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Fælles mål 

https://emu.dk/grundskole/matematik/faelles-mal
Fælles Mål for matematik med oversigter og 
tekster for matematik

https://emu.dk/grundskole/bornehaveklasse/faelles-mal

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



Skolens PLC 
Mål og organisering

Aktuelt om PLC 

 Folkeskolen.dk
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Læringsmiljøer med 
faglighed, fordybelse 
og fællesskab. Elever 

der bruger deres 
potentiale, kan indgå i 
dialog og respekterer 

hinanden. 

PLC
Læremidler

Indsatser for elever med 

matematikvanskeligheder og 
særlige forudsætninger 

Inspiration
Test og prøver

https://www.folkeskolen.dk/soeg?q=plc


Mål og organisering
Hverdag på PLC
Hvordan ser det ud med matematik?

 Hvem repræsenterer matematik i det 
daglige arbejde på PLC?

 Hvilke opgaver skal løses?              
Vejledning - Udstillinger - Inspiration og 
læremidler – Aktiviteter - Spil -
Eksperimentarium – Andre opgaver…

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



Tænk par del
 Vores skole, vores PLC. Hvilke potentialer 

og hvilke udfordringer?  

 Alle tænker og noterer for sig selv i 2½ minut

 Fortæl/lyt: Man har nu 1½ minut til at fortælle sin 
makker, hvad man har tænkt som svar.                           
Byt derefter rolle.                                                                          
Hvilke synes I er de vigtigste / mest rigtige / 
spændende / vanskelige? 

 Gruppen deler deres overvejelser. 
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Motivation

Mentale 
billeder

Færdigheder 

& 

Viden 

Mindsæt
Klasserummet

Differen
tiering

Relationer, klasseledelse, konflikthåndtering og faglighed

Eksempler på matematik på PLC
Addition

Subtraktion

Multiplikation

Division



 Fagteammøder på skolen

 Fagteammøder med CFU

 Aktionslæringsforløb med kollegaer 
eller vejleder – Bh.kl. 1.2.3.kl. 
mundtlighed og faglige pointer –
4.5.6.kl. faglig læsning – 7.8.9.kl. 
kompetencerne i mundtlig og 
skriftlig matematik.

 IT i matematik

 Testplan
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Relationer, klasseledelse, konflikthåndtering og faglighed



Læremidler 
på skolen

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
Relationer, klasseledelse, konflikthåndtering og faglighed

Vi sidder i en 
kubikmeter
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Relationer, klasseledelse, konflikthåndtering og faglighed

 Aktiviteter udført af elever
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Læringskulturen i matematik

 Alle kan matematik

 Fejltagelser

 Vores opfattelse af det vi kan

 Jo Boaler: Start a Math Revolution –YouTube

 Regnestrategier

 Kreativitet i matematik
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Vi skal hjælpe eleverne til selv at være aktive, også i matematik

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=rDSOvySHuBg
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http://www.peterliljedahl.com/btc

http://www.peterliljedahl.com/btc
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Huskeseddel 
https://hval.dk/mitCFU/Samling.aspx?mode=-
2&page=1&pageSize=6&orderby=title&notepadid=45152&ClassesWithOr=1&index=4&SearchID=0712be18-f39f-
4ae4-a2a5-0bcdbf7a924b
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https://hval.dk/mitCFU/Samling.aspx?mode=-2&page=1&pageSize=6&orderby=title&notepadid=45152&ClassesWithOr=1&index=4&SearchID=0712be18-f39f-4ae4-a2a5-0bcdbf7a924b

