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Nyt fra ministeriet 



Fakta om Fælles Mål 

 
 

• Kompetencemål og færdigheds-
vidensområder er bindende 
 

• Opmærksomhedspunkterne er 
bindende 
 

• Færdigheds-vidensmål er vejledende 
 

• Læseplanen uddyber Fælles Mål og 
beskriver indholdet i undervisningen, 
der tilrettelægges med henblik på at nå 
fagets kompetencemål 
 
 

• Undervisningsvejledninger skal give 
inspiration til undervisningens 
tilrettelæggelse, gennemførelse og 
evaluering i matematik 
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Folkeskolens formål 

 § 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og 
færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at 
lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem 
forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for 
menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige 
udvikling. 

 

 Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, 
fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til 
egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. 

 

 Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, 
rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal 
derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati. 
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Fagenes formål bidrager til opfyldelse af 
folkeskolens formål 

§ 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give 
eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem 
til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, 
gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver 
dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til 
deres forståelse for menneskets samspil med naturen og 
fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling. 
 
Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe 
rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne 
udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne 
muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. 
 
Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, 
medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed 
og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af 
åndsfrihed, ligeværd og demokrati. 
 

Billedkunst 

Dansk som andetsprog 

Dansk 
Biologi 

Fysik/kemi 

Fransk/tysk 
Engelsk 

Geografi 

Håndværk og design 

Idræt 

Historie 

Modersmålsundervisning 

Matematik 

Madkundskab 

Kristendomskundskab 
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Fagformål matematik 

 

 Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer og opnå 
færdigheder og viden, således at de kan begå sig hensigtsmæssigt i 
matematikrelaterede situationer i deres aktuelle og fremtidige daglig-, fritids-, 
uddannelses-, arbejds- og samfundsliv. 

 

 Stk. 2. Elevernes læring skal baseres på, at de selvstændigt og gennem dialog og 
samarbejde med andre kan erfare, at matematik fordrer og fremmer kreativ 
virksomhed, og at matematik rummer redskaber til problemløsning, 
argumentation og kommunikation. 

 

 Stk. 3. Faget matematik skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender 
matematikkens rolle i en historisk, kulturel og samfundsmæssig sammenhæng, og at 
eleverne kan forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse med 
henblik på at tage ansvar og øve indflydelse i et demokratisk fællesskab. 
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Kompetencemålene 
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Vi er også forpligtet på opmærksomhedspunkterne! 
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Hvad er bindende og hvad er vejledende? 

 

 

Vejledende:  

o Færdigheds- og vidensmålene 

o Undervisningsvejledningen. 

 

 

 

Bindende: 

 Folkeskolens formål  

 Fagenes formål  

 Fælles Mål: kompetencemål og Færdigheds- og vidensområder  

 Læseplanen, men for den gælder der alligevel noget særligt…  
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Læseplanen 

 

Læseplanen udfolder Fælles Mål til undervisningens indhold 

 

 Vi er forpligtet på at følge en læseplan (Folkeskoleloven § 10 stk. 3) 

 

 Kommunalbestyrelsen skal godkende en læseplan, og kan vælge at anvende ministeriets 
vejledende oplæg til læseplanen. Når kommunalbestyrelsen har godkendt læseplanen, 
bliver læseplanen et juridisk bindende dokument for kommunens skoler. 

 

 Kommunalbestyrelsen kan også vælge at vedtage Børne- og Undervisningsministeriets 
læseplan, så er det den læseplan der er gældende. 

 

 Læseplanen er forpligtende for den undervisning der gennemføres på skolerne. 
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Læseplan og 
undervisningsvejledning 

 

 Revidering skal styrke mulighederne 
for lokal dialog, didaktisk refleksion og 
fælles drøftelser og sparring blandt 
lærere, skoleledere og forvaltninger om 
tilrettelæggelsen af undervisningen. 

 

 Fagets identitet og egenart er skrevet 
frem. 

 

 I undervisningsvejledningen indgår der 
refleksionsspørgsmål, som lægger op til 
faglige drøftelser i faget. 
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Nyt i læseplanen 

 Kompetence og stofkombinationen er løsnet lidt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fortsat fokus på talforståelse og regnestrategier 

 

 Dialog, kommunikation og deltagelsesmuligheder er skrevet frem.  
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Undervisningsvejledningen 

 
Tips og tricks til undervisningen.  
 
Som noget nyt er der lagt op til 
refleksion i faggruppen efter 
beskrivelser af situationer og 
aktiviteter. 
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Faghæftet for matematik 

 

 

 

 

 

 120 sider… 

 

 Det er en samling af fagformål, Fælles Mål,  
læseplan og undervisningsvejledning. 

 

 Alt er således samlet et sted! 
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TEST OG PRØVER 

 

 

 Test og prøver tager stadig 
udgangspunkt i de bindende 
kompetencemål  

 Test og prøver vil altid være meget 
konkrete og kan derfor ikke alene tage 
udgangspunkt i de overordnede 
kompetencemål 

 Færdigheds- og vidensmålene 
beskriver nogle centrale områder af 
færdigheder og viden i de enkelte fag i 
en mere konkret form  

 Undervisningen skal tage afsæt i hele 
Fælles Mål og ikke kun i det, der kan 
testes i en prøve eller test.  
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Prøverne… 

 

 

Den nye prøvevejledning for 
2019/2020 

 

 Er lige på trapperne! 
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Udfordringer for eleverne i prøverne 
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Data fra prøverne viser bla. 

 Kommunikation med brug af fagsprog 
og matematiske argumenter er en 
udfordring for mange elever. 



Fra Prøve med hjælpemidler maj 2018 
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For de elever der har vanskeligt ved at argumentere i 
matematiske formuleringer, kan være udfordret med 
denne type opgaver og svarer ofte ud fra: 
• Højden på søjlerne 
• Bredden på søjlerne  
• Det ene er lidt mere presset end det andet 

For de elever der har vanskeligt ved at argumentere i 
matematiske formuleringer, kan være udfordret med 
denne type opgaver og svarer ofte ud fra: 
• Eksamen nærmer sig, så nu kommer de i skole 
• Mor og far har fået det at vide! 
• Jeg er ikke enig, de er skoletrætte 



Systematisk arbejde med sproglig udvikling 
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Sproglig 
udvikling 

Læse 

Lytte 

Skrive 

Samtale 

 

 



Hvordan kan vi hjælpe eleverne? 
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 Sætningsstartere 

 
 Min undersøgelse viste …, derfor passer det 

…, og jeg kan derved konkludere, at …  

 

 Når … så … derfor …  

 

 Jeg har nu undersøgt sammenhængen 
mellem … og konkluderer at …  

 

 Når jeg kigger i datasættet, kan jeg se at …, og 
derfor kan jeg udelukke at … 

 

 På tegningen kan jeg se at … og det betyder at 
…  

 Skriveordre 

 



Skriveordre 
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Sætningsstartere 

Matematikvejlederkonference 5. september 2019 



Elevbesvarelse  
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Eksempler fra mellemtrin og indskolingen 
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Hvad virker i matematik 

https://www.emu.dk/grundskole/program-loft-af-de-fagligt-svageste-elever/matematik-viden-og-vaerktojer-0 
 



Redskaber 

https://www.emu.dk/grundskole/program-loft-af-de-fagligt-svageste-elever/matematik-viden-og-vaerktojer-0 
 



Skriftlige opgaver 
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Værktøjskasse  
 Signalord 
 Hjælp til problembehandlings 

processen 
 Hjælp til læsning 
 Ordkasser - fagord 
 Sætningsstartere 
 Opgave skabelon 
 Hjælp til at skabe overblik i 

arbejdet med skriftlige opgaver 
 

 
Link: 
http://kortlink.dk/emu/z6sd 
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peter.kessel@stukuvm.dk 
rikke.kjaerup@stukuvm.dk 
adrian.bull@stukuvm.dk 
anne.krab@stukuvm.dk 
rasmus.ulsoe.kaer@stukuvm.dk 
nina.holck.beuschau@stukuvm.dk 

 

 

 

Spørgsmål? 
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