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Hvordan forbereder vi eleverne til 

•FP 9 – og FP 10?
• Den næste uddannelse?

• Et liv med matematik ( – med matematikbriller på)?



PUH 2021



PMH – nye opgavetyper
Hvor mange 
flyttekasser 

kan der være i 
traileren?

Det kommer an 
på ….

☺



Trinforløb 1



Hvordan forbereder vi eleverne til 

• FP 9 – og FP 10?

•Den næste uddannelse?
• Et liv med matematik ( – med matematikbriller på)?





Hvordan forbereder vi eleverne til 

• FP 9 – og FP 10?

• Den næste uddannelse?

•Et liv med matematik 
( – med matematikbriller på)?



Matematik i livet …...









Hvordan kan man se, at eleverne har matematik?
Eleverne sidder hver for sig ved et skolebord og kigger samme vej
Læreren sidder eller står ved tavlen
Eleverne løser opgaver i den samme bog
Opgaverne er nummererede og skal løses i rækkefølge
Opgaverne har som regel kun ét, rigtigt svar

Stieg Mellin-Olsen, 1995



Kommunikationen

Elev 1: 119!

Elev 2: 119 – nej vel!?

Elev 3: Det er – sig det lige igen!

Elev 4: Det er …….

Elev 5: Hvem mig…?

Elev 6: Du ved, jeg ikke kan!

Elev 7: ………………….

Læreren: Hvad er 7 x 17?

Elev 1: 119!

Elev 2: 119 – nej vel!?

Elev 3: Det er – sig det lige igen!

Elev 4: Det er……

Elev 5: 24, nej 129, nej……

Elev 6: Hvem mig?

Elev 7: Du ved jeg ikke kan!

Elev 8: ………………….

Elevernes minimums-strategier





Et Fag fyldte med Fordomme & Traditioner



Apropos….!?



Det enkelte fag må sigte på at bidrage til udvikling 
af færdigheder, viden og kompetencer, der er 
relevante og potentielt brugbare i relation til de 
udfordringer, som et almindeligt liv indebærer.



Før 1958





Før 1958: 
”Færdighed skal gå forud for forståelse”



I 1965 så vi sådan ud…









1 3/4



at lære frem for at lave





”Når der ikke står noget, står der…”



7 x 9 =

7 x 17 =

7 x 27 =

717 x 921= 660 357







Understanding:

1 Instrumental

2 Relationel

?





PUH 2021
Regn dem lige –
samtidig med du 

tænker over, hvordan 
du gør det……



PUH 2021 3342



PUH 2021 1004



PUH 2021 792



PUH 2021 502



Gladsaxe 080819



Gladsaxe 080819



Hvordan er det at være elev i dit klasserum?

Hvad er det, der tæller?

Har du talt 
med dine elever 
i dag?
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PD Herning 22022022



Matematik-
undervisning

Anvendelsesorienteret
Scenarieorienteret
Praksisorienteret
Praksisnær
Åben
Undersøgende
Kompetenceorienteret
Eksperimenterende
Procesorienteret
Elevstyret
Differentieret
Problemorienteret
Strategibaseret
Projektorienteret
Metodebaseret
Aktiv
Realistisk
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Det kommer 
an på ….









Elevsvar:
Det kommer 

an på ….





To faktorer: Tid + Faggruppe…..



Fælles udvikling af 
forløb















To faktorer: Tid + Faggruppe…..
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Evaluering af Resultatet



Evaluering af Resultatet





Evaluering af matematiske kompetencer …… 



I al beskedenhed …… ☺











Evaluering af processen !? …











Kapacitets forstærker!?

Lærerens konkrete aktioner i forhold til både 
egne og elevernes  viden og kompetencer på 

digitale områder 








