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Indledning 
 

I 2017 deltog skolen i arbejdet med den kommunale matematikhandleplan ved sammen med den kommunale 
matematikkonsulent at drøfte og identificere, hvor vi mener, at vores største udfordringer indenfor 
matematikfaget ligger. Drøftelserne afspejler sig tydeligt i den kommunale plans temaer og indsatsområder.  

Mål for Albertslund og Herstedlund skole1 
 

- I 2022 skal karaktergennemsnittet i matematik mindst være på landsgennemsnittet. 
- Så stor en andel som muligt af eleverne får mindst 02 i matematik. 

 

Herstedlund skole er optaget af, hvordan vi sikrer vores elever den bedste udvikling af deres matematiske 
kompetencer, så vi i 2022 har nået kommunens mål. 

Skolen har siden 2013 mindsket andelen af elever der får under 2 markant. Derudover er der en generel stigning 
i prøvegennemsnittene. Vi ligger dog stadig et godt stykke under landsgennemsnittet. 

Udviklingen i karaktergennemsnittet og andelen af elever der får mindst 2 i de bundne prøver i matematik ses 
herunder. Tallene er udtræk og beregninger fra skolens data i TEA.  

 

    UDEN hjælpemidler MED HJÆLPEMIDLER   
Årstal Antal elever Gennemsnit   Andel over 2 Gennemsnit   Andel over 2 

2013/14 48   4,63  81,25%   4,20  80,00% 
2014/15 26   5,00  92,31%   4,73  73,08% 
2015/16 49   4,57  87,76%   4,00  81,63% 
2016/17 42   4,83  88,10%   5,69  94,29% 
2017/18 38   5,21   97,37%   5,50   94,74% 

 

Handleplan 
Nærværende handleplan er en beskrivelse af skolens arbejde med temaer og indsatsområder.  

De to gennemgående temaer ser vi som vores metode og vores grundlæggende fokus. Arbejdsmetoden er 
’samarbejde om matematik’ og det grundlæggende fokus er en bevægelse mod udviklingen af de matematiske 
kompetencer i den daglige undervisning. 

De fire indsatsområder udgør de hovedpunkter i udviklingen af god matematikundervisning, som lærerne i 
samarbejde udvikler.  

Matematikvejlederne er tovholdere på strukturen på fagudvalgsmøderne i samarbejde med ledelsen. Vores 
handleplan drøftes løbende, hvorfor emnerne evt. vil blive revideret fra år til år. 

  

                                                             
1 Fra ”Matematik for alle. Matematikhandleplan Albertslund kommune 2017-2022 
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Handleplan for lærernes arbejde 
 

På Herstedlund skole foregår udviklingen af matematikfaget i fagudvalget (fagteamet) og i matematikvejledernes 
vejledning af kolleger. Fagudvalget består af samtlige lærere, der underviser i matematik.  

Skolens fokus er i første omgang at få styrket lærernes kompetencer til at undervise på måder, som understøtter 
elevernes udvikling i matematik. 

Derfor ser vi naturligt de to temaer i en sammenhæng. 

TEMAERNE: Samarbejde om udvikling af undervisning, der udvikler elevernes 
matematiske kompetencer. 
Lærerne har i fagudvalget i 2018 gennemgået de fælles mål med fokus på at forstå de matematiske 
kompetencer, herunder hvordan man som lærer “ser” udviklingen af dem hos den enkelte elev. 

Lærerne er blevet optaget af, hvordan vi kan planlægge undervisning, der understøtter udviklingen af de 
matematiske kompetencer. Fagudvalget samarbejder om at vidensdele og skabe en rød tråd mellem 
undervisningen fra 0. klasse til 9. klasse.  

De fire indsatsområder, og arbejdet med de matematiske kompetencer, skal kunne genfindes i skolens hverdag. 
Derfor arbejder matematikfagudvalget med at kvalificere den daglige undervisning via vidensdeling og sparring 
lærerne imellem. 

INDSATSOMRÅDERNE 
I alle 4 år vil vi arbejde med udviklingen af faget med udgangspunkt i fagudvalget. Vi har her fokus på at lave 
vidensdeling og at have samarbejde med de nærmeste kolleger (årgangsopdelt), men også på at få faglige input 
til at samarbejde med resten af skolen. 

Udviklingen af matematikundervisningen sker ved at arbejde med en rød tråd igennem hele skoleforløbet med 
alle de 4 indsatsområder. Vi indfører i perioden 2018-22 en ”SKAL-liste” med aktiviteter, som alle årgange skal 
igennem. Aktiviteterne skal drøftes og planlægges af de enkelte årgangsteam, men tager sit udgangspunkt i 
input på fagudvalgsmøderne. 

Digitale værktøjer i matematik 
I skoleåret 2017-18 gennemførte vi i samarbejde med den kommunale matematikkonsulent flere Geogebra-
kurser. Dette værktøj var det første lærerne pegede på et behov for at udvikle. Udfordringen i brugen af 
Geogebra ligger i, at indskolingsklasserne arbejder på iPad’s, hvilket har besværliggjort det daglige arbejde.  

På et fagudvalgsmøde i foråret 2019 gennemførte lærerne i blandede grupper et eksamenssæt med 
udgangspunkt i brugen af CAS-program som problemløsningsværktøj. Dette for at kvalificere alle læreres arbejde 
med matematik med sigte mod elevernes tilegnelse af færdighed i at anvende digitale værktøjer. 

Denne arbejdsmetode med fælles vidensdeling på fagudvalgsmøderne vil vi fortsætte. 

Sprog og faglig læsning  
I skoleåret 2016-17 tyvstartede skolen arbejdet med elevernes sprogtilegnelse i alle fag. I samarbejde med 
konsulenter fra UCC gennemførte vi et kompetencestyrkelsesforløb om sproglig udvikling for samtlige 
medarbejdere, både lærere og pædagoger. 

Vi har også haft et oplæg om ”sprog og matematik” på et fagudvalgsmøde af en konsulent fra UVM. Vi havde 
mange gode drøftelser og fik konkrete idéer til udvikling af det matematiske sprog hos eleverne. 
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De enkelte årgangsteam skal være fortsat opmærksomme på at anvende og arbejde med det matematiske 
fagsprog. Skolen indfører fra skoleåret 2019-20, at alle elever har deres egen matematiske ordbog til notater og 
forklaringer. Det er et simpelt elektronisk dokument, som kan følge dem hele skoletiden. Den personlige 
matematiske ordbog indføres i 4. klasse.  

Kommunikation om matematik er en kompetence, som vores elever i særdeleshed har brug for at udvikle. Vi 
forventer, at den mundtlige prøve i matematik kan blive obligatorisk. Derfor indeholder handleplanen en del 
aktiviteter der indbefatter kommunikation om matematik samt en prøve på den mundtlige prøve. 

Undersøgende og problembehandlende undervisning  
Dette indsatsområde har skolens lærere selv peget på. Vi ser et stort behov for at udvikle undervisning, der i 
højere grad er undersøgende og problembehandlende og dermed udvikler elevernes evne til at tænke og 
ræsonnere om matematik. 

Vi har i vores handleplan indlagt specifikke obligatoriske undervisningsforløb, som lærerne over de fire år 
løbende skal udvikle på. Vi ser mellemtrinnet som det oplagte sted at have øget fokus på dette område. Eleverne 
har her opnået basale færdigheder i matematisk tænkning, talbehandling og ræssonering, som giver et godt 
udgangspunkt for at arbejde undersøgende og problembehandlende.  

Elever i matematikvanskeligheder 
På Herstedlund skole ser vi mange elever i vanskeligheder. Vi vil gerne fastholde den gode udvikling på 
afgangsresultaterne og sætter dermed ind på dette område i udskolingen. I 8. og 9. vil vi have fokus på elevernes 
forståelse af kravene til dem i forbindelse med terminsprøver og afgangsprøver, herunder fokus på ængstelige 
og nervøse elever. 

Vores forventning er, at arbejdet med de øvrige indsatsområder nedefra i skoleforløbet på sigt vil mindske 
antallet af elever i alvorlige vanskeligheder. Vi er klar over, at effekten muligvis ikke vil kunne ses umiddelbart. 

4 lærere, her i blandt skolens 2 matematikvejledere, har deltaget i TMTM 2017 samt den kommunale TMTM-
indsats i 2018-19. TMTM betyder ‘tidlig matematikindsats til marginalgrupper’. Disse 4 lærere vil dele deres 
erfaringer i fagudvalget. 

Skolens vejledere er tovholdere på den årlige “årgangskonference”, hvor de faglige resultater drøftes - også 
matematikresultater. Her drøftes undervisningens effekt og der lægges planer for kommende indsatser/ forløb. 

Ledelsen er i samarbejde med matematikvejlederne i gang med at planlægge et “kursus” for alle 
matematiklærere, hvor vi skal arbejde med de enkelte teams opsporing og undersøgelse af elevernes 
matematikvanskeligheder samt hvordan man, som lærer i den daglige undervisning, arbejder med disse 
vanskeligheder. Dette forventes at være afviklet inden udgangen af 2020. 

Matematikvejlederne og matematiklærerne er også optaget af at vi får en evalueringskultur på skolen, gerne en 
samlet kommunal plan som vi kender det fra læsning. Dette drøftes videre i de kommende år - også på 
kommunalt plan i matematiknetværket. 

I samarbejde med kommunens matematikkonsulent er vi ved at indhente data fra dette års afgangsprøver til en 
’formativ evaluring’. Vi håber på at få indblik i, hvilke kompetencer eleverne mestrer - og evt. ikke mestrer - fra 
forskellige dele af skoleforløbet. Dette skal danne basis for drøftelser af indsatser på skolen fremover. 
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Handleplan for eleverne 
 

INDSATSOMRÅDERNE: Vi arbejder med de 4 områder efter nedenstående plan. 
 

Planen er besluttet over 3 fagudvalgsmøder i matematik 2018-19. 

Planen evalueres og justeres på første eller sidste fagudvalgsmøde hvert skoleår. 

Årgang Aktivitetens indhold Indsatsområder 
0. årgang 
 

Undersøgende matematik: 
Sætte på række. Hvad hvis der mangler et tal? Med 
mere. Brug af værkstederne fra bogsystemet 
FORMAT. 
 

Undersøgende matematik 
 

1. årgang 
 

Positionssystemet:  
Arbejde med at forstå positionssystemet. 1’ere, 
10’ere og 100’ere. 
 

Som den mest basale færdighed til 
forståelse af og som udgangspunkt for 
alle former for talbehandling 
 

2. årgang 
 

Tabelsange:  
Synge gangesange og lege med sproget der 
igennem. 
 
Tekststykker:  
Start på tekststykker og opmærksomhed på en 
bevidstgørelse af, hvad der er matematik-ord. 
 

Sprog og faglig læsning 

3. årgang 
 

Intro til Geogebra:  
Startes på denne årgang, da det er der de får 
Chromebooks. Skal have besøg af “eksperter” fra 5. 
årgang. 
 

Digitale værktøjer 

4. årgang Før-faglige ord & matematik-ord: 
Eleverne har deres egen ordliste på Chromebook. 
Læreren står for at dele listen med eleverne og for 
at udvælge ord til de kommende forløb i 
undervisningen. Listen skal bruges hele vejen op til 
9. årgang. Da listen er elektronisk, kan den 
indeholde både tekst, billeder, tegninger og links. 
 
Fremtidig indsats:  
Talblindhedstest 
 

Sprog og faglig læsning 
Digitale værktøjer 

5. årgang 
 

Geogebra - fortsat:  
Bruge Geogebra til at undersøge matematiske 
sammenhænge. Arbejde sammen med 3. årgang 
som “eksperter” i Geogebra. 
 
Kommunikation om matematik:  
Samarbejde med 7. årgang omkring videoer og 
tegnefilm. 

Digitale værktøjer 
Undersøgende og problembehandlende 
undervisning 
Sprog og faglig læsning 
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6. årgang 
 

Regneark og Geogebra:  
Bruge regneark og Geogebra i arbejdet med 
elevbyrådsdagen. 
Opstille regneark med budget for projektet. Tegne 
projektet i Geogebra. 
 

Digitale værktøjer 
Undersøgende og problembehandlende 
undervisning 
 

7. årgang 
 

Kommunikation om matematik: 
Videoer og tegnefilm som omhandlede et emne 
valgt af 5. årgang. Videoer og tegnefilm laves før 
efterårsferien så de er klar til brug umiddelbart efter 
efterårsferien. 
 

Digitale værktøjer 
Sprog og faglig læsning 
 

8. årgang 
 

Terminsprøver – digitale: 
Arbejde med situationen omkring det at gå til prøve. 
Fokus på de elever, der underpræsterer i forhold til 
det niveau, de plejer at ligger på. 
Hjælp til “angste” elever. 
 

Elever i matematikvanskeligheder Digitale 
værktøjer 
 

9. årgang 
 

Prøve på mundtlig prøve: 
Arbejde med situationen omkring det at gå til prøve. 
Fokus på de elever, der underpræsterer i forhold til 
det niveau, de plejer at ligger på. 
Hjælp til “angste” elever. 
 

Elever i matematikvanskeligheder Digitale 
værktøjer 
Sprog og faglig læsning 
Undersøgende og problembehandlende 
undervisning 
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