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Formålet med årets undervisning:  

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. 

Kompetencemål:  

Matematiske kompetencer: Eleven kan handle hensigtsmæssigt i situationer med matematik. 

Tal og algebra: Eleven kan udvikle metoder til beregninger med naturlige tal.  

Geometri og måling: Eleven kan anvende geometriske begreber og måle.  

Statistik og sandsynlighed: Eleven kan udføre enkle statistiske undersøgelser og udtrykke 

intuitive chancestørrelser. 

Undervisningsmaterialer:  

KonteXt+ (2. klasse: 2a + 2b. 3. klasse: 3a + 3b), www.matematikfessor.dk samt opgaveark 

og matematikspil hentet fra internettet og andre undervisningsmaterialer.  

Indhold 2. klasse:  

 Tal til 1000 

 Plus 

 Spejling af figurer 



 Minus 

 Data og chance 

 Tegning og figurer 

 Regn med tallene 

 Måling 

Indhold 3. klasse: 

 Tal og måling 

 Rumlige figurer 

 Regn med tallene  

 Figurer, måling og net 

 Tal og systemer 

 Data og chance 

 De fire regningsarter 

 Mønstre 

Arbejdsformer: 

Individuelt og i par arbejder eleverne i KonteXt+ samt øvelser i mindre grupper og opsamling på 

klassen.  

Sociale mål:  

 At kunne forstå en opgave. 

 At kunne arbejde selvstændigt.  

 At kunne arbejde i par og i grupper. 

 At kunne skelne mellem forskellige former for arbejdsro. 

 At have respekt for andre elevers forskellige niveau og arbejdstil.  

 At have forståelse for, at der skal være plads til hinanden.  

 At kunne sætte både faglige og sociale mål for sig selv. 

Evaluering:  

Læreren tjekker og retter elevernes arbejde i KonteXt+ og andre arbejdsark.  

Eleverne laver opgaver på Matematikfessor, som sendes til læreren.  



Eleverne lærer at hjælpe hinanden, sådan at de kan rette hinandens opgaver med støtte fra 

læreren. 

 


