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MatematiKan
Kom godt i gang

Version 9.0 er klar med fire danske brugerflader og en dansk brugervejledning.
CAS-program til den daglige undervisning, der understøttes af elevhæfterne 
”Kom godt i gang” på tre niveauer. Start nu, men betal kun for skoleåret 2015/2016!

CAS-program

Begyndertrinnet Mellemtrinnet
Ældste trin

33 kr. 
ekskl. moms og 

levering

36 kr. 
ekskl. moms og 

levering

39 kr. 
ekskl. moms og 

levering

595 kr.pr. klasse om året ekskl. moms og levering

3950 kr.pr. skole om året ekskl. moms og levering

Årslicenser

Fem fordele
MatematiKan kan bruges fra 
begyndertrin til sluttrin.

MatematiKan understøtter en 
undersøgende og eksperimen-
terende arbejdsform

MatematiKan er særdeles 
velegnet til procesorienteret 
opgaveløsning

MatematiKan er tilladt ved 
Folkeskolens afsluttende prøver

MatematiKan har dansk bruger-
flade og dansk notation

Tilskuds-

berettiget

NYT!Køb licens til en klasse, 
flere klasser eller til hele skolen.Afgangsprøverne i matematik skal fremover afvikles på computer.MatematiKan er et godt bud til PC og til Mac.

To ekstra fordele
MatematiKan er tilskudsberettiget

Start nu med MatematiKan til 
dine elever, men betal kun for 
skoleåret 2015/2016.

Ønskes en særlig introduktion 
på jeres skole eller i jeres 
kommune, kommer vi gerne, 
hvis I er mindst 10 lærere 
samlet. 

For mere information ring 
2029 0956 eller kontakt os på 
kw@dkmat.dk

DKmat.dk
Matematik med glæde

Eleverne kan både arbejde med matematikopgaver og udarbejde 
færdige rapporter fx i naturfagene. De kan arbejde med tabeller,
grafer, billeder, overskrifter og almindelig tekst - og matematiske 
formler, tegn og brøker, der ser rigtige ud, og som beregnes helt 
nøjagtigt af MatematiKan.
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Link

I de kommende numre af tidsskriftet vil jeg i samarbejde med EMU redaktøren for Matematik, Troels Gannerup 
Christensen, bringe et eller flere link fra EMU, Danmarks læringsportal.

ADDITION OG SUBTRAKTION 
MED NATURLIGE TAL

http://kortlink.dk/h46k
Undervisningsforløbet beskriver læringsmålstyret undervisning i 
faget matematik i en 2. klasse, hvor der arbejdes med additive 
og subtraktive regneprocesser samt problembehandlings- og ræ-
sonnementskompetencen.

ARKITEKTUR OG GEOMETRI – BYG EN BY

http://kortlink.dk/h46q
Undervisningsforløbet ’Arkitektur og geometri – byg en by’ sætter fokus 
på en del af matematikken i arkitekturen, i dette tilfælde geometri.

BLOG OM MATEMATIK 
OG MATEMATIKUNDERVISNING

http://matematikvejledning.dk/
På matematikvejledning.dk skriver Kenneth Riis Poulsen om ma-
tematik og matematikundervisning. Der er meget fokus på det, 
han selv går og arbejder med i det daglige, og forskellige ting, 
han finder på nettet.

UNDERSØGELSE AF CHANCEBEGREBET 
I KENDT QUIZPROGRAM

http://kortlink.dk/h46n
Denne aktivitet stiller eleverne over for at vurdere og undersøge et 
konkret problem fra et verdenskendt amerikansk quizprogram ved 
navn "Let's make a deal", hvor værten i mange år hed Monty Hall.
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