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Spørgsmål på emu-respons 
– dit faglige vejledningsforum
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• Har du spørgsmål om 
undervisningen, fælles mål 
og prøver i dit fag?

• På emu-respons får du 
direkte adgang til fagspecifik 
sparring, inspiration og 
vejledning fra 
læringskonsulenterne.

• Opret dig som bruger 
www.respons.emu.dk 



Forsøg med holddannelse i matematik i 5. 
klasse i folkeskolen

• Formålet er at udvikle og gennemføre forsøg med indsatsen med holddannelse i 
undervisningen i matematik i 5. klasse med en ekstra matematik-lærerressource, 
hvor den enkelte klasse opdeles i to mindre hold. 

• Ansøgningsfrist torsdag den 25. november 2021, kl. 13.00

• Link: https://www.uvm.dk/puljer-udbud-og-
prisuddelinger/puljer/puljeoversigt/aktive-puljer/forsoeg-med-holddannelse-i-
matematik-i-5--klasse-i-folkeskolenn

24. november 20215

https://www.uvm.dk/puljer-udbud-og-prisuddelinger/puljer/puljeoversigt/aktive-puljer/forsoeg-med-holddannelse-i-matematik-i-5--klasse-i-folkeskolenn


Forsøg med co-teaching i matematik i 5. 
klasse i folkeskolen

• Formålet er at udvikle og gennemføre forsøg med indsatsen med co-teaching i 
matematik i 5. klasse med en ekstra ressourceperson, der er lærer eller pædagog 
med specialpædagogiske kompetencer.

• Ansøgningsfrist torsdag den 25. november 2021, kl. 13.00

• Link: https://www.uvm.dk/puljer-udbud-og-
prisuddelinger/puljer/puljeoversigt/aktive-puljer/forsoeg-med-co-teaching-i-
matematik-i-5--klasse-i-folkeskolen

24. november 20216

https://www.uvm.dk/puljer-udbud-og-prisuddelinger/puljer/puljeoversigt/aktive-puljer/forsoeg-med-co-teaching-i-matematik-i-5--klasse-i-folkeskolen


Prøvevejledning



Formål med revideringen

• Prøvevejledningerne er revideret for at gøre 

dem mere kortfattede, præcise og 

overskuelige. 

• Vejledningerne er opbygget efter samme 

skabelon på tværs af  fagene. 

• Der er tilføjet grafiske oversigter over 

forløbet frem mod prøven/prøverne og 

prøvedagens forløb, som kan ses i første 

afsnit for hver prøveform. 
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Pixabay.com



Retningslinjer
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Link til prøvevejledningerne
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-
proever/faglig-forberedelse/proevevejledninger

https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/faglig-forberedelse/proevevejledninger


Grafisk  oversigt – skriftlig prøve 9. klasse

24. november 2021 Webinar om prøvevejledningerne i matematik10

Skriftlig prøve 9. klasse

Forløbet frem mod prøven



24. november 2021 Webinar om prøvevejledningerne i matematik11

Grafisk  oversigt – skriftlig prøve 9. klasse

Skriftlig prøve 9. klasse

Prøvedagen



Inspirationsmateriale til forberedelse og 
afvikling af prøver
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Link: https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever

https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever


Inspirationsmateriale til forberedelse og 
afvikling af prøver
Podcast

• I podcasten fortæller to skoler om, hvordan de 

arbejder med at forberede og afvikle prøver i løbet af  

skoleåret.

To-do-liste

• To-do-listen giver et overblik over nogle af  de 

vigtigste opgaver året rundt i forbindelse med 

prøverne. 

Prøveteam

• I prøveteamet kan den prøveansvarlige koordinere de 

opgaver, der er i forbindelse med prøverne, så alle 

involverede er klædt godt på til opgaven.

• Få inspiration og gode råd til prøveteamets arbejde i 

inspirationsmaterialet om prøveteam. 

Webinar om prøvevejledningerne i matematik13

Link: https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever

24. november 2021

https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever


Talblinde testen



Talblinde test – overordnet

 Med aftalen om folkeskolereformen blev det besluttet at udvikle en test til brug for at identificere børn, 
der er talblinde. 

 Udviklingsprojektet blev afsluttet i juli 2019, men forskerne bag testen vurderede, at testen bør 
videreudvikles. 

 Børne- og Undervisningsministeriet har derfor igangsat et opfølgningsprojekt, som skal sikre, at test og 
vejledningsmaterialer afprøves yderligere i praksis samt følges af forskere. Testene blev afholdt i første 
halvår af 2021.

 Afrapportering i forhold til afprøvning af testen - viden om, hvordan man kan teste elever for 
talblindhed. November/december 2021.
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Information om talblinde test
https://epinionglobal.com/en/talblindhed/
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Sproglig udvikling



Virkeligheden?

”Det mest bekymrende problem som mellemtrinnets/ 
overbygningslærer konfronteres med i dag er at mange 
elever sidder i klassen uden den nødvendige viden, 
evner eller kompetencer til at læse og forstå de 
materialer der er placeret foran dem.”

RAND Reading Study Group 2002 (Oversættelse Merete Brudholm)

23. november 2021 Indsæt tekst via fanen Indsæt, Sidehoved & Sidefod18



Sproglig udvikling vejledning 

https://emu.dk/sites/default/
files/2020-
09/GSK_Vejledning_Sproglig
%20udvikling_2020.pdf

23. november 2021 Indsæt tekst via fanen Indsæt, Sidehoved & Sidefod19

https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/GSK_Vejledning_Sproglig%20udvikling_2020.pdf


Sproglige elementer

Receptivt Produktivt

Mundtligt Lytte Samtale

Skriftligt Læse Skrive

Her kan du læse mere på 
EMU:

Undervisningsvejledning:

• Tværgående tema –
sproglig udvikling

https://emu.dk/sites/default/f
iles/2019-10/GSK%20-
%20Vejledning%20-
%20Matematik.pdf

Sproglig udvikling

• Vejledning

• Inspirations-materialer

https://emu.dk/grundskole/fa
erdselslaere/sproglig-
udvikling

https://emu.dk/grundskole/faerdselslaere/sproglig-udvikling


Virksomme indsatser 
– det ved vi fra danskfaget

• Lad eleverne skrive mere

• Arbejd med skriveordrer

• Modeller teksten sammen med 
eleverne

• Arbejd med sætningsstartere 
(hjælpesætninger)

23-11-2021
Side 
21



Lad eleverne skrive mere…

Skriveordrer:

• Opstille tydelige krav til 
den skriftlige opgave. 

Modeller:

• Give konkrete eksempler

• Give eksempler med 
forskellige tilbage

Sætningstartere:

• I sætningsstarterne 
påbegynder læreren den 
sproglige handling for 
eleverne, og herefter 
lader læreren eleverne 
fortsætte den sproglige 
handling. 

24. november 202122



Skrive i praksis - skrivekrav



Eksempeler på sætningstartere
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Prøverne 



Øveprøver
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/faglig-forberedelse/oeveproever-
og-eksempelproever/oeveproever-i-skoleaeret-2021-2022/oeveproever

Øveprøveterminer i skoleåret 2021/2022. 

• uge 45 og 46 (2021) – er afviklet

• uge 2 og 3 (2022)

Ved begge øveprøver anvendes opgavesæt fra maj 2021.

Øveprøver er en mulighed for skolerne til at vise eleverne, 
hvordan de seneste prøver er blevet afviklet i testogprøver.dk, 
og skolerne vil eventuelt kunne anvende prøverne som 
terminsprøver.
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https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/faglig-forberedelse/oeveproever-og-eksempelproever/oeveproever-i-skoleaeret-2021-2022/oeveproever


Øveprøver med læringsfokus
– et eksempel fra en skole

Mulige parametre lærerne arbejder med 
at sætte fokus på:

• Opslagværker

• It-værktøjer

• Skriftsproget

• Faglig stilladsering

• Samarbejde mellem eleverne

• Hjælp efter behov

• Tid, mindsæt, strategi …

23. november 202127



Prøvestilladser
https://emu.dk/grundskole/corona-gode-raad-til-undervisning/proeveforberedende-
forloeb-dansk-matematik-og-engelsk?b=t5-t9-t202

24. november 202128

PowerPoint puh:

• Informationer og 
nyttig viden

• Faglige nedslag

PowerPoint  pmh:

• Informationer og 
nyttig viden

• Understøttende 
redskaber

https://emu.dk/grundskole/corona-gode-raad-til-undervisning/proeveforberedende-forloeb-dansk-matematik-og-engelsk?b=t5-t9-t202


Fælles Mål
Opmærksomhedspunkterne



Et godt værktøj
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Opmærksomhedspunkterne er mål:

Et mål der er der er en forudsætning for, 
at eleverne kan få tilstrækkeligt udbytte 
af undervisningen på de efterfølgende 
klassetrin og i undervisningen.



Opmærksomhedpunkterne

3. klasse 

• Eleverne kan anvende trecifrede tal til at beskrive antal og rækkefølge (tal og algebra)

• Eleverne kan addere og subtrahere enkelte naturlige tal med hovedregning og lommeregner (tal og algebra)

• Eleven kan anslå og måle længde, tid og vægt i enkelte hverdagssammenhænge (geometri og måling)

6. klasse

• Eleven kan vælge hensigtsmæssig regningsart til løsning af enkelte hverdagsproblemer og opstille et simpelt 
regneudtryk. (tal og algebra)

• Eleven kan gennemføre regneprocesser inden for alle 4 regningsarter med inddragelse af overslag og lommeregner (tal 
og algebra)

9. klasse

• Eleven kan sætte tal i stedet for variable i en simpel formel.
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Opmærksomhedspunkter 

• Matematiklæreren må løbende være opmærksom på, om der 
er elever, som ikke ser ud til at opnå de beskrevne 
færdigheder. 

• I så fald er skoleledelsen og læreren forpligtet til at indgå i en 
dialog om, hvordan skolen samlet set kan støtte op om elevens 
faglige udvikling med henblik på, at eleven opnår de 
nødvendige færdigheder som opmærksomhedspunkterne 
beskriver. 
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Viden og data om eleverne

• Opmærksomhedspunkterne er anvendelig som afsæt for at 
samle viden og data omkring elever, der er udfordret i 
matematik.

• Opmærksomhedpunkterne kan benytte til at træffe et valg, af 
indholdsmæssige fokusområder for elever, der er udfordret i 
matematik.

24. november 202133



Ekspertgruppen for matematik



Ekspertgruppen
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/okt/211011-ny-ekspertgruppe-skal-se-paa-
udfordringer-i-matematik

Deltagere på tværs af uddannelserne:

• Grundskolen

• Gymnasiet

• Erhvervsuddannelserne

Tidsplan:

Oktober 2020 - nedsættelse af ekspertgruppen. 

MAJ 2022 - Afrapportering til BUVM
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https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/okt/211011-ny-ekspertgruppe-skal-se-paa-udfordringer-i-matematik


Ekspertgruppens medlemmer

• Formand Charlotte Krog Skott, docent ved Københavns professionshøjskole og viceleder i NCUM

• Næstformand Brian Krog Christensen, vicerektor ved Silkeborg Gymnasium

Lærere fra grundskolen

• Lis Zacho, lærer og matematikvejleder på Lindevangskolen, Frederiksberg

• Mette Thompson, matematikkonsulent, Helsingør Kommune

• Rikke Teglskov, pædagogisk konsulent ved CFU/UCL
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Lærere fra de gymnasiale uddannelser

• Anne Øhrstrøm, formand for Handelsgymnasiernes Matematiklærerforening og lærer ved UNord

• Mikkel Rønne, næstformand i matematiklærerforeningen og lektor ved Gefion Gymnasium

• Tina Bové Riisgaard, gymnasielærer Tørring Gymnasium

Lærere fra erhvervsuddannelserne

• Bodil Tange, erhvervsskolelærer ved Mercantec

• Lauge Sams Granerud, erhvervsskolelærer ved Roskilde Tekniske Skole

• Lone Abildgaard Hørup, erhvervsskolelærer ved Rybners

Repræsentanter fra professionshøjskoler og universiteter

• Carl Winsløw, professor, Københavns Universitet

• Pernille Bødtker Sunde, post.doc., ph.d., VIA University College

• Per Brockhoff, institutdirektør, Danmarks Tekniske Universitet
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Ekspertgruppen

Ekspertgruppens arbejde:

• Pege på centrale udfordringer inden for matematikfaget.

• Udarbejde anbefalinger til mulige løsningsforslag

Ekspertgruppen tager afsæt i følgende temaer:

• Fagets indhold

• Lærernes kompetencer

• Undervisningens tilrettelæggelse 

• Brugen af analoge og digitale læremidler 

24. november 202138



NCUM
https://matematikdidaktik.dk/om-ncum/

24. november 202139



Artikler på emu



Matematisk opmærksomhed 0. klasse

23. november 202141

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

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


Artikler på emu
Sproglig udvikling
https://emu.dk/grundskole/matematik/sproglig-udvikling
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Artikler på emu 
Regnestrategier og talforståelse
https://emu.dk/grundskole/matematik/regnestrategier-og-
talforstaelse
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Flere artikler på emu

Kompetenceorienteret matematikundervisning i matematik: 
https://emu.dk/grundskole/matematik/matematiske-
kompetencer/kompetenceorienteret-matematikundervisning

Evaluering og feedback i matematik: 
https://emu.dk/grundskole/matematik/evaluering-og-
feedback/evaluering-og-feedback-i-matematik

23. november 202144

Højt begavede børn og matematik: 
https://emu.dk/grundskole/matematik/faglige-
udfordringer/hojtbegavede-born-og-matematik

Elever i matematikvanskeligheder: 
https://emu.dk/grundskole/matematik/faglige-udfordringer/elever-i-
matematikvanskeligheder

Fagteam i matematik: 
https://emu.dk/grundskole/matematik/fagets-didaktik/fagteam-i-
matematik

Bevægelse i matematikundervisningen: 
https://emu.dk/grundskole/matematik/bevaegelse/bevaegelse-i-
matematikundervisningen

Digitale værktøjer i matematik: 
https://emu.dk/grundskole/matematik/it-og-medier/digitale-
vaerktojer-i-matematikundervisningen

https://emu.dk/grundskole/matematik/matematiske-kompetencer/kompetenceorienteret-matematikundervisning
https://emu.dk/grundskole/matematik/evaluering-og-feedback/evaluering-og-feedback-i-matematik
https://emu.dk/grundskole/matematik/faglige-udfordringer/hojtbegavede-born-og-matematik
https://emu.dk/grundskole/matematik/faglige-udfordringer/elever-i-matematikvanskeligheder
https://emu.dk/grundskole/matematik/fagets-didaktik/fagteam-i-matematik
https://emu.dk/grundskole/matematik/bevaegelse/bevaegelse-i-matematikundervisningen
https://emu.dk/grundskole/matematik/it-og-medier/digitale-vaerktojer-i-matematikundervisningen


Anne Krab Harholt
anne.krab@stukuvm.dk

Tak for invitationen

mailto:anne.krab@stukuvm.dk

