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Om regnestrategier i Fælles mål
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https://emu.dk/grundskole/matematik

https://emu.dk/grundskole/matematik/reg
nestrategier-og-talforstaaelse?b=t5-t9

Læs med på EMU

https://emu.dk/grundskole/matematik
https://emu.dk/grundskole/matematik/regnestrategier-og-talforstaaelse?b=t5-t9


Det eleverne kan regne med de ti 
første tal er deres fundament 

At kunne regne er fundamentalt i matematik. 
• Kende antal
• Sige tal, læse tal, skrive tal
• Kende til tallenes værdi
• Være fortrolig med tallinjen  
• Kunne bruge ordene der hører til de fire 

regningsarter
• God talforståelse åbner for at opbygge flere 

regnestrategier
• Flere regnestrategier giver fleksibilitet
• Fleksibilitet giver flere muligheder for at finde 

løsninger

Undervisning i regnestrategier

Orientering til og samarbejde med forældrene              
– fra skolestart 
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 Eleverne skal kunne fortælle hvordan de arbejder. 

https://emu.dk/grundskole/saerlige-
elevgrupper/talblindhed/paedagogiske-vejledninger-om-
naturlige-og-rationale-tal

https://emu.dk/grundskole/saerlige-elevgrupper/talblindhed/paedagogiske-vejledninger-om-naturlige-og-rationale-tal


Addition                             Subtraktion

 Addend + addend = sum

 Vi lægger tal sammen – adderer 

 Minuend – subtrahend = difference

 Vi trækker fra – tager væk - eller 
fylder op
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 Positionssystemet. Elevernes viden om og 
mentale billeder på positionerne.

 Plus og minus uden og med tierovergang.

 Placeringer på tallinjer

Videoer om regnemetoder i matematik | Pind og Bjerre

https://pindogbjerre.dk/video/


 Faktor * faktor = produkt

 Gentagen addition

 Gangestykker kan deles i mindre 
gangestykker 

 Dividend : divisor  = kvotient

 Modsat regningsart til multiplikation

 At dele - delebegrebet
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 Positionssystemet. Elevernes viden om at 
gange og dele med 1, 10, 100,,,

 Gangerammer

 Regne lidt ad gangen

https://www.youtube
.com/watch?v=wqNu
pfyF00k

Videoer om regnemetoder i 
matematik | Pind og Bjerre

Multiplikation                   Division

https://phet.colorado.edu/sims/html/area-model-multiplication/latest/area-model-
multiplication_da.html?fbclid=IwAR3bzicrmL182toY3pvJXrT2ujgjiXiAK8XVhL4L1w0z_YhSLwtdGHdgka0

https://www.youtube.com/watch?v=wqNupfyF00k
https://pindogbjerre.dk/video/
https://phet.colorado.edu/sims/html/area-model-multiplication/latest/area-model-multiplication_da.html?fbclid=IwAR3bzicrmL182toY3pvJXrT2ujgjiXiAK8XVhL4L1w0z_YhSLwtdGHdgka0


På hvilke måder kan eleverne arbejde med deres 
regnestrategier?

 Fortælle og vise med konkrete 
materialer

 Tegne

 Skrive

 Filme

 …… 

 Som at tænke igennem på egen hånd

 Makkervis, gruppevis, i klassen

 Værksteder/stationer/arbejdsområder til 
illustrationer af regnestrategier. 

Elever der 
bruger hvad de i 
forvejen ved, og 
gerne giver sig i 

kast med at 
afprøve, gætte 

på nye 
udfordringer. 

Dialogen er et vigtigt redskab i de matematiske 
arbejdsmåder. Igennem dialogen skal eleverne have 
mulighed for at ræsonnere. Eleverne kan bl.a. behandle 
spørgsmål som • Hvordan går det, hvis…? • Hvad, hvis 
ikke…? • Mon det er sådan, fordi…



.
Strategier er måder at 

tænke på

 Eksempler på strategier

 At lægge 1 til er som at tælle èn
videre

 10-er venner

 De gode venner for tallene 2-9 

 Det dobbelte – pluspar. Det halve

 Når forskellen er 1

 Når forskellen er 2

 Tæt på 10-er venner

 At lægge 9 til

Metoder er måder at handle 
på

Eksempler på metoder



Den tomme tallinje giver 
mulighed for at nå samme facit 
på forskellige måder.  

Brug en tom tallinje.
Prøv at regne           57 + 35 
ved at vise hvordan du gør. 
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https://pindogbjerre.dk/video/Forskellige metoder

https://pindogbjerre.dk/video/




om strategier
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https://vimeo.com/293929883

https://pindogbjerre.dk/shop/alle-er-med/alle-er-med-
matematikaktiviteter-i-boernehaveklassen/

http://tv.ucsj.dk/video/11424828/webibar-4-danmarks-
matematikvejleder#.VSO6ZPmsVyE

http://www.grovechristensen.
dk/download.html

https://pindogbjerre.dk/ros/

https://www.alinea.dk/serie/talkaniner

https://vimeo.com/293929883
https://pindogbjerre.dk/shop/alle-er-med/alle-er-med-matematikaktiviteter-i-boernehaveklassen/
http://tv.ucsj.dk/video/11424828/webibar-4-danmarks-matematikvejleder#.VSO6ZPmsVyE
http://www.grovechristensen.dk/download.html
https://pindogbjerre.dk/ros/
https://www.alinea.dk/serie/talkaniner
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http://www.peterliljedahl.com/btc

http://www.peterliljedahl.com/btc


Her finder du 
Grundsystemer 

til matematik
Her finder du Konkrete 
materialer matematik

Gå ind på CFU Absalon


