
 

DMUK  

 
DANMARKS MATEMATIKUNDERVISNINGSKOMMISSION

Efterårsmøde 2011 
 

Et moderne færdighedsbegreb 
 

Mødet finder sted den 14. november, lokale S02, Bygning 101A, DTU, 2800 Kgs. 
Lyngby. 

 
Program 

 
Færdighedsbegrebet har spillet og spiller en væsentlig rolle i matematikuddannelserne 
herhjemme og internationalt. Med den hastigt voksende udvikling af elektroniske 
hjælpemidler, IT-baserede værktøjer og kommunikationsplatforme … er færdigheder i 
konstant udfordring både som begreb og hvad angår anvendelser, grad af beherskelse og 
betydning i læringsprocessen. På foranledning af Matematiklærerforeningen nedsatte 
UVM i foråret 2010 et udvalg under ledelse af H.C. Hansen til at belyse disse forhold. 
Udvalgets rapport vil snart foreligge. Mødets dagsorden omhandler hovedtrækkene i 
denne rapport. 

 
10.00 - 10.10: Kaffe med rundstykker, velkomst 
 
10:10 - 10:40: H.C. Hansen Baggrund for arbejdet, kommissorium, generelle betragtninger. 
. 
10:40 - 11:30: Svend Hessing Færdigheder i folkeskolens matematikundervisning. 
 
Hvad bør vi lægge vægt på. Hvad kan vi nedtone. 
 
11:30 -.12:30: Nils Fruensgaard og Marit Hvalsøe Schou : Færdighedsbegrebet i de 
gymnasiale uddannelser. 
 
I de gymnasiale uddannelser er det svært at fastholde et statisk færdighedsbegreb, fordi 
computere og www udfordrer vores pensum, undervisningsmetoder og eksamensformer, og 
tilskynder os til at diskutere et mere dynamisk færdighedsbegreb. Oplægget vil fokusere på 
denne udvikling og der sluttes af med en diskussion af forskelle og ligheder i tilgangen til de 
matematiske færdigheder i de forskellige gymnasiale uddannelser. 
 
12:30-13:30: Frokost 
 



13:30 – 14:15: Peter Allan Nielsen Efterspørgslen af matematiske færdigheder i andre 
gymnasiale fag og på erhvervsuddannelserne.  
 
På gymnasialt niveau fungerer matematik både som et fag i sin egen ret og som hjælpefag for 
andre discipliner. Faget samarbejder altså på forskellig vis med andre fag. Hvad er det for 
færdigheder, der specielt er i spil i dette samarbejde? Endvidere ses på faget og dets samarbejde 
med andre fag i erhvervsuddannelserne. 
 
14:15-15:15: Steen Markvorsen Det videregående færdighedskompleks i matematik - med 
stadigt hensyn til overdragelsesforretningerne. 
 
Med udgangspunkt i [Rapporten] vil vi diskutere udfordringer og forventninger til 
matematikfærdighederne på de videregående uddannelser. 
 
15:15 –: Orientering om aktuelle forhold ved medlemmerne. 
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