
Københavns Professionshøjskole1

Webinar Matematik - mellemtrinnet
NYE SPÆNDENDE LÆREMIDLER TIL DIN MATEMATIKUNDERVISNING

HTTP://KP.MITCFU.DK/99873918 (VINKLER, LIGEDANNETHED, OG TRIGONOMETRI)

Juni 2020

Kirsten Spahn, matematikkonsulent CFU KP ksp@kp.dk og Jonas Juul Hansen, 
matematikkonsulent CFU KP joju@kp.dk, 41897206

http://kp.mitcfu.dk/99873918
mailto:ksp@kp.dk
mailto:joju@kp.dk


Københavns Professionshøjskole2

Gode materialer til din undervisning -

læsning/regnehistorier
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 Gode grublere og sikre strategier (billeder)

 Åbne undersøgende matematik (billede)

 Sproglig udvikling - vejledning fra Fælles Mål

https://emu.dk/grundskole/matematik/sproglig-udvikling
https://emu.dk/sites/default/files/2020-04/GSK.%20Sproglig%20udvikling.%20Vejledning..pdf
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Gode materialer til din 

undervisning - bevægelse

3

Bevægelse og

matematik -

http://kp.mitcfu.dk/90

009840

Matematik i

bevægelse -

http://kp.mitcfu.dk/99

873659

https://www.dr.dk/skol

e/matematik/mellemtr

in/tema/statistik-og-

bevaegelse

http://mitcfu.dk/lnkyyy5
http://kp.mitcfu.dk/99873659
http://kp.mitcfu.dk/99873659
https://www.dr.dk/skole/matematik/mellemtrin/tema/statistik-og-bevaegelse
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Gode materialer til din 

undervisning - dataopsamling
4

http://mitcfu.dk/lnky2fa


Københavns Professionshøjskole5

Gode materialer til din 
undervisning - problemløsning
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Problemløsning med 

terninger

Terningpyramiden

http://kp.mitcfu.dk/90

002148

Terningskak

http://kp.mitcfu.dk/99872300

http://mitcfu.dk/lnky2f8
http://kp.mitcfu.dk/99872158
http://kp.mitcfu.dk/90002148
http://kp.mitcfu.dk/99872300
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Gode materialer til din 

undervisning – problemløsning og 

kodning
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Kodning for alle

- Gratis film fra 

Filmkompagniet 

Brug MicroBit til at lave 

en lommeregner -

https://www.dr.dk/skol

e/matematik/mellemtr

in/tema/byg-en-

regnemaskine

Multiplikation med Micro:Bit

http://mitcfu.dk/lnky2fh
https://www.dr.dk/skole/matematik/mellemtrin/tema/byg-en-regnemaskine
https://www.youtube.com/watch?v=A4MUyE7Nz4I
http://www.filmkompagniet.dk/#/kodning-for-alle
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Faglig inspiration

Sætte billeder på

 1-tallets historie

 Mordet på Arkimedes

 Den hemmelige klub

– Pythagoras og hans venner

 Kombinatorik

(Cybersikkerhedsprojekt om password)
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Matematikkens Dag 

2019 – FN’s 17 

verdensmål

http://kp.mitcfu.dk/TV0000000345
http://kp.mitcfu.dk/51326962
http://kp.mitcfu.dk/51620127
https://emu.dk/grundskole/it-og-teknologi/cybersikkerhed/gaet-mit-password
http://matematikkensdag.dk/
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Digitale hjælpemidler -

mellemtrinnet

 GeoGebra - flytninger (især drejemønstre med Mandala)

 GeoGebra - funktioner og sammenhænge

 Arbejde med CAS og skriftlighed i matematik
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https://sites.google.com/site/flytningerggb/home
https://sites.google.com/site/geogebradkfunktioner/
http://matematikmedit.dk/
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Statistik og sandsynlighed 9

Sandsynlighed - tv-

udsendelse

Tv-udsendelser til 

mellemtrinnet

https://emu.dk/grundskole/matematik/sproglig-udvikling/hvor-stor-er-chancen
http://kp.mitcfu.dk/TV0000105564
http://mitcfu.dk/lnkyhbc
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Skriftlighed i matematik

 Sætningsstartere - intro til at arbejde med skriftlighed og faglige 

formuleringer i matematik.

 Fx: 

 Begge dele ligger som del af den side, der er linket til (der skal 

scrolles lidt ned)
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https://emu.dk/sites/default/files/2018-12/Sproglig%20udvikling.%20Forl%C3%B8b%20mat%20mellemtrin.%20Eksempler%20p%C3%A5%20arbejdsark.pdf
https://emu.dk/sites/default/files/2018-12/Sproglig%20udvikling.%20Forl%C3%B8b%20mat%20mellemtrin.%20Eksempler%20p%C3%A5%20arbejdsark.pdf

