
Workshop 5 
Sportsgrene og færdigheder
Workshoppen er målrettet indskolingen og mellemtrinnet.



Vi skal ikke diskutere:

Om eleverne skal arbejde med færdigheder i 
matematikundervisningen.



Hvorfor

Fællesmål (2014)

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

Opmærksomhedspunkter (bindende)

Kompetence området Færdigheds og videns området Klassetrin Opmærksomhedspunker

Tal og algebra Tal Efter 3. klasse Eleverne kan anvende trecifrede tal til 
at beskrive antal og rækkefølge

Tal og algebra Regnestrategier Efter 3. klasse Eleverne kan addere og subtrahere 
enkelt naturlige tal med hovedregning 
og lommeregner



Færdigheder – hvad er det? 

Genneralle færdighedsbegreb

Dækker over alle former for kunnen.

Matematiske færdigheder

Opfattes ofte som enkelte færdigheder i at gennemføre fx beregninger i de fire regningsarter, og 
løse simple linninger uden hjælpemidler. 



Hvad er færdigheder for os?

Det er udvikling af strategier, så eleven ikke behov for at overbelaste 
arbejdshukommelsen, men derimod at kunne se et resultat med det samme. 

Eksempler på dette:

▪ Ti’er venner 

▪ Tvillingetal

▪ Tabeller 

▪ Tallet lige før og lige efter

▪ Små regnehistorer



Vi skal diskutere:

Hvad bliver omdrejningspunktet

aktiviteten

matematikken

eller begge dele



Afprøvning af aktiviteter

-Floorball

-Golf

-Orienteringsløb



Vi skal diskutere:

Hvad bliver omdrejningspunktet

aktiviteten

matematikken

eller begge dele



Nu er det jeres tur

Find på en aktivitet med udgangspunkt i en 
sportsgren, hvor eleverne træner 
matematikfærdigheder.



Ideudveksling  



Kenken /Inky

▪ Eks.



Tak for i dag

God fornøjelser med Matematikkens Dag



Hvorfor sportsgrene?

Dette er en sjov ag andelenes måde at inddrage den obligatoriske bevægelse i undervisningen.

Hensigten er også at der tages udgangspunkt i noget kendt fx floorball, hvilket giver en 
genkendelig struktur for eleverne uanset hvilke færdigheder der trænes. 

Dette kan samtidig opbygge et fælles sprog for klassen, og derved øge den sociale trivsel. 


