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Case 1 med ma1d (C-niveau) 

1 Holdbeskrivelse 

Holdet består af 24 elever med studieretningen: engelsk A + samfundsfag B + psykologi C. Dermed har 

eleverne alle matematik på C-niveau. Alle elever på nær en mødte op til undervisning ved skolestart med 

bærbar computer og fik installeret TI-Nspire CAS. 

2 Skriftlighed 

Ved skoleårets start fik holdet udleveret nogle retningslinjer for udarbejdelse af matematikafleveringer. 

Retningslinjerne bestod af formalia i forhold til krav om aflevering og plagiat, en beskrivelse af 

bedømmelsesniveauer til summativ evaluering samt retningslinjerne til bedømmelse af helhedsindtryk: 

Retningslinjer for matematikafleveringer 

 

  
 

Retningslinjerne er lavet da 1.g elever kan have svært ved at skelne mellem det at sidde sammen og hjælpe 

hinanden med det at kopiere hinandens afleveringer. Et typisk problem er at to elever udarbejder samlet 

besvarelser ved det at sidde sammen ved en computer. Ved hver ny aflevering mindes eleverne om 

fordelen ved at arbejde sammen, men at de skal udarbejde hver deres filer ved at arbejde ved egen 

computer. Erfaringer fra dette hold har vist at der efter fire afleveringer kun været tale om et tilfælde hvor 

en opgave hos to elever var ensartede. 

Eleverne har ikke fra folkeskolen oplevet samme fokus på skriftlighed. Derfor er det ikke ualmindeligt at 

modtage tekstfattige afleveringer hvor besvarelse er sat op i tre kolonner med tekst i 1. søjle, 
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mellemregning i 2. søjle og resultat til højre i 3. søjle. Det er heller ikke ualmindeligt at eleverne giver 

udtryk for at de ikke helt forstår hvad der forventes ved besvarelse af matematikafleveringerne. 

Selvom faget ikke afsluttes med skriftlig eksamen har der været sat særlig fokus på skriftlighed fra starten 

af skoleåret i 1.g. Som progression i forhold til skriftlighed ses at de første afleveringer har været 

stilladserede som form for kageopskrift til hvorledes de enkelte opgaver løses eller til hvilke krav der stilles 

til løsning af opgaverne. Dette fungerer som hjælp til at afkode hvilke krav der stilles til skriftlighed i 

matematik til udvikling af matematikforståelse.  

Aflevering Emne/tema Fokus og progression 

Blæk 1 om grumsede 
lineære sammenhænge 

3 elevtimer 

Mini projektrapport om 
massefylde for sand og brændetid 

for stearinlys. 
Udarbejdelse af rapport i TI-Nspire 
CAS som forberedelse til NV-intro. 

Der var opstillet en række stilladserede krav til 
opgaven. Rettetid blev omlagt til vejledningstid forud 

for afleveringsfrist svarende til 1½ time. 

Blæk 2 om variable og 
lineære sammenhænge 

5 elevtimer 

Aflevering sammensat af standard 
opgaver. 

Opgave relevante stilladserede krav til besvarelse. 
Rettetid blev omlagt til vejledningstid forud for 

afleveringsfrist svarende til 1½ time. 
Blæk 3 om kognition og 

uendelighed 
4 elevtimer 

Emnerapport sammensat af 
teoriopgave om egenskaber ved 
lineære funktioner og to opgaver 
om uendelighed 

Indlagt to frivillige udfordrende opgaver rettet mod 
gode elever.  

Blæk 4 som 
genaflevering af blæk 3 

2 elevtimer 

Processkrivning: Elever der havde lavet udtømmende 
besvarelse fik ekstra opgaver. Alle lærerkommentarer 
var elevrettede. Rettetid blev omlagt til vejledningstid 

forud for afleveringsfrist svarende til 1½ time. 
Blæk 5 om deskriptiv 

statistik 
2 elevtimer 

Aflevering sammensat af standard 
opgaver 

Test af status for skriftlighed. 

 

Det har været mere tidskrævende at udarbejde de enkelte afleveringsopgaver. Til gengæld vil det fremgå at 

evalueringsafsnittet eleverne hvorledes eleverne har udviklet deres skriftlighed i matematik.  

Herunder ses et skærmklip af blæk 1 om grumsede lineære sammenhænge med stilladserede krav til 

besvarelsen:  
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Herunder skærmklip af to opgaver fra blæk 2 som eksempel på krav til besvarelse samt teknisk hjælp til 

hvorledes specifikke opgaver løses ved hjælp af TI-Nspire CAS: 
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Herunder skærmklip fra blæk 4 hvor fokus var på formidling: 
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3 Evaluering 

Som summativ evaluering af de enkelte opgaver gives bogstaverne A, B, C og D i det A gives til 

’fremragende’ og ’fortrinlige’ besvarelser, B til ’gode’ og ’nogenlunde’ besvarelser, C til ’tilstrækkelige’ 

besvarelser samt D til ’utilstrækkelige’ og ’ringe’. Begrundelsen for at benytte bogstaver frem for karakterer 

er at eleverne for det første skal have en ide om hvor de ’befinder sig’ niveaumæssigt (status og udvikling) 

men at det samtidigt er muligt for læreren ved fastsættelse af standpunktskarakterer at vægte de enkelte 

opgaver i forhold til elevtid og kompleksitet således at eleverne ikke kan forvente at standpunktskarakteren 

svarer til afrunding af gennemsnittet af de tildelte karakterer for afleveringerne.  

Anvendelse af Excel til summativ evaluering 
 
I forbindelse med censormøderne til bedømmelse af eksamensbesvarelser udarbejdes en skala til omregning af point 
til karakter. Denne skala kan udnyttes til bestemmelse af niveau ved bedømmelse af matematikafleveringer: 
 

   
 
Herunder er vist hvorledes Excel kan udnyttes til at udregne karakter til bedømmelse aflevering med udgangspunkt i 
ovenstående skala. Der angives et antal mulige point for den enkelte aflevering (celle udfyldt med gult), elevens 
opnåede point for opgaven angives ud for navn (celle udfyldt med orange). I søjle F udregnes Procent rigtige der i 
søjle G omsættes til karakter med viste formel. Til svarende kan der laves formel til fastsættelse af niveau i søjle H: 
 

 
 

Som ved bedømmelse af eksamensopgaver gælder der generelt at de enkelte spørgsmål indgår med 

samme vægt. Hvert spørgsmål tildeles 10 point. Helhedsindtrykket tæller 20% ved bedømmelse af 

afleveringen svarende til at der for hver spørgsmål tillægges op til 2 ekstra point. 

Til 1. og 2. aflevering var der udarbejdet vejledende lærerbesvarelse, som blev oploadet til holdet i Lectio. 

Typiske fejl og mangler blev gennemgået samlet på klassen. Vejledende besvarelse af 3. og 4. aflevering 
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blev sammensat af elevbesvarelser af de enkelte opgaver. Dermed kan eleverne få oplevelsen af at netop 

deres besvarelse er udvalgt til vejledende besvarelse. Over tid sikres det at flest mulige elevers besvarelse 

indgår i den vejledende besvarelse som oploades til holdet i Lectio. 

Der har været fokus på alene at give positive lærerkommentarer og ellers at give retningslinjer for 

hvorledes den enkelte elev kommer videre. Ved 1. og 2. aflevering var lærerkommenteringen i nogen grad 

standardkommentarer kopieret fra retteark. Der viste sig dog et behov for et langt højere behov for at 

lærerkommenteringen var elevrettede hvad angår forståelsesfejl. En del elever gav efter 1. og 2. aflevering 

udtryk for at de ikke forstod standardkommentarerne. Samtidigt var der endnu ikke opbygget fælles 

ramme til forståelse af krav til form således at der alene kunne refereres til de 5 punkter for skriftlighed fra 

de skriftlige eksamenssæt som eleverne havde fået udleveret.  

Ovenstående havde betydning for kommenteringen af 3. aflevering hvor der var fokus på 

processkrivningen. For at sikre en formativ evaluering eleverne kunne bruge i forhold til at videreudvikle 

deres emnerapport var lærerkommenteringen nødvendigvis nødt til at være elevrettet. Det viste sig derfor 

at det ikke var tidsbesparende at kopiere standard lærerkommentarer fra rettefil.  

Bagerst i bilaget vises en autentiske elevbesvarelser af genaflevering af blæk 3 som eksempler på 

processkrivning. Eleven har i første omgang udarbejde 3. aflevering og benyttet sort som tekstfarve. 

Lærerkommenteringen er indsat med rødt og eleverne blev bedt om ved genaflevering at markere rettet og 

tilføjet tekst med grønt. 

4 Rettestategier og erfaringer 

Både forud for aflevering af 1. og 2. skriftlige aflevering blev rettetid omlagt til vejledningstid. I Lectio blev 

der oprettet anden aktivitet således, at det fremgik af elevernes skema at de skulle møde frem. Der var 

stort fremmøde idet det ikke er muligt at føre fravær! Vejledningen foregik ved indledningsvis gennemgang 

af fokus for blækregningerne i forhold til skriftlighed. Eleverne blev bedt om at lave nogle specifikke 

opgaver på klassen således at de kunne stille spørgsmål til krav og besvarelse af opgaverne. Dermed skulle 

de være bedre ’rustet’ til at lave de resterende opgaver derhjemme.  

Forud for genaflevering af 3. aflevering hvor der var fokus på processkrivning blev der igen afholdt en 

vejledningstime idet rettetid blev omlagt til rettetid.  

Timeregnskabet ’gik ikke op’ i forhold til den rettetid man bliver honoreret. Alene formulering af kravene til 

opgaverne til 1. og 2. aflevering var mere tidskrævende end ellers. Og projektbeskrivelser som ved 3. 

aflevering er også mere tidskrævende. Men det forventes at ’regnskabet’ over længere periode vil gå op.  

De elevrettede lærerkommentarer, der blev givet til 3. aflevering var meget tidskrævende. Især de første 5 

opgaver tog lang tid. Herefter var det muligt at kommentere to opgaver i timen.  

Der har været fokus på udvikling af skriftligheden således at det forventes at eleverne i højere grad end 

tidligere har knækket koden til hvad der forventes til skriftlighed. Helt konkret har dette fokus betydet at 

eleverne har formået at lave betydelige mere tekstrige afleveringer sammenlignet med tidligere 1.g klasser. 

Det forventes at lærerkommenteringen fremadrettet i højere grad vil være rettet mod forståelsesfejl og i 

mindre grad rettet mod formfejl.  
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Fra 5. aflevering vil der ved rettelse af afleveringerne også blive udarbejdet et oversigtsark til registrering af 

typiske individuelle mangler til skriftlighed (se eksempel i anden case).  

Herunder er det vist hvorledes man i TI-Nspire CAS kan anvende ’rettefil’ med standard lærerkommentarer 

til at give elektronisk respons på elevernes afleveringer. 

Retteteknik til TI-Nspire CAS: Om at udnytte rettefil med standard lærerkommentarer 

 
Herunder forudsættes det at man sidder ved stor skærm med høj opløsning. 
 
I TI-Nspire CAS er det muligt at splitte vinduet i to eller flere grupper til samtidig visning af flere filer (højreklik på 
rettefilen og vælg Ny lodret gruppe): 
 

 
 
Åben elevfiler og fil med lærerkommentarer der kan kopieres til elevfiler ved hjælp af genvejene CTRL+C og CTRL+V. 
 
Den viste rettefil er konverteret til tnsp fil (PublishView) og opdelt i tre felter. Et felt med kommentarer der knytter sig 
til helhedsindtryk (formsfejl), et felt med generelle kommentarer som Fint, Korrekt, Uddyb samt et felt med 
kommentarer der specifikt er knyttet til den aktuelle matematikaflevering og forståelsesfejl. 
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Bilag 1: Autentisk elevbesvarelse 

Autentisk besvarelse af genaflevering af 3. aflevering med fokus processkrivning.  
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