
Hvad skal der 

undervises i?



Hvorfor lære matematik?

Fire begrundelsesargumenter:

Nytte Dannelse

Individ Livsanskuelse, 

fornøjelse.

Samfund Mange erhverv: 

snedker, revisor,  

ingeniører mm.

Aktive medborgere, 

foreningsdeltagelse, 

demokrati.

Hverdag, 

uddannelse og 

arbejde.



En start aktivitet

Grupper af 4 personer.

Mindst en konkret genstand pr gruppe.

• Hvad er der af relevante matematiske 

spørgsmål til jeres genstand og deres 

relationer til begrundelsesmatricen?

• Hvad er der af relevante ikke-matematiske 

spørgsmål til jeres genstand?



Fagligt indhold til debat

• I skal i grupper diskutere fagligt indhold 

for de 15% lavest præsterende elever.

• I skal tænke hele ”grundskoleforløbet”.

• Altså tænke i spørgsmålet: ”Hvad skal 

disse elever på et tidspunkt i et 

grundskoleforløb undervises i?”



Fagligt indhold til debat

• Først sorteres indhold ved eget bord på 

rød/grøn papir – ingen limJ

• Dernæst fordeler 3 af 4 fra et bord sig ved 

de øvrige borde. Og diskuterer 

indholdssortingen ved det bord de 

kommer til.

• Til sidste samles man ved eget bord igen 

og limer det sorterede indhold på 

rød/grøn papir og disse afleveres.



UVM, traditioner og hverdag

I får følgende indhold:
• Et udvalg fra Fælles Mål. 
• En stak traditioner. 
• Udvalgte sider fra lærebøger

• En lille bunke taget fra hverdagen.



UVM 

UVM Eleven kan anslå og måle længde, tid og vægt i enkle 
hverdagssammenhænge. 

UVM Eleven kan addere og subtrahere enkle naturlige tal med 
hovedregning og lommeregner. 

UVM Eleven kan anslå og måle længde, tid og vægt i enkle 
hverdagssammenhænge. 

UVM Eleven kan uddrage relevante oplysninger i enkle matematikholdige 
tekster. 

UVM Eleven kan sætte tal i stedet for variable i en simpel formel. 

UVM Eleven kan gennemføre simple procentprocentberegninger med 
overslag og lommeregner. 

UVM Eleven kan anslå og måle længde, tid og vægt i enkle 
hverdagssammenhænge. 

UVM Eleven kan vælge hensigtsmæssig regningsart til løsning af enkle 
hverdagsproblemer og opstille et simpelt regneudtryk. 

UVM Eleven kan udvikle metoder til beregninger med naturlige tal. 

UVM Eleven kan anvende reelle tal og algebraiske udtryk i matematiske 
undersøgelser. 

UVM Eleven kan omskrive mellem måleenheder. 



UVM Eleven kan bestemme omkreds og areal af cirkler. 

UVM Eleven kan anslå og bestemme rumfang. 

UVM Eleven har viden om variables rolle i beskrivelse af sammenhænge. 

UVM Eleven har viden om metoder til at fremstille mønstre med spejlinger, 
parallelforskydninger og drejninger, herunder med digitale værktøjer. 

UVM Eleven kan kritisk vurdere statistiske undersøgelser og præsentationer 
af data. 

UVM Eleven kan anvende og tolke grafiske fremstillinger af data. 

UVM Eleven har viden om geometriske tegneformer til gengivelse af 
rumlighed. 

UVM Eleven har viden om enkle matematiske beviser. 

UVM Eleven kan opstille og løse enkle ligningssystemer. 

UVM Eleven kan undersøge enkle hverdagssituationer ved brug af 
matematik. 

 



Tradition 

Tradition Afrundingsregler for hele tal til nærmeste 10’er, 100’er osv. 

Tradition Addition og subtraktion af decimaltal med komma under komma 

Tradition Fagordet subtraktion for minus 

Tradition Måling af vinkler med vinkelmåler 

Tradition Begrebet ligebenet trekant 

Tradition Begrebet polygon 

Tradition Regning med målestoksforhold 

Tradition Foretage en spejling af figur 

Tradition Begrebet typetal  

Tradition Udregning af fællesnævner for brøker 

Tradition Gange/division af udvalgte decimaltal i hånd 



Tradition Regningsarternes hierarki i hånd 

Tradition Begrebet statistisk sandsynlighed 

Tradition Begrebet teoretisk sandsynlighed 

Tradition Eksempler på tabelegenskaber for ikke lineær funktion 

Tradition Subtraktion af flercifrede tal i lodret opstilling med lån/veksling 

Tradition Beregning af procent i hånd. 

Tradition Areal af generel trekant ved brug af arealformlen for trekant 

Tradition Fremstille cirkeldiagram i hånd 

Tradition Brug af Pythagoras’ sætning 

Tradition Genkende spejling i/af figur. 
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