
Med det digitale system Xplore Biologi får 
du til hvert klassetrin adgang til et stort 
udvalg af forløb med fagligt kernestof, 
grundige lærervejledninger og opgaver, 
test og digitale ressourcer. Xplore Biologi 
lever op til Fælles Mål og har fokus på 
fagets fire kompetenceområder.

2021Matematik



Opgavetyper 
Dine elever møder fire forskellige opgavetyper i hvert emne, 
hvilket sikrer dig, at de kommer hele vejen rundt om et 
fagligt stofområde i forhold til læseplanen:

   På opdagelse i virkeligheden – undersøgende opgave, 
hvor dine elever erfarer, at det kan være nyttigt med 
matematisk kunnen for at kunne beskrive eller løse en 
konkret problemstilling fra virkeligheden.

   På opdagelse i matematikken – faglige opgaver med 
stigende sværhedsgrad, hvor dine elever bevæger sig fra 
en konkret problemstilling til en teoretisk behandling af 
det faglige stof.

   Træning i færdigheder – opgaver, hvor dine elever træner 
den matematiske viden og de matematiske færdigheder,  
som de har arbejdet med i emnet på flere niveauer. 

   Matematik i virkeligheden – evalueringsopgave, hvor 
dine elever skal vise, at de kan løse den indledende pro
blemstilling mere dybtgående og kvalificeret med deres 
nyerhvervede viden og færdigheder. 

Ressourcer til læreren
Som lærer har du adgang til grundige lærervejledninger 
med facitlister og interaktive årsplaner, som du kan tilpasse 
til dine behov.
Du finder alle Xploreforløb på MinUddannelse, Meebook 
og MoMo, og i MinUddannelse er der direkte adgang til 
Xploreårsplanerne. I opgavebanken kan du søge og sortere 
i portalens tusindvis af opgaver. Du kan desuden nemt se
elevernes besvarelser og testresultater og få overblik over 
elevernes niveau.

Virkelighedsnær matematik
Alle emnerne tager udgangspunkt i virkeligheden for at 
skærpe elevernes nysgerrighed og lyst til at arbejde med 
stoffet. Ud over undersøgende opgaver findes også mange 
træningsopgaver og test i forskellige sværhedsgrader.  
Portalerne kan derfor anvendes både som grundsystem og 
til træning af de matematiske færdigheder. 

Tværfaglig undervisning
Forløbene er opbygget, så du nemt kan lave tværfagligt 
samarbejde med især naturfagene, men også med dansk, 
samfundsfag, idræt og billedkunst og derved gøre matema
tikken konkret og meningsfuld for dine elever. 
Xplore Matematik er det eneste system, der er opbygget 
med integreret fællesfaglighed med naturfagene i hele 
1.9. klasse og giver dig dermed en unik mulighed for at 
styrke samarbejdet mellem matematik og naturfagene i 
grundskolen.
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Motivér eleverne med  
emnebaseret og undersøgende 
matematik
Xplore Matematik 0-10

Xplore Matematik er fuldt dækkende digitale matematiksystemer, der indeholder 
et bredt udvalg af opgaver, test og træning samt grundige lærervejledninger.  
Alt til din undervisning er samlet ét sted, hvilket sparer tid i din forberedelse.
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Matematik
Faglig indgang

4. klasse
SøgAlle Xplore portaler Bruger

Statistik og sandsynlighedGeometri og målingTal og algebra

Tal

Regnestrategier

Algebra

Geometriske egenskaber og sammenhænge

Geometriske tegninger

Placeringer og flytninger

Måling 

Statistik

Sandsynlighed

21 3 4 5

 Forside

Eleverne kan bl.a. arbejde med:
   Undersøgende opgaver
   Faglige opgaver
   Færdighedstræning
   Evalueringsopgaver
   Adaptive test (4.10. kl.)
   Træningsoplæg til den skriftlige og mundtlige prøve
   Fagligt leksikon
   Logbøger

To indgange til portalens indhold
Du vælger selv, om dine elever skal møde portalens faglige indhold inddelt i virkelighedsnære emner eller i stofo
mråder, hvilket hjælper dig i at understøtte din tilgang til undervisningen. Via en ”switch” skifter du mellem de to 
indgange, og portalen husker dit valg fra gang til gang. 

Stofområder

StofområderForløb

Forløb

03 kl.

49 kl.
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Xplore Matematik 0-3  Systemportal

Giv eleverne et solidt  
matematisk fundament 
Xplore Matematik 0-3  Systemportal

Dine elever bliver klædt godt på i forhold 
til matematiske begreber og fagord, så 
de kan sætte ord på den matematik, de 
møder, når de går på opdagelse i deres 
nære omverden.

Synlig progression styrker indlæringen
Xplore Matematik introducerer dine indskolingselever til 
matematikkens forunderlige verden gennem en emne
baseret tilgang. Læremidlet taget udgangspunkt i elevernes 
egen hverdag for at understøtte udviklingen af de matema
tiske kompetencer. Desuden inddrages Number Talks som 
en særlig form for klassedialog, der fokuserer på udviklingen 
af elevernes talforståelse, deres strategiudvikling og ikke 
mindst deres kommunikations og ræsonnementskom
petencer. Systemet er opbygget med fællesemner med 
Xplore Natur/teknologi 1-3 og giver mulighed for tværfagligt 
samarbejde.

Støtte til de yngste elever
Dine elever bliver gradvist præsenteret for faglige begreber 
gennem tekst og mange illustrationer i de interaktive op
gaver. Elevteksterne bliver løbende indtalt i lydstudie, så dine 
elever kan få teksten læst op. I leksikonet finder eleverne 
matematiske fagord og begreber.

Interaktive opgaver og kopiark
Til hvert klassetrin findes et stort udvalg af interaktive opgaver 
samt fx tallinjer og taltavler, der sætter eleverne i gang med 
at undersøge, manipulere og afprøve matematikken.  
I systemet findes også masser af undersøgende aktiviteter og 
kopiark, der lader eleverne arbejde med matematikken væk 
fra skærmen. Til alle forløb og opgaver findes en grundig 
lærervejledning med facit. 

Spil og bevægelse i undervisningen 
Xplore Matematik indeholder faglige spil og relevante be
vægelsesaktiviteter, så eleverne får rørt sig i løbet af under
visningen. Bevægelsesaktiviteterne og spillene er integreret i 
emnerne sammen med de fagligt undersøgende opgaver, så 
du let kan bringe dem i spil, når det passer ind i din under
visning. Se portalen på: matematik.xplore.dk

Xplore Matematik 0-3 Systemportal

Pris: 35 kr. pr. elev i 1.3. klasse pr. år.

0. klasse får gratis adgang ved køb til 1.3. klasse.

Hvert forløb indeholder bl.a.:

   Introduktion med lette tekster til eleven 
samt voksentekst til lærere og forældre

   Undersøgende opgaver, hvoraf mange 
opfordrer til bevægelse

   Faglige opgaver, hvor eleven undersøger 
nye matematiske begreber

   Træningsopgaver, hvor eleven træner de 
nye færdigheder

   Evalueringsopgaver, hvor eleven afprøver 
den nye viden

   Leksikon med centrale faglige begreber
   Lærervejledning og årsplanlægningsværktøj
   Logbog med læringsmål og evaluering
   Fællesfaglige emner med natur/teknologi.

“

Forløbene til 1. klasse er udkommet.

Forløbene til 2. klasse udkommer  
fra sommer 2021.

Forløbene til 3. klasse udkommer  
fra skolestart 2022.

Materialet til 0. klasse udkommer  
til skolestart 2022.

I de mange år, hvor jeg har været underviser i matematik i 

folkeskolen, har det for mig været afgørende, at matematik

undervisningen blev oplevet som sjov og spændende af 

eleverne. I Xplore Matematik til indskolingen har vi tilstræbt, 

at opgaverne fremstår motiverende og inspirerende, samt at 

talforståelse og udviklingen af regnestrategier bliver udgangs

punktet for elevernes matematikfærdigheder.

Xplore Matematik er opbygget med fællesemner med Xplore 

Natur/teknologi, hvilket gør matematikken mere konkret 

for eleverne og gør det lettere for dem at nå frem til nyttige 

regne strategier. Koblingen til natur/teknologi sikrer endvidere 

god mulighed for bevægelse og udeundervisning. Hvis man 

som underviser er så heldig at have eleverne i begge fag, får 

man oplevelsen af at have flere timer til rådighed.

Martin Sloth Andersen
Forfatter på Xplore Matematik og lærer i 40 år.
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Xplore Matematik 4-6  Systemportal

Lad eleverne udforske  
matematikken i hverdagen 
Xplore Matematik 4-6  Systemportal

Lad dine elever gå på opdagelse med 
de mange undersøgende opgaver, så 
de opnår forståelse for, at det kan være 
nyttigt med matematisk viden og fær
digheder for at kunne løse problemer i 
det virkelige liv. 

Fuldt dækkende matematiksystem
Xplore Matematik er fuldt dækkende ift. læseplanerne og 
indeholder både fagligt kernestof samt mange opgaver og 
aktiviteter. Det faglige indhold er tilpasset hvert enkelt klas
setrin og er tilrettelagt med en tydelig progression. Mange 
emner er fællesfaglige med Xplore Natur/teknologi 4-6 og 
giver mulighed for samarbejde mellem fagene.

Nemt overblik til læreren
Til alle forløb, emner og opgaver finder du grundige lærer
vejledninger med facit. Du kan nemt se dine elevers besvar
elser af opgaver og test, så du får overblik over, hvordan de 
klarer sig indenfor de enkelte videns og færdighedsområder. 
Med den interaktive årsplanlægger kan du nemt tilpasse 
årsplanerne til netop din klasse.

Opgaver, træning og test
I alle forløb integreres mange forskellige typer af aktiviteter, fx 
undersøgende og faglige opgaver, træningsopgaver i forskel
lige sværhedsgrader, adaptive test og fagligt leksikon. 
Elevtekster til forløb, emner og opgaver bliver indtalt i lyd
studie, så den kan læses op. De mange aktiviteter giver dig 
god mulighed for undervisningsdifferentiering.

Hvert forløb indeholder bl.a.:
   Læringsmål
   Introduktionsopgave, hvoraf mange opfordrer til bevægelse
   Faglige opgaver, hvor eleven undersøger nye matematiske 
begreber vha. bl.a. regneark

   Træningsopgaver, hvor eleven træner de nye færdigheder
   Evalueringsopgaver, hvor eleven afprøver den nye viden
   Adaptive test til evaluering af det faglige stof
   Leksikon med centrale faglige begreber
   Logbog med læringsmål og evaluering

Se portalen på: matematik.xplore.dk

Xplore Matematik 4-6 Systemportal

Pris: 50 kr. pr. elev i 4.6. klasse pr. år.

Forløb og opgaver til 4.-6. klasse

  86 emner fordelt på 18 forløb
   566 undersøgende opgaver med  

1.440 opgavespørgsmål
   350 selvrettende træningsopgaver med 

2.765 opgavespørgsmål 
   83 evalueringsopgaver med  

137 opgavespørgsmål
  18 adaptive test med 810 spørgsmål
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Xplore Matematik 7-10  Systemportal

Styrk de matematiske 
kompetencer og gør eleverne 
klar til prøverne 
Xplore Matematik 7-9  Systemportal

Gør dine elever klar til prøverne ved at 
bruge systemportalens afsluttende forløb 
og prøveoplæg, der samler op på de 
matematiske kompetencer, som dine 
elever har opnået i undervisningen. 

Matematik, der engagerer og udfordrer
I Xplore Matematik til overbygningen kan dine elever arbejde 
med undersøgende opgaver, der bl.a. integrerer regneark, 
færdigheds og træningsopgaver, adaptive test og prøvefor
beredende oplæg. Alt indhold og alle aktiviteter er opbygget, 
så dine elever bliver engagerede og udfordret som deltagere 
i undervisningen. Al elevtekst er indtalt i lydstudie, så den kan 
læses op. 

Prøveoplæg 
I læremidlet findes oplæg til alle tre prøveformer:

    Skriftlig matematik uden hjælpemidler 
    Skriftlig matematik med hjælpemidler 
    Mundtlig matematik (8. og 9. kl.)

Ved at inddrage prøveoplæggene i din undervisning kan 
du både evaluere dine elevers besvarelser samt gøre dem 
fortrolige med prøveformerne.

Mange ressourcer til læreren
Til alle forløb, emner og opgaver findes en omfattende 
lærervejledning med facit. I opgavemodulet får du let et 
overblik over elevernes besvarelser og testresultater og kan 
se, hvordan de klarer sig indenfor de enkelte videns og 
færdighedsområder. Du får også forslag til årsplaner, som 
du kan tilpasse til din klasses behov. I opgavebanken kan du 
nemt søge og sortere i systemets hundredvis af opgaver og 
test.

Samarbejde med naturfagene
Xplore Matematik 7-9 er opbygget med fællesemner med 
Xplore Geografi, Biologi og Fysik/kemi 7-9 og giver mulighed 
for tværfagligt samarbejde.

Xplore Matematik 7-9 Systemportal

Pris: 50 kr. pr. elev i 79 pr. år.

Se portalen på: matematik.xplore.dk

 Jeg bruger Xplore Matematik, fordi den rummer en række 

fordele. Især er jeg begejstret for videoerne, hvor de mate

matiske begreber bliver forklaret i et let og forståeligt sprog. 

Via dem får jeg italesat et fælles matematisk sprog i klassen, 

og det gør, at afsættet til ny læring bliver langt mere effektivt. 

Samtidig er de små træningsopgaver efter hvert forløb ret 

konstruktive, fordi eleverne hurtigt kan tjekke, om de har 

lært det, de skulle. Det giver en indsigt i ens egen faglighed, 

og det er alt andet lige en motivationsfaktor. Derudover er 

emneopdelingen også lige i vinkel. Jeg har kørt et forløb 

med udgangspunkt i emnet Et æble om dagen. Her brugte 

jeg geometrien, statistikken og sandsynlighedsregningen, og 

supplerede med mit eget materiale. Den fleksibilitet i materi

alet styrker min metodefrihed. 

Kasper Birke Petersen, lærer på Trekronerskolen i Roskilde.

“

Forløb og opgaver til 7.-9. klasse

   57 emner fordelt på14 forløb
   397 undersøgende opgaver med  

1.066 opgavespørgsmål
   260 selvrettende træningsopgaver med 

2.334 opgavespørgsmål 
    54 evalueringsopgaver med  

91 opgavespørgsmål
   13 adaptive test med 585 spørgsmål
   73 prøveforberedende oplæg  

(flere tilføjes løbende i 2021).

Xplore Matematik 10
Til hvert emne findes opgaver og aktiviteter som fx tema

aktiviteter, faglige problemløsningsaktiviteter og færdigheds

opgaver. Hvert emne afsluttes med en opsamling og et 

temaoplæg med anvendelse af det faglige kernestof, samt 

en adaptiv test i de matematiske færdigheder.

Xplore Matematik 10 indeholder desuden træningsoplæg 

til den skriftlige prøve samt prøveoplæg til den mundtlige 

prøve (prøveform A og B). Som forberedelse til prøveform 

B er der mulighed for at lave porteføljer efter hvert forløb.

Xplore Matematik 10

Pris: 50 kr. pr. elev på 10. klassetrin pr. år.
Udkommer fra 2021.
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Xplore Prøver og test Matematik 3-6 og 7-9

Forbered dine elever til prøverne 
med træning og test 
Xplore Prøver og test  
Matematik 3-6 og 7-9

Mere end 4000 opgaver og selvrettende 
test giver dine elever mulighed for fagligt 
at udforske bredden inden for matema
tik samtidig med, at de tester deres 
faglighed inden de afsluttende prøver. 
Xplore Prøver og test giver dig et hurtigt 
overblik over, hvordan dine elever klarer 
sig inden for stofområderne.

Tidsbesparende evalueringsredskab
Med Xplore Prøver og test Matematik får du en portal, der 
forbereder dine elever til samtlige prøveformer og test i 
matematik i 3.6. og 7.9. klasse. Portalens opgaver er opbyg
get som prøverne og tilrettelagt med afsæt i færdigheds og 
vidensområderne samt kompetenceområderne i matematik. 

I portalen findes:
   Den skriftlige prøve uden hjælpemidler
   Den skriftlige prøve med hjælpemidler
   Den mundtlige prøve
  Adaptive test til matematik
   Træningsopgaver 

Giv nemt feedback til eleverne
Xplore Prøver og test giver dig et hurtigt overblik over klas
sens besvarelser samlet og inden for hvert af stofområderne. 
Gennem statistik med visuelle afbildninger og visning af 
antal rigtige i procent får du desuden indblik i, hvordan den 
enkelte elev har klaret sig i de tildelte prøver og test.
Portalen kan anvendes som led i både den formative og 
summative evaluering og gør det tydeligt for dig, hvor der er 
brug for undervisningsdifferentiering. 

Elevernes faglige viden afprøves
Træningsopgaverne består af selvrettende test i tre forskellige 
sværhedsgrader. I de adaptive test kan eleverne forberede 
sig til de nationale test i 3., 6. og 8. klasse. Du kan også 
anvende de adaptive test som et redskab til den løbende 
evaluering af elevernes faglige niveau. Ved hjælp af en række 
prøveoplæg til den skriftlige og den mundtlige prøve kan 
eleverne lære prøveformerne at kende.

Se portalen på: xplore.dk

Xplore Prøver og test Matematik 3-6
Pris: 11 kr. pr. elev i 3.6. klasse pr. år.
Xplore Prøver og test Matematik 7-9
Pris: 22 kr. pr. elev i 7.9. klasse pr. år.

I kan arbejde med skriftlig matematik uden 
hjælpemidler.

I kan arbejde med skriftlig matematik med 
hjælpemidler.

I kan arbejde med mundtlig matematik.

Du får overblik over dine elevers besvarelser 
inden for stofområderne.

Sammenhængen mellem Xplore Matematik og 
Xplore Prøver og test
Xplore Prøver og test Matematik kan anvendes, uanset om 
skolen benytter Xplore Matematik eller portaler fra andre 
forlag. Hvis Xplore Matematik anvendes, vil eleverne dog 
opleve en genkendelighed, da opgaverne tager udgangs
punkt i temaerne fra portalen.
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