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Fælles Mål
https://www.emu.dk/grundskole/matematik/faelles-mal

 Fagets formål

 Kompetencemål

 Færdigheds- og vidensområder.          
Fra 0.-9.kl med 7 opmærksomhedspunkter

 Færdigheds- og vidensmål

 Læringsmål

https://www.emu.dk/grundskole/matematik/faelles-mal


Læringsressourcer der understøtter 
kompetencer i matematik

Problembehandllingskompetence

Modelleringskompetence

Ræsonnement og tankegangskompetence

Repræsentation og 
symbolbehandlingskompetence

Kommunikationskompetence

Hjælpemiddelkompetence

Multimodalitet i matematik
Det er nødvendigt at kunne 
læse tekst, billeder, 
diagrammer, tabeller, 
symboler, m.m.
Hver type tekst giver sit bidrag 
til at vise matematikken    



Hverdag på PLC – hvordan præsenterer vi 
matematik?

 Hvem repræsenterer matematik i det 
daglige arbejde på PLC?

 Hvilke opgaver skal løses?     Vejledning
Udstillinger - Inspiration og læremidler 
- Aktiviteter/eksperimentarium –Andre 
opgaver…

 Hvilken form for tid er muligt? –og hvad 
skal ske først?



Matematiklærerne skal have inspiration
PLC kan byde på:

 Aktuelle faglige input. www.folkeskolen.dk
https://www.folkeskolen.dk/822058/folkeskolendkplc-del-dine-bedste-ideer-til-plc-
arbejdet-med-kolleger-i-hele-landet

 Nye grundsystemer, konkreter til undervisningen, fagbøger, håndbøger, 
opslagsbøger

 Hjemlån af læremidler fra CFU. F.eks.: Huskeseddel til lån af konkrete materialer: 
http://hval.dk/mitcfu/Notepad/GetPDF.ashx?dk5=0&order=title&cover=orange
&items=&id=45152&centerid=14
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http://www.folkeskolen.dk/
https://www.folkeskolen.dk/822058/folkeskolendkplc-del-dine-bedste-ideer-til-plc-arbejdet-med-kolleger-i-hele-landet
http://hval.dk/mitcfu/Notepad/GetPDF.ashx?dk5=0&order=title&cover=orange&items=&id=45152&centerid=14


Eleverne skal have inspiration
PLC kan byde på:

 Aktiviteter for elevhold

 Ophæng/udstillinger af fællesarbejde 
fra klasser 

 Gætteopstillinger

 Spil 

 Eksperimentarium



Forældrematematik på PLC
PLC kan byde på:

 PLC som organisator for understøttelse af åbenhed over for 
forældrene som guide for matematik for eleverne

 Input til forældreperspektiv på matematik for elever i indskolingen, 
mellemtrinnet og udskolingen

 RoS materialet kan anvendes hjemme af forældre/elever



Eksempler på matematik på PLC

Tallinjer og 
rækkefølger

Regnestra-
tegier

Organi-
seringer Gennemsnit 

med  Galton

Skriv eller 
fortæl om 
antal og 

tal

Multiplikation Spil

Hvem 
bruger 

matematik
?

Måling

Matematik-
skuffer



Læremidler på skolen Lån af materialer i CFU

Bogsystemer / Grundsystemer

Digitale læremidler

Opslagsbøger og andre bøger om matematik                                                             
for elever, forældre, lærere

Tema/emne/fagligt område 
Fx: Faglig læsning/bevægelse/ trigonometri

Evaluering/test       Intervention

Konkreter



Lån af materialer i CFU   
http://hval.dk/mitcfu/Notepad/GetPDF.ashx?dk5=0&order=title&cover=orange&items=&id=45152&centerid=14

http://hval.dk/mitcfu/Notepad/GetPDF.ashx?dk5=0&order=title&cover=orange&items=&id=45152&centerid=14

