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Bestil et kursus
Forlaget MATEMATIK - Danmarks Matematiklærerforening

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

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

Matematiske kompetencer
Matematiske kompetencer i undervisningen 
og evaluering af disse. Elevernes udvikling af 
de seks matematiske kompetencer er hov-
edformålet i matematik, og de skal derfor 
have en central plads i planlægning, gen-
nemførelse og evaluering af undervisningen.

Sproglig udvikling i matematik
Elevernes sproglige udvikling i matematik.
Kurset vil gennemgå mål for og aktiviteter til 
udvikling af elevernes kommunikationskom-
petence.

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 overbygnings-
lærere i matematik.

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

Afholdelse
Kurserne afholdes som ud-
gangspunkt 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 mate-
matiklærere og andre perso-
nalegrupper.

Alle vore kurser og oplæg 
er i overensstemmelse med 
Undervisningsministeriets 
vejledninger omkring Fælles 
Mål.
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Handleplaner
Faglig pædagogisk hjælp til udvikling af 
handleplaner i faget matematik på skole-
plan eller kommunalplan.

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

Digitale værktøjer 
Digitale værktøjer i matematikundervisnin-
gen 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.

Karaktergivning og evaluering
I samarbejde med Lise Vogt, tidligere fag-
konsulent 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 Under-
visningsministeriet. Klaus har været med til 
at skrive Fælles Mål.

Danmarks Matematiklærerforening og foreningens forlag, Forlaget MATE-
MATIK 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.




