
I skolegruppearbejdet kan I vælge:

1 - at fortsætte arbejdet med formiddagens opgaver
2 - at diskutere, hvordan arbejdet med de 
undersøgende aktiviteter med inddragelse af digitale
værktøjer kan komme til at hænge sammen på netop jeres skole

Efter frokosten
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Matematik-
undervisning

Anvendelsesorienteret
Scenarieorienteret
Praksisorienteret
Praksisnær
Åben
Undersøgende
Kompetenceorienteret
Eksperimenterende
Procesorienteret
Elevstyret
Differentieret
Problemorienteret
Strategibaseret
Projektorienteret
Metodebaseret
Aktiv
Realistisk
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KiDM

Udviklet til mellemtrinnet

www.kidm.dk

http://www.kidm.dk/






Erfaringer fra Udviklingsprojekter

• Alle er usikre i starten.

• Giv ikke op, selvom det går galt – prøv igen – Brug vejledere og 
kolleger.

• Underviseren skal ikke kunne det hele – lære(r)proces. 

• Tilpas udfordringer til egne elever.

• Eleverne udvikler deres kompetencer – det er ikke nødvendigt 
med megen færdighedstræning – færdigheder udvikles, når de 
bruges.

• Eleverne bliver glade(re) for matematik!!









Otto, Anna, Bob, Mads Dam
Kok, gøg, regninger

Rejs jer, retur-ruter,  damer fremad!
Den laks skal ned
Slip en sne-pils
Sur mor i romrus

Gider du pudre dig

Selmas lakserøde garagedøre skal samles

Palindromer



MMS fra datteren…

Nørreport st fangede lige dette 
tidspunkt og så har jeg sendt en efter 
hvor jeg skrev stoppede lige op og 
fiskede febrilsk efter tiløen, fordi jeg 
ville sende et billede af det til dig "



Mysterie-dilemmaet









Total kaos



Den ultimative…
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Fællesgørelsen – www.kortlink.dk/2dpc5

http://kortlink.dk/2dpc5
http://kortlink.dk/2dpc5




















kortlink.dk/2dpc3

http://kortlink.dk/2dpc3


Prøv selv (www.kortlink.dk/2dpc3)

http://www.kortlink.dk/2dpc3


Den lille frække: www.kortlink.dk/2dpc3

Nulstiller
Cirkulære reference

http://www.kortlink.dk/2dpc3






















Prøv selv



Til jer & jeres elever næste uge …– næste 
uge….




