
Hvilke data, hvornår og hvordan



Mål 

 Deltagerne skaber et indblik i hvilken 

praksis der er for at indsamle og bruge 

data 

 Årgangene har en plan for at indsamle 

og bruge data for skoleåret 2017/18



Program

 Oplæg

 Teamarbejde

 Kaffe og kage undervejs



Status

I morges; rammer og formål

I morgen; første kompetenceforløb om 

Kontext og Matematrix

Onsdag oplæg om Nationale Test og 

forberede første undervisningsforløb



Afgrænse 

 Fokuser på stofområdet Tal & Algebra

 Fokuser på tre matematiske 

kompetencer



Samspil

 Børn udvikler og udøver matematiske 

kompetencer i deres arbejde med stof

 Børns arbejde med stof giver mening 

med de processer og arbejdsmåder 

matematiske kompetencer er



Progression for T&A

Tal & Algebra 1. trin 2. trin

Tal Naturlige Rationelle 

Regnestrategier Regnearter og

regnestrategier 

Beregning 

Algebra Regneregler og 

egenskaber ved tal

Variable



Progression for MK
Matematiske

Kompetencer

1. trin 1. trin

Problembehandling Undersøge, udforske og 

eksperimentere

Gæt og prøv

Konkrete materialer

Opstille problemer og løsningsstrategier

Modellering Undersøg hverdagen

Vurdere løsninger

Opstille, oversætte og tolke 

Ræsonnement ”Hvad nu, hvis…?”

”Hvordan kan du vide, at…?” 

”Kan du forklare, hvorfor…?”

”Hvis jeg… så må der ske det, at… fordi…”.

”Det kan ikke passe, for når jeg… så bliver…”.



Tal og Algebra

 Tal fokuserer på elevernes talforståelse.

 Regnestrategier fokuserer på 

elevernes forståelse af regningsarterne 

og tilhørende regnestrategier.

 Algebra fokuserer på generelle 

regneregler for og egenskaber ved de 

naturlige tal.



Problembehandling

 Problembehandling vedrører løsning 

og opstilling af matematiske problemer, 

dvs. matematiske spørgsmål, der ikke 

kan besvares udelukkende med 

rutinemetoder.



Modellering

 Modellering vedrører dels processer, 

hvor matematik anvendes til behandling 

af situationer og problemstillinger uden 

for matematikken, dels analyse og 

vurdering af matematiske modeller, som 

beskriver forhold i virkeligheden.



Ræsonnement og Tankegang

 Ræsonnement og tankegang vedrører 

matematisk argumentation og 

karakteristika ved matematisk 

tankegang.



Vurder et udsnit af faget 

 Find og fokuser på T&A og 

Problembehandling, Modellering og  

Ræsonnement i FFM

 Gå videre med læseplanen

 Find samspil i skolens materialer



Udarbejd Registreringsark

 Hent registreringsark og skolens test på 

www.leaningtachlab.net

 Hent børnenes navne i Intra

 Gem og send kopi med konsultationsark 

efter test af børnene

http://www.leaningtachlab.net/


Konsultation om børnene

 Dialog om hvad testen viser og hvordan 

vi bruger den. 

 Send skema med oplysninger om 

hvilken klasse, test og fokus i dialog til 

læringskonsulenten



Refleksion til teamarbejdet

 Hvordan evaluerer du nu?

 Hvad kunne du tænke dig at prøve?

 Hvilke data er der brug for?



Ønsker for T&A og de tre MKér

https://padlet.com/mette_birk9/5qx3yy0bzict

https://padlet.com/mette_birk9/z6s9h8alqbsp

https://padlet.com/mette_birk9/z8ra5dns6b3i

https://padlet.com/mette_birk9/5qx3yy0bzict
https://padlet.com/mette_birk9/z6s9h8alqbsp
https://padlet.com/mette_birk9/z8ra5dns6b3i


Tak for i dag


