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Link
I dette nummer er nogle af linkene nedslag i “EMU Danmarks læringsportal”, hvor Troels Gannerup Christensen 
og Martin Thun Klausen har fundet link med fokus på matematik i grundskolen.

DET LÆRENDE FAGTEAM
http://goo.gl/SML6Bg
Siden har fokus på det lærende fagteam og indeholder en video, 
som kan være god i arbejdet i et fagudvalg eller i et matematik-
fagligt fællesskab.

HVORFOR VINDER KASINOET PÅ SIGT?
http://goo.gl/GTGl4D
Siden giver forskellige forslag til, hvordan man kan arbejde med 
sandsynlighed og statistik med fokus på, hvorfor kasinoet vil vinde 
på den lange bane.

PYRATERN
www.pyratern.dk
I dette nummer af tidsskriftet skriver Volker Berthold i sin artikel 
om PARI talkort. På hjemmesiden kan du læse, hvor man kan købe 
kortene. Du kan også finde andre materialer samt få ideer til spil 
og andre aktiviteter, hvor der kun er brug for terninger.

”DET ’ DA MATEMATIK!”
www.detdamatematik.dk

Endnu en side fra Volker. På siden “Det’ da matematik!” er der for- 
skellige bud på matematik fra vores hverdag. Derudover indeholder 
siden nogle pusle- og vendespil med gode billeder. Måske kan bil-
lederne give inspiration til sjove og relevante matematikaktiviteter 
til din undervisning. 

GÆT EN TID
http://goo.gl/9jU6AM

Siden kommer med et bud på, hvordan man i indskolingen kan 
arbejde med elevernes fornemmelse for tid.

Kursusemner
Matematiske kompetencer.

Sproglig udvikling i matematik.

Digitale værktøjer i matematikundervisningen i indskoling, mellemtrin og udskoling.

Evaluering og test i matematik.

Faglig pædagogisk hjælp til udvikling af handleplaner i faget matematik på skoleplan eller kommunalplan.

Hjælp til kvalitetssikring ved indkøb af  konkrete, analoge og digitale læremidler.

Faglig inspiration
Individuel varighed alt efter valg af emner

4.

Andre kurser

Har jeres fagteam brug for faglig inspiration, kan vi sætte et program 
sammen med et eller flere af nedenstående emner.

Matematik i børnehaveklassen 
og forenklede Fælles Mål     3 timer

5.
Børnehaveklasselederen bliver stillet overfor større krav i forhold til det faglige ind-
hold, -især i matematik. Vi kan tilbyde at sammensætte kurser med udgangspunkt i 
et eller flere af nedenstående emner.

Kursusemner
Matematisk opmærksomhed, der er et nyt emne for børnehaveklassen.

Matematikkens didaktik – hvordan kommer vi godt i gang med en tidlig matematikundervisning. 

Årsplanlægning - hvordan inddrages de 6 kompetenceområder fra Fælles Mål i årets arbejde 
med fokus på matematik?

Læringsmålstyret undervisning med fokus på matematik.

Materialevalg til matematik – både konkrete, analoge og digitale.

Undersøgende og eksperimenterende matematik 
med fokus på en legende tilgang til de faglige aktiviteter – hvorfor og hvordan?

Digitale værktøjer i børnehaveklassen med fokus på matematik. 
Hvilke relevante værktøjer findes der, og hvordan bruges de i den indledende matematikundervisning.

Sproglig udvikling i børnehaveklassen med fokus på matematik. 
Hvordan arbejder vi med matematiksproget og matematikkens fagord og begreber?

Hvordan kan og bør børnehaveklasselederen deltage i skolens fagteam for matematik?

Kontakt os for at skræddersy en dag eller eftermiddag, 
som passer til netop jeres faggruppe! 
Skriv en besked på www.dkmat.dk og I vil snarest blive kontaktet.
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