Obligatorisk evaluering og tidspunkt
klassetrin

Tidspunkt og test/prøver
Efterår

0. klasse

Forår April / maj

Løbende / året

Afdækning i 0. klasse – se
materiale på hjemmesiden
Der afholdes klassekonference i
m arts- april (sam m en med
bogstavprøven i dansk)

1. klasse

Screening af talkendskab 0-100
Resultatet sendes til
matematikkonsulenterne i
vedhæftede skema

2. klasse

Diagnostisk prøve MAT 2
Der afholdes klassekonference i
m arts- april (hvor indsatsen for
elev er i C0- C3 drøftes)

3. klasse

ALP1 test (evt. oplæst
for elever der har
behov for dette)

Hvad evalueres
Talkendskab fra 0 til 20 (mængde, navn og
form)
Figurer og mønstre
Måling og lokalisering

Kender eleven navn og form for tallene 0100 (vær opmærksom på om eleverne også
har fornemmelse for mængde)

Titalssystem
Regnestrategier: Addition, subtraktion,
multiplikation og division
Mønstre i tal og figurer
Geometri og måling
Statistik
Analyse af læseforståelse i problemløsning:
•
•
•

A-niveau: Læsefærdigheder
B-niveau: Sprogforståelse
C-niveau: Logisk tænkning

Ved oplæsning vil vurderingen
udelukkende være på B og C-niveau
National test
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4. klasse

ALP test (evt. oplæst
for elever der har
behov for dette)

Analyse af læseforståelse i problemløsning:
•
•
•

Resultatet drøftes m ed
m atem atikv ejlederen

A-niveau: Læsefærdigheder
B-niveau: Sprogforståelse
C-niveau: Logisk tænkning

Ved oplæsning vil vurderingen
udelukkende være på B og C-niveau
Diagnostisk prøve MAT4

5. klasse
6. klasse

National test
Diagnostisk prøve MAT6 eller
MG6

7. klasse
8. klasse

National test

9. klasse

Terminsprøver i
december-februar

10.klasse

MG 9 Elever med
resultatet C0-C3
evalueres sammen
med
matematikvejlederen

Afgangsprøven

Skolens matematikvejleder/
matematiklæreren udarbejder en oversigt
over hvilke vanskeligheder eleven er i, som
kan vedhæftes ved overgang til
ungdomsuddannelser

2

Det anbefales, at elever der går til prøve på særlige vilkår, har mulighed for at
afvikle terminsprøven på særlige vilkår.
Vejledende evaluering og tidspunkt
Klassetrin

Tidspunkt og test/prøver

Efterår

0. kl.

1. klasse

2. klasse

Forår April/maj

Løbende / året

Observationstegning
fra MOBS

Evt. yderligere
afdækning fra
MOBS-materialet
Diagnostisk prøve MAT 1

Hvad evalueres

Sproglige forudsætninger
Arbejdshukommelse
Tal i hverdagen
Geometri
Talkendskab 0-50
Titalssystem
Regnestrategier: Addition og subtraktion
Mønstre
Geometri og måling
Statistik

Elever, der viser usikkerhed i
regnestrategier undersøges og
afdækkes yderligere med ROS
plus (efter jul)

Regnestrategier
(evt. med brug af
skema fra
Talkaniner)

Den enkelte elevs udvikling og brug af
hensigtsmæssige regnestrategier

Elever, der viser usikkerhed i
regnestrategier undersøges og
afdækkes yderligere med ROS
plus

Regnestrategier
(evt. med brug af
skema fra
Talkaniner)

Den enkelte elevs udvikling og brug af
hensigtsmæssige regnestrategier
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3. klasse

Diagnostisk prøve MAT 3

4. klasse
5. klasse

ALP test (evt. oplæst
for elever der har
behov for dette)

Analyse af læseforståelse i problemløsning:
•
•
•

A-niveau: Læsefærdigheder
B-niveau: Sprogforståelse
C-niveau: Logisk tænkning

Ved oplæsning vil vurderingen
udelukkende være på B og C-niveau
Diagnostisk prøve MAT 5
6. klasse

ALP test (evt. oplæst
for elever der har
behov for dette)

Analyse af læseforståelse i problemløsning:
•
•
•

A-niveau: Læsefærdigheder
B-niveau: Sprogforståelse
C-niveau: Logisk tænkning

Ved oplæsning vil vurderingen
udelukkende være på B og C-niveau
7. klasse

Diagnostisk prøve MAT 7 eller
MG7

8. klasse

Diagnostisk prøve MAT 8 eller
MG8

9. klasse

Skolen udarbejder en oversigt over hvilke
vanskeligheder eleven er i, som kan
vedhæftes ved overgang til
ungdomsuddannelser.
http://www.spsu.dk/
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