne vurderer elevernes forudsætninger som ringere, end eleverne selv vurderer dem, hvilket bekræfter 
resultaterne fra spørgeskema.  
 
Lærerne giver kraftigt udtryk for, at elevernes forudsætninger er endog meget ringe. En hel del elever 
giver udtryk for, at deres forudsætninger ikke udnyttes. En elev udtrykker det på denne måde: ”Vi har lært 
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i 10 år at løse ligninger, og nu får vi at vide at det er galt!” Mange fortæller, at de kan ligninger fra grund-
skolen, og at der så i gymnasiet er mere komplicerede ligninger. En elev siger: ”Jeg forstår ikke hvorfor 
man ikke starter med det vi kan, og så bygger det op derfra.”. Nogle elever udtrykker, at de er overraske-
de over gymnasiets krav om præcision og krav om en bestemt terminologi. Gymnasielærerne anvender 
gymnasietermer uden at konkretisere dem eller lade dem blive ledsaget af udtryk fra hverdagssprog og 
grundskolefagsprog. I matematik oplever eleverne desuden, at lærerne anvender nogle nye metoder og 
stiller krav om, at eleverne også bruger de nye metoder.   
 
Kommunikation om elevernes faglige læring (fjerde tema)  
 I interviewene har vi spurgt til kommunikation og til forståelseskontrol i kommunikationen. Vi har spurgt 
lærerne: 
- På hvilke måder prøver du i naturvidenskabeligt grundforløb og matematik  at finde ud af hvad eleverne 
allerede ved og kan  
- På hvilke måder prøver du i naturvidenskabeligt grundforløb og matematik at finde ud af hvad der er 
svært og hvad der er let for eleverne  
- Hvad gør eleverne selv for at fortælle dig hvad de synes er let og svært i naturvidenskabeligt grundfor-
løb og matematik 
 
Vi har spurgt eleverne: 
- På hvilke måder prøver lærerne i naturvidenskabeligt grundforløb og matematik at finde ud af hvad I 
allerede ved og kan  
- På hvilke måder prøver lærerne i naturvidenskabeligt grundforløb og matematik at finde ud af hvad der 
er svært og hvad der er let for jer  
- Hvad gør du/I selv for at fortælle lærerne hvad I synes er let og svært i naturvidenskabeligt grundforløb 
og matematik 
 
Ledeforskelle er læreropfattelser over for elevopfattelser: 
 
Elever og lærere er enige om, at det er udbredt at lærere udarbejder testspørgsmål og skriftlige opgaver, 
elever besvarer, lærere retter og afleverer til elever. 
Elever og lærere er enige om, at lærerne bruger direkte spørgsmål som metode: forstår I, ved I 
om, at elevers tavshed og inaktivitet er udtryk for, at de ikke kan finde ud af det faglige.   
Elever og lærere er ikke enige om, hvorvidt lærerne kender elevernes forudsætninger. Lærerne taler i 
interviewene om elever som en helhed, og de anvender deres erfaring fra tidligere år som indikator for, 
hvad der er svært og let for de aktuelle elever.   
Elever og lærere er ikke enige om, hvorvidt elever spørger åbent til det, de ikke forstår. Der er elever, der 
siger, at det er flovt at spørge i klassen, når alle de andre elever hører det; men ingen lærere nævner dette 
som en problematik.  
Nogle elever oplever, at lektier ikke tages op eller anvendes senere.   
Elevernes metoder til at fortælle, hvad der er svært og let metoder: Markere eller ej, afventer eller tilken-
degive ikke at forstå, spørge, bede om ny forklaring, svare på lærerspørgsmål med ja og nej, spørge andre 
elever. 
Lærerne angiver, at det er en vigtig metode til at få indblik i, hvad der er let og svært for eleverne, at gå i 
dialog med eleverne under elevernes gruppearbejde.  
 

KONKLUSION 
Perspektivet for casen er at formulere opmærksomhedspunkter og konkrete forslag med henblik på flere 
elevers gennemførelse af gymnasiet og med henblik på kvalitet i den faglige læring og motivation hos 
flere elever. Casen er designet til udforskning af kritiske brudflader hos elever og lærere og mellem elever 



Overgangsproblemer som udfordringer i uddannelsessystemet  
 

 
 
 79 

og lærere. Casens resultater er i samklang med evalueringer af gymnasiereformen og supplerer dem med 
en fagdidaktisk synsvinkel og med elevopfattelser fra interviews fra 87 elever og spørgeskemaer fra over 
350 elever. 
 
Casens sammenstilling af styredokumenter, andre undersøgelser, PISA-opgaver, spørgeskemaer og 
interviews tyder kraftigt på, at der ligger potentialer til at øge elevers læring og motivation gennem 
praktisk fagdidaktisk og pædagogisk udvikling, hvor     
 

• gymnasielærerne i højere grad afsøger elevernes fagsprog 
• gymnasieundervisning inddrager det som eleverne kan 
• der arbejdes med hvordan elevernes forudsætninger kan inddrages i den progression som kræves 

på gymnasiets præmisser 
• der arbejdes fokuseret på forskellene mellem det konkrete og det abstrakte¸ på grader af præcision 

og hverdagssprog over for fagsprog i henholdsvis grundskole og gymnasium  
• der arbejdes med studievaner hos gymnasieelever 
• der arbejdes med lærer- og elevforventninger om, hvordan lektier skal kontrolleres og eksplicit 

anvendes 
• både grundskole- og gymnasieundervisning klargør og specificerer læringsmål for de forskellige 

elevaktiviteter 
 
 
DEN VIDERE FORSKNING 
Følgende spørgsmål kunne være udgangspunkt for kommende forskningsprojekter: 
 
Hvilke kommunikationsformer er effektfulde med henblik på at udnytte elevernes faglige og studievane-
mæssige forudsætninger i matematik og naturvidenskab som potentiale i forbindelse med overgange i 
uddannelsessystemet – i kommunikation der går på tværs mellem institutioner, fx grundskole-stx, og i 
kommunikation mellem elever og lærere i gymnasieundervisningen.  
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