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Ny bog

• »Jeg er vred« skriver forfatter og bestyrelsesmedlem i Løgismose 

Jacob Grønlykke i sin nye bog "Man gjorde et fag fortræd".

• Dannelse i stedet for regneopgaver, siger Grønlykke.

• ”Fra forstandens slibesten til borgerens redskab” af H.C. Hansen

• »Mange af opgaverne i de seneste 10-15 års eksamenssæt kan slet 

ikke løses, og har intet med matematik at gøre«, buldrer Jacob 

Grønlykke. »Egentlig er det en skandale, selv om det er et stort ord. 

Men de opgaver skal simpelt hen være bedre«.

• Han mener, at eksamensopgaverne skal laves af matematikere, og 

de skal også sprogligt være bedre.

• Formålet med matematik er mundsvejr.
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Hvorfor overhovedet arbejde med 
”matematiske kompetencer”?

• ”Man skal kunne mere end sit Fadervor” 

– og tabellerne og løse en ligning

• Hvis man skal kunne leve i vores moderne 

samfund, skal man kunne mere

• Hvis man vil sikre menneskeheden en fortsat 

tilværelse på Jorden i en ikke alt for fjern 

fremtid, skal man kunne mere
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Fælles Mål med
Matematiske Kompetencer

• Formål, kompetencemål, 

færdigheds- og vidensområder, 

læseplan og vejledende færdigheds-

og vidensmål

• God vejledning for lærerne og 

fagteams – men kræver diskussion

• Prøverne fremstilles med baggrund 

i Fælles Mål og Læseplanen
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Hvad gør de i andre lande?
• USA (NCTM 2000): Problem solving, Reasoning and Proof, 

Communication, Connections og Representation

• Ontario (2005): Problem Solving, Reasoning and Proving, 
Reflecting, Selecting Tools and Computational Strategies, 
Connecting, Representing, Communicating

• Norge (2021): Utforsking og problemløysing, Modellering og
anvendingar, Resonnering og argumentasjon, Representasjon
og kommunikasjon, Abstraksjon og generalisering, 
Matematiske kunnskapsområde

• PISA (2018): Communicating, Mathematising, Representation, 
Reasoning and argument, Devising strategies for solving
problems, Using symbolic, formal and technical language and 
operations, Using mathematical tools

• ” Der er god overensstemmelse mellem PISA’s begreb for 
mathematical literacy og formålet med dansk 
matematikundervisning.” PISA rapporten 2018 2018 s. 253
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Vores tilgange

• Vi mener, at Fælles Mål er et godt redskab til at 
planlægge, gennemføre og evaluere undervisning

• Vi bruger de vejledende Fælles Mål og den bindende 
Læseplan

• Vi bruger planlægningsmodellen fra læseplanen i 
vores egen tilrettede udgave

• Vi ser tre udgangspunkter for planlægningen
• De matematiske kompetencer

• De matematisk stofområder

• Spontane situationer og  situationer, vi selv synes vil 
være spændende for eleverne

• Vi gennemgår en matematisk kompetence og et 
matematisk stofområde ad gangen for at komme 
nærmere ind på livet af kompetencerne
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www.dkmat.dk/matkomp
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Kompetencerne er med i prøverne
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Her er alt prøverne
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever
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Scroll videre
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Eleverne skal informeres

• 25 nyttige sider sammen med 
faglærerne

• Specielt matematik
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Klar til prøverne

Øveprøve matematik

• Uge 2 og 3 i januar 2021 

• Prøvesættet fra 2019

Læse mere:
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/faglig-
forberedelse/oeveproever-og-eksempelproever/om-oeveproever

Generalprøve

• 24. marts 2021

(Det er endnu ikke besluttet om 
matematik er en af de fag der laves 
generalprøve i)

Hold øje med hjemmesiden:
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever
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De nationale test
• Alle folkeskoler og specialskoler, der 

underviser efter folkeskoleloven, skal 
gennemføre de obligatoriske test i 
perioden fra den 1. marts til den 30. 
april 2021.

• Børne- og Undervisningsministeriet 
gennemfører mindre forbedringer af det 
eksisterende testsystem i løbet af 2020, 
som skal gøre testene mere retvisende 
på elevniveau.

• Inden udgangen af 2020 laves aftale om 
et nyt evaluerings- og 
bedømmelsessystem. 
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Orienteringsbrev til skolerne

Her kan du få flere informationer:

https://www.uvm.dk/folkeskolen/el
evplaner-nationale-test--
trivselsmaaling-og-
sprogproever/nationale-test
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Talblinde test – status september 2020

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

• Udviklingsprojektet blev afsluttet i 2019

• Den foreløbige test skal afprøves yderligere og valideres.

• Opfølgningsprojekt, der skal sikre, at test- og vejledningsmaterialet 
afprøves yderligere i praksis følges af forskere over de næste tre år. 

• Epinion og Aarhus Universitet (DPU) gennemfører projektet på vegne af 
Børne- og Undervisningsministeriet.
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Information om talblinde test
https://epinionglobal.com/en/talblindhed/
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Stil dine spørgsmål på emu-respons 

• https://respons.emu.dk

• Har du spørgsmål om 
undervisningen, fælles mål 
eller prøver i dit fag?

• På emu-respons får du direkte 
adgang til fagspecifik sparring, 
inspiration og vejledning fra 
læringskonsulenterne i BUM.
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Nye artikler på EMU’en
https://emu.dk/grundskole/matematik/sproglig-udvikling
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Andre nye artikler
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Flere nye 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
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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/beva
egelse-i-matematikundervisningen

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

• På min kaffekop står der:

• Matematiklærere bevarer fortiden

• Afslører nutiden

• Og former fremtiden
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