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De er I blevet lovet

•
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Matematikfagets formål

• Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer og opnå 
færdigheder og viden, således at de kan begå sig hensigtsmæssigt i 
matematikrelaterede situationer i deres aktuelle og fremtidige daglig-, fritids-, 
uddannelses-, arbejds- og samfundsliv.

• Stk. 2. Elevernes læring skal baseres på, at de selvstændigt og gennem dialog og 
samarbejde med andre kan erfare, at matematik fordrer og fremmer kreativ 
virksomhed, og at matematik rummer redskaber til problemløsning, 
argumentation og kommunikation.

• Stk. 3. Faget matematik skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender 
matematikkens rolle i en historisk, kulturel og samfundsmæssig sammenhæng, og 
at eleverne kan forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse med 
henblik på at tage ansvar og øve indflydelse i et demokratisk fællesskab.
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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.

• Se blot på forbruget af matematiske 
modeller i de sidste to år!
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Hvad er matematiske 
kompetencer?
• Kompetenceblomsten

• Hvad betyder den røde stiplede 
linje?
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www.dkmat.dk/matkomp
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http://www.dkmat.dk/matkomp


www.dkmat.dk/matkomp
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Hvorfor bruge de vejledende 
færdigheds- og vidensmål?
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Kommunikation 1.-3. klasse
• Kommunikation vedrører det at udtrykke sig med og om matematik og 

at sætte sig ind i og fortolke andres udtryk med og om matematik. 

• I 1. trinforløb lægger undervisningen vægt på, at eleverne bliver i stand 
til at kommunikere mundtligt og visuelt med og om matematik, 
herunder med brug af digitale værktøjer. Eleverne kan fx lave 
videooptagelser af deres matematiske forklaringer. Undervisningen kan 
rette sig mod kompetencemålet ved at give eleverne mulighed for at 
vise, lytte, spørge ind til, kommentere og diskutere i 
matematikundervisningen. 

• Senere i trinforløbet indgår også elevernes skriftlige kommunikation. 
Denne skriftlige kommunikation består hovedsageligt af uformelle 
noter og illustrationer, der først og fremmest understøtter elevernes 
tænkning i arbejdet med matematik, men som også bidrager til at 
fastholde tanker, idéer og metoder. 

• Sidst i trinforløbet indgår enkle fagord og begreber i elevernes 
mundtlige og skriftlige kommunikation. 
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Kommunikation 4.-6. klasse
• Kommunikation vedrører det at udtrykke sig med og om matematik 

og at sætte sig ind i og fortolke andres udtryk med og om matematik. 

• I 2. trinforløb lægger undervisningen vægt på, at eleverne bliver i 
stand til at afkode og forstå tekster om og med matematik. Elevernes 
forståelse af tekster kan bl.a. bygge på deres viden om matematiske 
teksters formål og struktur. I undervisningen afkoder eleverne både 
tekster, hvori matematik indgår som redskab til formidling, og tekster, 
som kan understøtte deres matematiklæring. 

• Det øvrige arbejde med kommunikation i matematik på 
mellemtrinnet sigter på elevernes mundtlige og skriftlige 
kommunikation. Undervisningen kan give eleverne mulighed for at 
udtrykke deres idéer, handlinger og ræsonnementer i matematik og 
for at kunne anvende fagord og begreber. Det er centralt, at 
elevernes udvikling af kompetence i matematisk kommunikation 
finder sted i meningsfulde sammenhænge. 

Opmærksomhedspunkt nr. 6
Eleven kan uddrage relevante 
oplysninger i enkle 
matematikholdige tekster
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Kommunikation 7.-9. klasse
• Kommunikation vedrører det at udtrykke sig med og om matematik og at sætte sig ind i 

og fortolke andres udtryk med og om matematik. 

• I 3. trinforløb lægger undervisningen vægt på, at eleverne bliver i stand til at 

kommunikere ved anvendelse af fagord, begreber og faglige vendinger og matematiske 

symboler samt at kunne sætte sig ind i og fortolke egne og andres udsagn og 

præsentationer. I trinforløbet sigter undervisningen på, at eleverne udtrykker idéer, 

handlinger og ræsonnementer på en fagligt sammenhængende måde. 

• I trinforløbet er undervisningen rettet imod, at eleverne kan opsøge matematisk 

information og forholde sig kritisk til den information, de finder i bl.a. digitale medier.

• Undervisningen sigter på, at eleverne kan foretage en matematisk kommunikation med 

forskellige afsendere og modtagere, og at de kan tilpasse deres matematiske 

kommunikation, således at kommunikationens form og faglige præcision harmonerer 

med modtageren/afsenderen, med situationen og med kommunikationens formål. Det 

betyder også, at undervisningen skal give eleverne mulighed for at producere, sætte sig 

ind i og vurdere matematikholdige udtryk og præsentationer i forskellige medier, fx i 

artikler og bøger, digitale værktøjer, interaktive medier, video og i informationssøgning. 

25-10-2021 11



En planlægningsmodel!
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