ForIaget Matematik

Nyheder, kurser og udstillinger 2017-18
Matematik med glæde
De nyeste undervisningsmaterialer og bøger
Forlaget Matematiks nye materialer til matematikundervisning i folkeskolen spænder vidt fra Matematikkens
Univers og Stjernehimlen, Runerod, CAS-værktøjerne MatematiKan og TI-Inspire Cas, PRØV!, ABACUS systemet,
og til mange nye bøger om læsning i matematik af gode forfattere. Materialerne er gennemprøvet med succes.

PISA

- matematik
Holdninger og fakta
Det gik næsten ubemærket hen, da resultaterne fra PISA 2015 blev
offentliggjort i begyndelsen af december 2016.
Der var ikke rigtig sket
noget nyt med hensyn
til PISA-resultaterne,
og mere afgørende var
måske, at politikerne i
2016 ikke havde brug
for PISA.
I PISA - matematik
diskuteres og debatteres
nogle meget konkrete
problemstillinger i forhold til PISA. Problemstillinger, som gennem
årene ofte er dukket op
i den offentlige debat.
Alt sammen med PISA
2003 og 2012 som
omdrejningspunkt, hvor
matematik var hoveddomæne, men også
med de nyeste resultater,
offentligjort i 2016.

I PISA - matematik sættes særligt fokus på PISA’s
maskinrum og testformat – både som nationalt
og internationalt projekt. Forfatterne debatterer
samtidig den måde, hvorpå politikere og andre
har brugt PISA gennem årene. Målgruppen
for denne bog er derfor et bredt udvalg af

www.dkmat.dk

Kurser

Vi tilpasser gerne et
forløb specielt til jeres
behov, læs side 11.
Se kursus og konferenceoversigten på bagsiden.

Udstillinger

Besøg Forlaget
Matematik, Danmarks
Matematiklærerforening
på udstillingerne i
København og Aarhus.

Nyhed

Danmarks
Læringsfestival
Bellacenteret
i København
6.-7. marts 2018

Skolemessen
Scandinavian
Congress Center
i Aarhus
18.-19. april 2018

Husk!

250 kr.

pr. bog ekskl. moms
og levering

I bogen debatteres PISA som internationalt projekt og den måde, hvorpå
politikerne har brugt PISA gennem årene. I bogen kastes også et kritisk blik på
PISA’s opgaver. Der stilles spørgsmål ved PISA’s relevans for lærere, elever og
andre, og der lægges op til debat om, hvad vi fremtidigt kan og skal bruge PISA
til, med udgangspunkt i resultaterne fra 2015.

Fokus

Hæderlighedsgyden 6
Nordby, 8305 Samsø
Telefon 8659 6022
mat.forlag@dkmat.dk

Bøgerne kan rekvireres
til gratis gennemsyn
på www.dkmat.dk i
14 dage i henhold til
vore bestemmelser.
Skoler, der er medlemmer af Danmarks
Matematiklærerforening, får 10 % rabat.

Læs mere
og bestil på

DKmat.dk
folkeskolens interessenter herunder politikere
og journalister samt ledere og lærere i grundskolen – i denne forbindelse ikke mindst
lærere, der er interesserede i en nærmere
analyse af nogle af PISA’s frigivne matematikopgaver.

PRØV!
login
login

Oplæg til skriftlig og mundtlig matematik

PRØV! Mundtlig matematik - i den daglige undervisning og til prøven
PRØV! Skriftlig matematik - i den daglige undervisning og til prøven

NYT!
Nu præsenteres både

PRØV! - skriftlig og
PRØV! - mundtlig
på samme platform
med nye faciliteter

Elevvers
ioner
af PRØV ne
tilskudsb ! er
erettiged
e

PRØV! - skriftlig og
PRØV! - mundtlig

Forlaget MATEMATIK introducerer et
søsterprogram til PRØV! der tager fat
om den skriftlige matematik.
Programmet bygger på den kendte
platform fra PRØV! – med nye faciliteter.

PRØV! -skriftlig indeholder alle

Undervisningsministeriets skriftlige
opgavesæt fra 2010 til 2016

I alt 28 opgavesæt med ca. 170 opgaver og ca. 850 delopgaver.
Dertil kommer de bearbejdede delopgaver, der er udarbejdet til
løsning med digitale værktøjer og som særlige udfordringsopgaver.
I PRØV! -skriftlig kan du søge, udvælge og sammensætte de
enkelte delopgaver helt frit. Uafhængigt af det år, det sæt og
den opgave delopgaven tilhører.
Dine elever får adgang til opgaverne ved at logge ind med
UNI-login og kan kommunikere med dig om løsning, aflevering og eventuelt behov for hjælp. Opgaverne kan tildeles til
den enkelte elev, grupper og klasser.
Du kan give kommentarer, evaluering, point og karakter efter
behov til den enkelte elev.
I PRØV! -skriftlig finder du løsningsforslag, pointfordeling,
rettevejledning, de originale opgaver fra ministeriet og nogle
af de samme opgaver tilpasset løsning med digitale værktøjer.
I PRØV! -skriftlig vælger du, hvad dine elever skal arbejde
med. Du kan søge på indhold, kompetencer, viden- og færdighedsmål og brug af digitale værktøjer i løsningen.
I PRØV! -skriftlig kan du lægge opgaver ind efter eget valg
og kopiere og ændre de eksisterende opgaver.

PRØV! -mundtlig indeholder 9 temaer med 68 problemstillinger til mundtlig prøve samt 17 øvetemaer med problemstillinger til den daglige undervisning i mundtlig kommunikation og
arbejdet med problemstillinger.

Prøv selv PRØV! - skriftlig
Det nyudviklede materiale understøtter dig og eleverne i
det daglige arbejde og ved prøverne.

Alle skoler har fri adgang til PRØV! -skriftlig
frem til 1. oktober 2017 ved bestilling på www.dkmat.dk
Læs mere og bestil på www.dkmat.dk

Fortrolig med prøverne
Uundværlige bøger i den daglige undervisning
Den nye formelsamling

Matematiske
formler og fagord

Bog med plads til elevens notater
Danmarks Matemtiklærerforening udgiver efter aftale med Undervisningsministeriet igen en analog udgave af Ministeriets digitale
formelsamling, Matematiske formler og fagord.
Formelsamlingen, der kan
bruges i den daglige undervisning og til folkeskolens
prøver i matematik, er på 144
sider med forklarende tekst og
tegninger og indeholder forslag
til anvendelsen af hæftet i
den daglige matematikundervisning.

Til hvert tema er der som hidtil
en side til elevens egne noter.

Den analoge udgave af formelsamlingen, beregnet på (6.),
7.-10. klassetrin, er et godt
redskab i dagligdagen, når
eleverne samtidig arbejder på
deres PC.

29,50 kr.

pr. bog ekskl.
moms og levering

Folkeskolens prøver
290 kr.

ekskl. moms og
levering

En komplet samling af de skriftlige prøver fra maj og december 2016 med løsningsforslag til problemopgaverne
samt eksempler på mundtlige prøveoplæg.
I hæftet er der forslag til brug af prøverne i undervisningen
samt forslag til, hvordan it kan anvendes ved prøverne.
Hæftet indeholder desuden forslag til besvarelser/opstilling af problemopgaverne.
Folkeskolens prøver

Folkeskolens afgangsprøver

Folkeskolens afgangsprøver

Opgavesæt med folkeskolens prøver
i matematik, Danmark og Grønland 2015

Opgavesæt med folkeskolens afgangsprøver
i matematik, Danmark og Grønland 2014

Opgavesæt med folkeskolens afgangsprøver
i matematik, Danmark og Grønland 2013
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Forlaget Matematik fører også
afsluttende prøver fra tidligere år

Det er muligt at tegne abonnement, så skolen automatisk
får tilsendt Folkeskolens Afgangsprøver, når de udkommer
hvert år. Tilmelding og bestilling på www.dkmat.dk
De forskellige års prøver sælges så længe lager haves.

CAS i undervisningen
CAS værktøjer til alsidigt brug i undervisningen

Tilskud
berettig set

Danmarks Matematiklærerforening har udviklet MatematiKan.
MatematiKan er et CAS-program, der kan arbejde med folkeskolens algebra,
funktioner, grafer, statistik og meget mere. Programmet giver direkte adgang til
WolframAlpha, så resultater fra WolframAlpha kan indgå i beregninger i MatematiKan.

MatematiKan
MatematiKan støtter det tværgående emne

Medier og it gennem sit indbyggede præsentationsprogram og gennem mulighederne for
at integrere og databehandle billeder og lyd.
MatematiKan kan indstilles i fem niveauer
fra begyndertrin til avanceret brug.
I bogen Matematik med it, der i otte kapitler beskæftiger sig med udfordringerne ved
brug af digitale værktøjer i matematikundervisningen, kan der findes eksempler
på brug af MatematiKan. Bogen kan hentes
digitalt på www.matematikmedit.dk

matematikan.dk

På hjemmesiden findes mange informationer om programmet blandt andet Kom godt
i gang, der er små digitale bøger tilpasset
folkeskolens niveauer.
Det er muligt at få en introduktion til programmet af en af forlagets konsulenter.

CAS
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MatematiKan kan bestilles hos Forlaget Matematik via matematikan.dk

Kontakt Forlaget Matematik og få et godt tilbud til din skole eller klasse

TI-NspireTM CAS - en samling af syv digitale værksteder
TI-NspireTM CAS omfatter blandt andet værksteder til arbejde med grafer, geometri, regneark,
statistik og simulering. Desuden note-, skrive- og regneværksted/CAS og dataopsamlingsværktøjer.

I TI-NspireTM CAS er de forskellige værksteder indenfor en opgave dynamisk integreret, så opdateringer i én repræsentation
slår igennem i de øvrige.
Programmets vindue kan opdeles, så man
kan se op til 4 forskellige repræsentationer
samtidigt.

TI-NspireTM CAS kan bestilles hos Forlaget Matematik via dkmat.dk
Det er muligt at få en introduktion til programmet af en af forlagets konsulenter.

I bogen Matematik med it, der i otte kapitler beskæftiger sig med udfordringerne ved
brug af digitale værktøjer i matematikundervisningen, kan der findes eksempler på
brug af TI-NspireTM CAS. Bogen kan hentes
digitalt på matematikmedit.dk

Matematikkens Dag 2017
Programmering og koder

Afsæt allerede nu uge 46
og torsdag den 16. november til
Matematikkens Dag 2017
Tilmelding og bestilling

Tilmeld din klasse til de gratis konkurrencer
på Matematikkens Dag 16. november og få
adgang til Matematikkens Univers og
MatematiKan frit i hele 4. kvartal 2017.

Delt
Matem agelse i
atikken
er grat s Dag
is

Konference

Vil du have uddybet temaet så tilmeld dig konferencen om Matematikkens Dag fredag den
29. september 2017 i Odense Congress Center.
Tilmelding og bestilling på www.dkmat.dk

Har I dem alle?

Hvert år udgives en bog med
et nyt emne til spændende
og alsidig temaundervisning i
matematik.
Hele materialet i bogen samt
ekstra regneark og andet kan
tilgås elektronisk ved køb af
den trykte bog.
Matematikkens Dag bøgerne
byder på elevoplæg omkring
temaet til alle klassetrin.
Værd at samle på for skolen,
sælges så længe lager haves.

Matematikkens Dag

Sund Matematik

Danmarks Matematiklærerforening

Forlaget Matematik

725 kr.

ekskl. moms og
levering

Programmering og koder
I forbindelse med Matematikkens Dag 2017 udgives bogen PROGRAMMERING OG KODER.
Det store materiale i bogen giver forslag til spændende undervisning og aktiviteter i ugen op
til Matematikkens Dag 16. november 2017 og efterfølgende.

Vindens Dag

Energi i
Matematikken

ABACUS

Nyt matematiksystem til hele indskolingen

ABACUS

Matematik i indskolingen 0.-3. klassetrin
ABACUS er navnet på et nyt matematiksystem, der nu er
Til hele
udviklet til hele indskolingen. Matematik i 4. klasse
indskolin
gen
- Abacus i bevægelse er lige udkommet.
og mellem
trin
Abacus er også navnet på den kloge og bedrevidende ugle, der er gennemgående figur i bøgerne. ABACUS fortsætter i Matematikkens Univers på
mellemtrinnet. Få gratis adgang til tre temaer for mellemtrinnet. Se mere på
https://materialeplatform.emu.dk/materialer/find/uvmat/?q=abacus&k=FSK-FFM-2&ty=1

Basisbog - Basishefte - Lærervejledning - Opgavebog - Formelsamling - Plakat - CD - ABACUS-klub
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ABACUS-husker

Som klasseplakat samt en
lamineret lille folder til
hver elev i 3. klasse.

ABACUS-klubben

Hent inspiration og del jeres
ideer og rekorder med andre
i ABACUS-klubben.
Det er gratis at være med.
Vi ses i ABACUS-klubben.dk
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Bøgerne til hvert trin i indskolingen
er opbygget efter samme princip med Basisbog,
Basishefte, Lærervejledning og Opgavebog til kopiering.
Forfattere: Connie Nielsen og Elisabeth Tang
Redaktion: Marikka Andreasen og Gert B. Nielsen
Grafisk tilrettelægning og tegninger: Claus Iversen og Ib Gustafsson

ABACUS

Analogt og digitalt fra 4.-6. klassetrin

NYHE

D

til me
ll
analog emtrinnet
t og d
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ABACUS i Matematikkens Univers
”ABACUS I Matematikkens Univers” er en ny designet
digital udgave med afsæt i samme læringstænkning og
samme temaer som i ”ABACUS i bevægelse”, men med
de muligheder der kan opnås i den digitale verden.
Den digitale udgave spiller sammen med den analoge
udgave, men er lagt i et helt nyt univers, hvor du selv
kommer til at kunne tilrettelægge og designe dine egne
læringsforløb til eleverne, hvis det ønskes.
Begge udgaver kan stå alene, men understøtter og supplerer
også hinanden, og er naturligvis bygget op i relation til nye
Fælles Mål.

Elevbog - Lærervejledning - Opgavebog - Syv digitale temaer - Faglige Emner
Materialet til fjerde klasse består af Elevbog med syv temaer, Lærervejledning, Opgavebog, syv digitale temaer til Matematikkens Univers og Faglige Emner, som er digitale
læringsobjekter, der på forskellige måder gennemgår stofområderne til 4.-6. årgang.
Her vil eleverne alene eller i mindre grupper kunne arbejde med et stofområde i deres
eget tempo, på deres eget niveau og med forskellige måder at opnå læring på.

Analog del
Elevbog

Digital del
Til hvert af de syv temaer i ”ABACUS i bevægelse” er der et tilsvarende tema i det
digitale materiale, ”ABACUS, i Matematikkens Univers for mellemtrinnet”.
Både det digitale og det analoge materiale kan stå alene, men det bedste resultat opnås ved at kombinere
de to dele. Enkeltvis opfylder
de to materialer målene i Fælles
Mål, og de supplerer hinanden
på arbejdsmåder samt i hensigten
med at udvikle elevernes matematiske kompetencer og stofområder.
Der er digitale materialer til de digitale
temaer, eksempelvis regneark og træningsopgaver, der med fordel kan anvendes
sammen med det analoge materiale. Desuden
er der udvalgt relevante Faglige Emner til de enkelte
temaer. Prøv de tre gratis temaer i portalen her:
http://mum.ventures.dk/gratis/markedsplads/ , http://mum.ventures.dk/gratis/viinorden/ og
http://mum.ventures.dk/gratis/foedselsdag/ Disse links giver mulighed for, at du som lærer kan
orienterer dig i de tre gratis temaer uden en dataaftale. På www.dkmat.dk kan du få adgang til de
samme gratis temaer til dig selv og dine elever, når skolen har oprettet en dataaftale med forlaget.

Faglige Emner

De matematikfaglige stofområder, der hører til
4.-6. årgang, bliver behandlet digitalt i en samling
Faglige Emner på
www.matematikkensunivers.dk/stjerner.html
Faglige Emner kan bruges, uanset om klassen
benytter det digitale eller det analoge materiale.
I disse programmer er det muligt at arbejde med
stoffet på forskellige måder: Hvad er emnet set
i en virkelig situation, Se om emnet, Læse om
emnet og Prøve aktiviteter, hvor emnet indgår.

Elevbogen er en engangsbog
med opgavesider og sider til
samtale. Hvert tema indledes
med et opslag, der er beregnet
som indgangen til arbejdet med
de enkelte temaer og binder det
analoge materiale sammen med
det digitale.

Opgavebog

Opgavebogen er en kopibog.
Materialet kan anvendes til elever,
der har behov for ekstra træning,
og til de elever, der har behov for
yderligere udfordringer.

Lærervejledning

De mange forskellige aktiviteter, er
praktiske og undersøgende. Der
er henvisninger til de tilhørende
digitale materialer og en række
bilag, der letter og støtter arbejdet
for eleverne. Lærervejledningen
har evalueringsark til hvert tema.

Eventyrlig Matematik
Læsning for de 10-14 årige

2 nye bøger i serien

Serien Eventyrlig Matematik består nu af i alt 11 bøger
- alle til læsning i matematik på mellemtrinnet
Læsning i matematik

Matematikopgaver er meget andet end arbejdet med tal, og
skal eleverne blive dygtige til at indholdslæse og derefter være
i stand til at løse opgaver, er det vigtigt, at opgaverne har
sammenhæng med teksten og kan løses i denne kontekst.
I Anker Tiedemanns bøger
i serien EVENTYRLIG
MATEMATIK kan dine
elever læse om mennesker,
som har brugt deres liv på
at løse matematiske gåder.
Spændende mennesker,
der har været nysgerrige,
opfindsomme og dristige.

NYHED

De målte fra
bjergtoppe til kirkespir

To mænd er kommet til byen
Bugarach i det sydlige Frankrig.
Året er 1794, og den franske
revolution er netop slut. De
to mænd, som begge er matematikere, er i gang med at
fastlægge revolutionens nye
længdemål, der hedder meter.
Corinne, som er 13 år, og
Éric, som er 12 år, følger
spændt de to mænds arbejde, mens byens købmand,
som hidtil har snydt byens
borgere med sine egne mål
for længde og vægt, gør alt
for at lægge de to videnskabsmænd hindringer i vejen.

I de ni første bøger stifter
eleverne blandt andet bekendtskab med den italienske matematiker Fibonacci
og den græske matematiker
og filosof Arkimedes, der
gjorde deres matematiske
opdagelser samtidig med,
at de satte livet på spil.
To nye bøger i serien er
udkommet i 2017.

Læsning, der
fremmer matematik,
ordforråd og stavning
Opgaverne

Matematikopgaverne i
EVENTYRLIG MATEMATIK
er undersøgende og eksperimenterende. De kan læses
og løses af eleverne enkeltvis eller i makkerpar. Vælger
man den sidste metode,
vil eleverne i høj grad blive
udfordret i den mundtlige
matematik.

Den understøttende
undervisning

Folkeskolereformen indebærer en aktivitet, den
understøttende undervisning,
der fx kan bruges til læsetræning, til matematikøvelser og til faglig fordybelse.
Bøgerne i serien EVENTYRLIG
MATEMATIK tilgodeser alle
disse aktiviteter.

HISTORIEN
OM METEREN

SNIGENDE GÆLD

NYHED

Penge er dyre, når
man skal låne dem

Clara og Mikkel opdager, at
deres storebror Kristian skylder en masse penge væk.
Han er blevet afhængig af
at spille på Oddset og andre
hurtige spil om penge på
nettet. Han har optaget
kviklån for at kunne blive
ved med at spille – lån, som
han ikke kan betale tilbage!
Clara og Mikkel gør alt for
at hjælpe deres storebror ud
af kniben, og imens laver
Tobias, Claras klassekammerat, små film på YouTube,
hvor han forklarer, hvad begreber som kviklån, Riebers,
renter, renters rente og ÅOP
betyder.

88 kr.

pr. bog ekskl. moms
og levering

Fagligt niveau

Seriens faglige niveau kan ved første øjekast virke højt,
men der er mulighed for – i det konkrete arbejde med
opgaverne i bøgerne – at finde hjælp i noterne eller se på
løsningsforslagene.

Fabelagtig undervisning
Faglig læsning og fordybelse
FIBOS FARLIGE FÆRD

Indernes vidunderlige tal

Læserne møder den italienske matematiker Fibonacci, der i en alder af 13 år stifter
bekendtskab med de arabiske tal under dramatiske omstændigheder. Pigen Hana
lærer ham om de arabiske tals fordele sammenlignet med de romertal, som Fibonacci hidtil har kendt og er blevet undervist i.

DEN USYNLIGE SPION

Lær selv at lave koder

Drengen Hugo rejser frem og tilbage i tiden og lærer om hemmelige koder og
krypteringer. Her møder han blandt andet Cæsar og kodeeksperten Vigenère og
følger med i arbejdet med den hemmelige Enigma-maskine. Hugo lærer at kende
forskel på begreberne dechifrere og kryptere, og læseren møder i bogen adskillige
udfordringer i selv at prøve kræfter med begge dele.

MORDET PÅ ARKIMEDES

Heureka, jeg har fundet det!

Drengen Pollux og pigen Penelope vokser op hos den græske matematiker, fysiker
og filosof Arkimedes. Gennem ham lærer de blandt andet om, hvordan man finder
en cirkels centrum og dens omkreds, de lærer om begreberne diameter og radius
og om tallet π. I bogen stifter Penelope og Pollux også bekendtskab med nogle af
Arkimedes’ mange opfindelser, herunder hans »skibsryster« samt hulspejle.

DEN HEMMELIGE KLUB

Ny serie
på vej!
Når du lige har tid...

Kan du så løse
problemet?
Ny serie af Povl Hansen,
tidligere lektor på læreruddannelsen i Haderslev
Povl Hansen er i gang med at udarbejde en ny serie, hvor der er fokus
på det finurlige, problemløsende,
dybdeborende, engagerende og
spændende.

Pythagoras og hans venner

I denne bog møder læseren Pythagoras samt hans datter Myria og hendes ven Milon. En gryende forelskelse opstår mellem de to unge samtidig med, at de studerer
geometriske spørgsmål og bliver udfordret af Pythagoras til selv at finde beviser for
matematiske opdagelser. Milon og Myria lærer om vinkler og grader, om retvinklede trekanter og om den regel, som vi i dag kender som Pythagoras’ læresætning.

SAMURAIENS SVÆRD

En historie om meget store tal

Bogen foregår i efterkrigstidens Østtyskland, nærmere bestemt Østberlin. Samuraisværdet holdes skjult for det hemmelige politi, Stasi, af Helmuth, en tidligere matematiklærer, som har arvet det fra sin bedstefar. Gennem sværdets historie lærer
tvillingerne, Laura og Kurt, om potenser og kvadratrødder, om begreberne potenstallets rod og eksponent og tal som en billion, en billiard, en trillion og en trilliard.

DET LUSKEDE SPIL

Der er lige 10 minutter
Udgives i september 2017

Tør du tage chancen?

Vi er i Paris i året 1654. Grev de Méré elsker at spille både terning og kort.
Ofte inviterer han 15-20 mænd til spilleaftener i sit palæ. Men det er spillets matematik og det at udregne chancer og risiko, der interesserer greven. Vennen Pascal
og han udregner sandsynligheder for stort set alt, og grevens børn, Gigi og Gaston
samt deres ven Tim, lærer meget om sandsynlighedsregning ved at lytte til de to
mænds samtaler. Men en aften opdager børnene, at der er en falskspiller blandt
faderens gæster...!

DEN GLUBSKE LABYRINT

De gik ind og kom aldrig ud igen

I bogen oplever børnene Ida og Asger dramatiske hændelser, mens de passer et
feriejob i en labyrint, men vil de være i stand til at løse labyrintens gåde?
Læseren får et indblik i labyrinternes historie - blandt andet labyrinten i kongepaladset Knossos og sagnet om uhyret Minotauros. Samtidig udfordres læseren
i selv at tegne og konstruere labyrinter.

DET MAGISKE UR

De tre første bøger i serien er
lige på trapperne. Titlerne er:

Hvordan fandt de vej over havene?

Vi er i året 1764 på et skib, der har kurs mod Jamaica. Michael er kaptajnens søn
og sammen med vennen Chris møder han på turen William, som er søn af den
berømte urmager John Harrison. William lærer de to børn om længde- og breddegrader, om gradminutter og gradsekunder, om brugen af oktanter og sekstanter og
alt det, der er vigtigt for at kunne sætte en ret kurs og dermed undgå tidligere tiders
skibskatastrofer.

DRONNINGENS BEFALING Det brev må aldrig blive kendt!

Mens den franske matematiker René Descartes opholder sig i Stockholm og venter
på at blive kaldt til dronning Kristinas hof, fortæller han børnene Hector og Marie
om sin opfindelse – koordinatsystemet. Descartes giver de to børn og dermed læseren opgaver, der viser, hvor genial hans opfindelse er. Hans venskab med Hector
og Marie slutter dog på dramatisk vis…

Det ta’r nok 20 minutter
Udgives i november-december 2017

En halv time gør meget ved det
Udgives i marts 2018

Der er lige 10 minutter, Det ta’r nok
20 minutter og En halv time gør
meget ved det, er alle bøger med en
samling ideer til brug i arbejdet med
problemløsning.
De undersøgende aktiviteter er ofte
mere omfattende, end de ved første
øjekast ser ud til. I hver bog er der
en lille lærervejledning, hvor der er
ideer til udvidelser.
Det vil være oplagt, at lade eleverne
samarbejde om problemerne, fremlægge, drøfte, analysere og vurdere
hinandens løsninger og ikke mindst
løsningsmåder.
I alle tre bøger er der aktiviteter til
’small’, ’medium’ og ’large’..
Serien vil senere tage fat på begreber
som ”dybdelæring”, mundtlige problemløsningsaktiviteter, simple regler,
der understøtter eleverne i forløbene,
kommunikationskompetence og
ræsonnementskompetence.
Go’ tur i undersøgelseslandskaberne.

Kreativ undervisning
Nyhed til indskolingen

Matematik på iPad

NYHED

Ideer til matematikundervisning med
iPad som værktøj
Kathrine Iversen

Matematik
på
iPad

En bog fyldt med aktiviteter

Der er fokus på, at iPad’en anvendes som et værktøj.
Flere af aktiviteterne lægger op til samarbejde og samtale i
matematik.
Der er tilknyttet færdigheds- og vidensmål fra Fælles Mål til hver
aktivitet. De matematiske kompetencer kommer også i spil i de
forskellige aktiviteter.
I mange klasser bruger eleverne fortrinsvis iPad’en til at spille
forskellige matematikspil, eller til at arbejde med fagportaler på,
men de kan også bruge den som et digitalt værktøj til at støtte
op om de hjælpemidler, som eleverne kender til i forvejen som
for eksempel centicubes, terninger, kort og sømbræt.
Matematik på iPad
er fyldt med ideer
til aktiviteter, som
man kan bruge i
sin matematikundervisning.

GEO M E T R I O G M Å L I N G

App: Minecraft

Aktivitet · 7

Materialer: Papir og blyant

Byg
en
borg

Materialer: Foto af bygning, evt. papir og blyant.

Aktivitet · 8

Byg en
kendt
bygning
Aktivitet
Lad eleverne finde et foto af en
kendt bygning på nettet eller brug
evt et foto af jeres egen skole. Gem
eller print fotoet. Eleverne skal nu
forsøge at bygge den samme bygning i appen Minecraft.

280 kr.

ekskl. moms og
levering

Denne nye bog
henvender sig til
indskolingen og
kan inspirere
til at bruge iPad’en
mere kreativt i
matematikundervisningen.

GEO M E TR I O G M ÅLI N G

App: Minecraft

Aktivitet
Denne aktivitet tager udgangspunkt i en meget
populær app, som mange af eleverne kender til i
forvejen. Denne gang får eleven til opgave at bygge en
borg med grundarealet 50 klodser, og højden af en af
væggene på borgen skal være 6 klodser. I kan tale om,
hvor forskellige borgene kan se ud, selvom det er det
samme grundareal. Eleverne kan vise hinanden deres
borge.

Andre ideer
Det vil være en god idé, at eleverne laver en arbejdstegning først og derefter går i gang med at bygge en
borg ud fra arbejdstegningen.
Eleverne kan også bygge en borg, og derefter skal
deres klassekammerater finde ud af, hvad grundarealet
i borgen er. Her vil det være en fordel, hvis eleverne
arbejder parvis, så de har mulighed for at diskutere
med hinanden om, hvordan de kan finde frem til svaret.

FOKUS AKTIVITET 7 | MÅLING

Færdighedsmål
• Eleven kan sammenligne enkle
geometriske figurers omkreds
og areal.
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Opdel gerne således, at de kan arbejde parvis, og at
der er en elev i hvert par, der kender til appen i forvejen. det tager tid at bygge efter fotos eller arbejdstegninger.
Her ses SAS hotellet i København og Bølgen i Vejle.
Begge to er fremstillet af elever.
Andre ideer

Tal om, at fotoet er en form for arbejdstegning, eller
lad eleverne tegne deres egne arbejdstegninger ud
fra fotoet.

FOKUS AKTIVITET 8 | GEOMETRISK TEGNING

Vidensmål
• Eleven har viden om måleenheder for areal.

Læringsmål
• Jeg kan bygge et hus ud fra
et bestemt grundareal.
• Jeg kan beregne grundarealet
på et hus.

Færdighedsmål
• Eleven kan bygge rumlige
figurer.

Vidensmål
• Eleven har viden om metoder
til at bygge rumlige figurer.

Læringsmål
• Jeg kan bygge en kendt bygning
ud fra en arbejdstegning eller
et foto.
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Bestil et kursus

Forlaget MATEMATIK - Danmarks Matematiklærerforening
Danmarks Matematiklærerforening og foreningens forlag, Forlaget MATEMATIK er sat i verden for at virke til gavn for undervisningen i matematik
i grundskolen. Derfor udbyder foreningen blandt andet gennem sit forlag
hvert år en række kurser for matematiklærere, for derigennem at medvirke
til at sikre det bedst mulige faglige niveau i matematikundervisningen.

Priser

Priserne omfatter kurser med
op til 30 deltagere.
Halvdags kursus (3 timer)
5000,- kr.
Heldagskursus (6 timer)
9500,- kr.
Kursusforløb over tre gange
fx en hel dag og
to eftermiddage:
18 500,- kr.
Priserne er eksklusiv moms, som
vi skal opkræve. Hertil kommer
udgifter til transport. Andre
kursusforløb sammensættes og
prisfastsættes individuelt.

Bestilling
Vi tager altid udgangspunkt i Fælles Mål
og har især fokus på elevernes udvikling af
deres matematiske kompetencer.

Kurser

Handleplaner

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

Vi designer helst et kursus, der passer til jer
og jeres behov for faglig udvikling, men har
en række forslag til emner og temaer:

Indkøb

Matematikske kompetencer

Digitale værktøjer

Matematiske kompetencer i undervisningen
og evaluering af disse. Elevernes udvikling af
de seks matematiske kompetencer er hovedformålet i matematik, og de skal derfor
have en central plads i planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen.

Sproglig udvikling i matematik

Elevernes sproglige udvikling i matematik.
Kurset vil gennemgå mål for og aktiviteter til
udvikling af elevernes kommunikationskompetence.

Hjælp til kvalitetssikring ved indkøb af
konkrete, analoge og digitale læremidler
Digitale værktøjer i matematikundervisningen i indskoling, mellemtrin og udskoling.

Matematisk opmærksomhed

Matematisk opmærksomhed er et nyt emne
for børnehaveklassen. Kurset gennemgår
mål for og aktiviteter til elevernes første
møde med skolens matematikundervisning.

Læringsmålstyret undervisning

Læringsmålstyret undervisning med fokus
på matematik.

Udfyld kursusbestillingsblanketten på www.dkmat.dk
Vælg kursus og skriv eventuelt,
hvad I kunne tænke jer.

Afholdelse

Kurserne afholdes som udgangspunkt i jeres egne lokaler
med mindre andet er aftalt.
Forplejning i forbindelse med
kurserne står I for.
Kursusmaterialer er inkluderet.

Skræddersyede
kurser

Der kan aftales andre ønsker
til kurser og oplæg for matematiklærere og andre personalegrupper.
Alle vore kurser og oplæg
er i overensstemmelse med
Undervisningsministeriets
vejledninger omkring Fælles
Mål.

Nationale tests

Hvad kan de bruges til, og hvilken løbende
evaluering er nødvendig?

Årsplanlægning

Hvordan kombineres de 6 matematiske
kompetencer med de tre stofområder i årets
undervisning? Der vil også være fokus på
treårsplaner som følger trinforløbene.

Tendenser i årets prøver

Dette kursus er beregnet til overbygningslærere i matematik.

I samarbejde med Lise Vogt, tidligere fagkonsulent i dansk udbyder vi særlige kurser
generelt om de nationale test og evaluering
med fokus på dansk og matematik samt om
karaktergivning generelt og specielt i dansk
og matematik.
Kurserne varetages af Klaus Fink, tidligere
fagkonsulent og læringskonsulent i Undervisningsministeriet. Klaus har været med til
at skrive Fælles Mål.

Hæderlighedsgyden 6
Nordby, 8305 Samsø
Telefon 8659 6022
mat.forlag@dkmat.dk

www.dkmat.dk

Matematik med glæde

DKmat.dk

Landsdækkende konferencer
Opgrader din undervisning i 2017-18

Konferencer og kurser

Året igennem tilbydes kurser og konferencer om
aktuelle emner og nye udgivelser med videre. Lad dig
inspirere. Læs mere og tilmeld dig på www.dkmat.dk.

Matematik i
4.-6. klassetrin

Tilmelding og bestilling

Alle konferencer, kurser og materialer i dette
katalog bestilles på www.dkmat.dk
Der gives sædvanligvis 10 % rabat til medlemmer
på bogudgivelser fra Forlaget Matematik ApS.
Alle priser er ekskl. moms og forsendelse.
Der tages forbehold for prisændringer.

Odense Congress Center
tirsdag 27. februar 2018
Vi sætter fokus på matematik
og eleverne på mellemtrinnet.

Konference for
matematikvejledere

Odense Congress Center
torsdag 31. august 2017
En konference for matematikvejledere om blandt andet
Fælles Mål er under planlægning. Konferenceprogram
annonceres i maj 2017 i samarbejde med CFU og DMN.

Sensommerkursus

Odense Congress Center
torsdag 31. august og
fredag 1. september 2017
Danmarks Matematiklærerforenings Sensommerkursus.

Konference om
Matematikkens Dag

Matematik på
ældste trin

Odense Congress Center
torsdag 26. april 2018
Konference om de mundtlige
og skriftlige prøver og det
digitale program PRØV! i de
nyeste versioner.

Konference for
matematikvejledere

Odense Congress Center
torsdag 23. august 2018
En konference for matematikvejledere om blandt andet
Fælles Mål er under planlægning. Konferenceprogram
annonceres i april 2018 i samarbejde med CFU og DMN.

Odense Congress Center
fredag 29. september 2017
Temaet tager afsæt i materi
alet til Matematikkens Dag
2017, PROGRAMMERING
OG KODER.

Sensommerkursus

IKT og CAS i matematikundervisningen

Konference om
Matematikkens Dag

Odense Congress Center
torsdag 23. august og
fredag 24. august 2018
Danmarks Matematiklærerforenings Sensommerkursus.

CAS og IT i den daglige i
undervisning og til prøverne.

Odense Congress Center
fredag 28. september 2018
Temaet tager afsæt i materi
alet til Matematikkens Dag
2018.

Mit første møde med
matematikken VI

IKT og CAS i matematikundervisningen

Odense Congress Center
onsdag 22. november 2017

Odense Congress Center
torsdag 8. februar 2018
Sjette konference målrettet
pædagoger i dagtilbud og lærere i skolestarten.

Odense Congress Center
torsdag 22. november 2018
CAS og IT i den daglige i
matematikundervisning og til
prøverne.

Bliv medlem

Mange fordele ved medlemskab af
Danmarks Matematiklærerforening

Som personligt medlem af Danmarks Matematiklærerforening bliver du også medlem af en lokalkreds. Gennem dit
medlemskontingent er du med til at øge foreningens arbejde
for en god matematikundervisning.
Gennem lokalforeningen bliver du orienteret om kurser i dit
område og får gratis mulighed for at deltage i disse samt i de
øvrige kredsforeningers kurser.
Eksistensgrundlaget i Danmarks Matematiklærerforening er
vores personlige medlemmer. Du kan læse meget mere om
foreningen og dens arbejde på vores hjemmeside.
Som medlem af foreningen modtager du tidsskriftet
MATEMATIK 8 gange årligt med inspiration til undervisning
i faget, nyheder og meget mere, og du får 10 % rabat ved
køb af vores egne udgivelser fra Forlaget MATEMATIK.
Opret medlemsskab på www.dkmat.dk

Hæderlighedsgyden 6
Nordby, 8305 Samsø
Telefon 8659 6022
mat.forlag@dkmat.dk

www.dkmat.dk

Matematik med glæde

DKmat.dk

