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Se, hvordan andre har 
løst nogle matematik
opgaver – og få gode 
idéer til, hvordan du 
selv kan gøre.

Lær at lære – med refleksion og respons understøtter elevernes  
bevidsthed om, hvordan de lærer, mens de lærer. Der er fokus på at 
lære forskellige strategier, reflektere over svar på konkrete opgaver, 
samt give og få respons på løsningsforslag på en konstruktiv måde. 

Lær at lære  bidrager til din løbende evaluering af elevernes 
udbytte af undervisningen. Du får indblik i elevernes grundlæggende 
forståelse og mestring af centrale læringsstrategier og dermed et 
redskab til at guide eleverne i deres faglige udvikling. Med Lær at 
lære kan du arbejde med evaluering og feedback i et fremadrettet 
perspektiv.

Lær at lære  byder på opgaver til mellemtrinnet inden for 
kommunikation, argumentation, regning og problemløsning.

SMAGS-
PRØVE



I dette hæfte får du en smagsprøve  
på Lær at lære til matematik på  
mellemtrinnet. 

Du får en kort introduktion til materialet 
og finder opgaver til både 4., 5. og 6. 
klasse. På den måde kan du få et godt 
indtryk af materialet. 

Lær at lære findes også til dansk på 
mellemtrinnet.

Har du spørgsmål til materialet, er du altid 
meget velkommen til at kontakte mig. 

God fornøjelse!

Bedste hilsener

Lise Nerlov
Forlagsredaktør
ln@dafolo.dk
Tlf. 40 15 07 16

Lær at lære – med refleksion og respons 
består af tre hæfter til mellemtrinnet og en 
lærervejledning. Du kan bruge dem i 4., 5. 
og 6. klasse, men de har nummer 1, 2 og 3, 
så du også kan bruge dem på andre klasse-
trin og i specialklasser.

Lær at lære har fokus på at styrke elevernes 
bevidsthed om, hvordan de lærer, mens 
de lærer. Eleverne skal lære forskellige 
strategier, reflektere over svar på konkrete 
opgaver, og de skal give og får respons på 
løsningsforslag på en konstruktiv måde.

Følg dine elevers faglige udvikling
Lær at lære er også et redskab til at følge 
den enkelte elevs faglige udvikling. Som 
lærer får du indblik i elevernes grundlæg-
gende forståelse og mestring af centrale 
læringsstrategier, og du kan dermed guide 
eleverne i deres faglige udvikling. I Lær at 
lære arbejder du med formativ vurdering, 
det vil sige evaluering og feedback i et  
fremadrettet perspektiv. Eleverne får  
respons på deres arbejde undervejs i  
processen, så de bliver skarpe på, hvad  
de skal gøre fremadrettet.

Velkommen til Lær at lære!

Hvad er Lær at lære?



Indhold og opbygning
Hvert elevhæfte består af to dele:

1) Kommunikation og argumentation 
 (regnestrategier, ræsonnement og  

tankegang)

2) Regning og problemløsning (regne- 
metoder og problembehandling).

Kommunikation og argumentation og 
Regning og problemløsning relaterer sig 
til de overordnede kompetenceområder 
i matematik: Matematiske kompetencer 
og Tal og algebra, men hæfterne rummer 
også opgaver inden for Geometri og måling 
samt Statistik og sandsynlighed. De to dele 
rummer hver to forløb, altså fire forløb i alt, 
som hver tænkes afviklet på 4-6 lektioner 
afhængigt af klassetrinnet.

Evaluering
De fire forløb i hvert hæfte kan bidrage til  
den løbende evaluering: I efterårssemesteret 
gennemføres to forløb – ét med fokus på 
Kommunikation og argumentation og ét 
med fokus på Regning og problemløsning. I 
forårssemesteret gennemføres de resterende 
to forløb for at vurdere, hvad eleverne har 
lært i løbet af skoleåret på disse områder.

De fire forløb i hvert hæfte kan også 
bidrage til evaluering af et fagligt kursus: 
De to forløb med samme tema (fx Regning 
og problemløsning) gennemføres før og 
efter et egentligt undervisningsforløb af lidt 
længere varighed (fx 20 lektioner) med 
fokus på at styrke netop dette tema. 

Arbejdsformer
Lær at lære som allerede nævnt fokus 
på at styrke elevernes bevidsthed om, 
hvordan de lærer, mens de lærer. De lærer 
at give og modtage respons undervejs  
i arbejdsprocessen og bruge denne  
respons til at kvalificere deres besvarelse. 
Hæfterne lægger derfor op til skift mellem 
individuelt arbejde og samarbejde med 
en makker. Makkeren skal nogle gange 
være en sparringspartner, så makkerparret 
sammen finder et hensigtsmæssigt svar på 
en opgave. Andre gange er makkeren den, 
der giver respons til elevens besvarelse. 
At kunne give og få respons – ikke kun når 
opgaven er færdig, men også undervejs i 
processen – er den måde, man bedst får ny 
viden og gode vaner på. 

Der er naturligvis også opgaver, hvor løs-
ninger drøftes på hele klassen – og det kan 
være en god idé i starten at lære eleverne 
at mestre responsfasen.
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