
 

 

Pressemeddelelse: 

Danmarksmestre i Matematik 2012 
 

Ca. 600 skoler fra hele Danmark deltog i uge 46 
ved arrangementerne på Matematikkens Dag 
den 15. november 2012 
Danmarksmestrene i de enkelte discipliner er udpeget 
 

Matematikkens Dag – Matematik på Spil 
 

Matematikkens Dag er kulminationen 
på en hel uges aktiviteter 
Danmarks Matematiklærerforenings 
forlag, Forlaget Matematik har i sam-
arbejde med Center for Ludomani, 
@ventures/eVidenCenter, Det Nationale 
Videncenter for e-læring og Danmarks 
Matematiklærerforenings 15 kredse 
tilrettelagt eventen Matematik på Spil. 
Det gennemarbejdede materiale 
Matematik på Spil brugte skolerne på 
Matematikkens Dag til undervisning om 
forebyggelse af ludomani, om hvordan 
klassen selv konstruerer sit spil, hvad er 
vinderchancerne samt de matematiske 
discipliner statistik, sandsynlighedsregning 
og kombinatorik. 
 
Succes 
“Matematikkens Dag blev gennemført for 
4. gang den 15. november i matematik-
kens tegn. Udstyret med forskellige spil, 
terninger og computere gik eleverne på 
opdagelse efter matematikken, så de 
kunne få forståelse for de forskellige 
matematiske formler og regler, der ligger 
bag ved fx roulette, Oddset, ludo og 
PacMat. Bagefter udarbejdede en del 
elever deres egne spil for på den måde at 
gøre matematikken nærværende“, 
fortæller lederen af forlaget Gert B. 
Nielsen. “Det giver eleverne mulighed for 
at opleve matematik på en helt ny måde 
og finde ud af, at matematikken har 
relevans i hverdagen. 
 
Eleverne konkurrerede i 
følgende discipliner på dagen 
De mindste elever udarbejdede ”Klassens 
eget spil”! 
Måske er der nye rekorder på vej til 
Guinnes Wold Records eller den  

 
danske, ’Børnenes rekordbog’? 
Eleverne har moret sig, men også 
beskrevet deres egne spændende 
spil. Filmet det med mobiltelefon og 
fremsendt resultatet elektronisk til 
bedømmelse. 
 
Mellemtrinnets elever spillede -  
RUNEROD 
Spillet blev på Matematikkens Dag 
testet af mange af landets skoler. 
Det var målet at give eleverne en 
fælles oplevelse ved brugen af de 
nye medier, og på en morsom og 
spændende måde at konkurrere på 
deres viden om strategier og 
matematik i et elektronisk spil.  

 
Ældste trin spillede - SPIL FOR LIVET 
Spil for Liver, et webbaseret spil om 
ludomani og matematik, der er 
udarbejdet specielt til Mate-
matikkens dag. Det blev brugt 
flittigt på Matematikkens Dag af de 
ældste klassetrin på trods visse 
start-problemer, som skolerne tog 
med godt humør. 

 
Spillet ligger nu til fri brug for alle på 
Center for Ludomanis hjemmeside. 
Alle tilhørende materialer kan ses 
på www.dkmat.dk 
 
”Det lykkedes igen, at komme 
dogmet om matematikken som 
”støvet og nørdet til livs. Deltagerne 
oplevede at matematik er et 
nærværende kreativt og legenden 
fag”.  
 
Tillykke 

http://www.dkmat.dk/


 

 

Pressemeddelelse: 

Danmarksmestre i Matematik 2012 
 
 
Knap 600 skoler fra hele landet var klar til at dyste i 
konkurrencerne på Matematikkens Dag 2012 

 
Danmarksmestrene i  
Matematik 2012 i disciplinerne 
 
Klassens eget Spil 
Vindere Begyndertrin 
1. Plads Sct. Jørgens Skole, 2.A, Roskilde 
2. Plads Løjtegårdsskolen, 1.C, Kastrup 
3. Plads Sct. Jørgens Skole, 2.B, Roskilde 
 

Runerod  
Vindere Mellemtrin 
1. Plads Skælskør Skole, 5.A, Skælskør 
2. Plads Buskelund Skole, D1, Silkeborg 
3. Plads Elverdamsskolen, 4.B, Tølløse 
 

Spil for Livet 
Vindere Ældste trin 
1. Plads Svenstrup Efterskole, Lilla, Næstved  
2. Plads Ahlmann-Skolen, 8.B, Sønderborg  
3. Plads Hyllehøjskolen, 8.B, Middelfart 
 
Præmier og diplomer til de 9 vindende klasser/skoler tilsendes 
skolerne efter nærmere aftale. 
Yderligere oplysninger hos forretningsfører Liselotte Madsen 
på tlf. 86 59 60 22. 
 
 
 
Yderligere oplysninger hos: 
Gert B. Nielsen 
Direktør 
Forlaget MATEMATIK ApS 
Hæderlighedsgyden 6 
8305 Samsø 
E-mail: mat.forlag@dkmat.dk 
www.dkmat.dk  


