
ForIaget Matematik
Nyheder, kurser og udstillinger 2018

-

Læs mere 
og bestil på
DKmat.dk

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.

Kurser, konferencer og udstillinger, se bagsiden samt på www.dkmat.dk  

725 kr. ekskl. moms og levering

I forbindelse med 
Matematikkens 
Dag 2018 udgives 
bogen Matematik i 
håndværket, hånd-
værket i matema-
tikken. 

Det store materiale 
i bogen giver for-
slag til spændende 
undervisning og 
aktiviteter i ugen 
op til Matema-
tikkens Dag 15. 
november 2018 
og efterfølgende.

Tilmeld din klasse 
til de gratis 
konkurrencer på 
Matematikkens 
Dag 15. november 
2018 og få adgang 
til portalen Mate-
matikkens Univers 
og programmet 
MatematiKan frit 
i hele 4. kvartal 
2018.

Vil du have uddybet 
temaet så tilmeld 
dig konferencen 
om Matematikkens 
Dag , der finder 
sted fredag den 28. 
september 2018  i 
Odense Congress 
Center. 

Tilmelding og be-
stilling fra ultimo
juni 2018 på 
www.dkmat.dk

Matematik i håndværket,
håndværket i matematikken
Inspiration til Matematikkens Dag 2018

Deltagelse iMatematikkens Dager gratis

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

www.dkmat.dk

Husk!
Bøger og digitalt mate-
riale kan rekvireres til 
gratis gennemsyn på 
www.dkmat.dk i 
14 dage i henhold til 
vore bestemmelser.

Skoler, der er med-
lemmer af Danmarks 
Matematiklærer-
forening, får 10 % rabat
på forlagets egne bøger.

Kurser
Vi tilpasser gerne et forløb 
specielt til jeres behov, læs 
side 12 og 16.
Se kursus og konference-
oversigten på bagsiden.

Udstillinger
Besøg Forlaget Matematik, 
Danmarks Matematiklærer-
forening  på udstillingerne i 
København og Aarhus.

Danmarks 
Læringsfestival
Bellacenteret
i København 
6.-7. marts 2018
Find os på stand 38

Skolemessen
Scandinavian Congress 
Center i Aarhus 
18.-19. april 2018
Find os på stand 31



Undersøgende Matematik
med konkrete materialer

Værkstedskort Elevark til kopiering Lærervejledning

Der er 1-4 elevark knyttet til hvert værk-
stedskort.

Værkstedskortene har instruktioner og 
tegninger, der guider eleverne. 
På alle kort er angivet de aktuelle lærings-
mål. Der er en tydelig angivelse af, hvilke 
konkrete materialer og hvilke elevark der 
skal anvendes. 

Lærervejledningen angiver yderligere akti-
viteter og differentieringsmuligheder og har 
henvisninger til Fælles Mål.

I Undersøgende Matematik 
er der udgivet materiale til

Basis 10 Sæt i plast, 
der omhandler Tal, som
henvender sig til 0.-3. klasse. 

Basis 10 Sæt i genbrugstræ, 
der omhandler omregning af enheder, 
som henvender sig til 5.-8 klasse.

Begge kasser fås i to størrelser med  
1 eller 6 sæt konkrete materialer.
Bestilles hos www.dkmat.dk

Der er planlagt 
undervisningsmaterialer til

Tællekæder
Interlocking cubes
Brøkcirkelsæt
Tangram
Mønsterbrikker 
og spejle

Der vil løbende blive udgivet flere undervis-
ningsmaterialer til de konkrete materialer 
fra LINEX. Læs mere på www.dkmat.dk

LINEX og Forlaget Matematik udgiver i samarbejde 
et undervisningsmateriale, der knytter sig til 
konkrete materialer, som forlaget forhandler.

Materialet understøtter elevernes læring i matematik på alle 
klassetrin med afsæt i Fælles Mål.

Undervisningsmaterialet sælges i sæt, der består af en praktisk 
opbevaringskasse med konkrete materialer til henholdsvis en 
gruppe eller en klasse med grupper på 2-3 elever.                                           

Kassen indeholder konkrete materialer samt en mappe med Værk-
stedskort, Elevark til fri kopiering og en Lærervejledning til det 
aktuelle tema.

NYT
Materiale

Kassen fås i to 
størrelser med 
1 eller 6 sæt i.

En kasse med det hele



Danmarks Matematiklærerforening har udviklet CAS-progtrammet MatematiKan, 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.

CAS i undervisningen
CAS værktøjer til alsidigt brug i undervisningen

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 begyn-
dertrin til avanceret brug.
Det er muligt at få en introduktion til programmet af en 
af forlagets konsulenter.

MatematiKan kan bestilles hos 
Forlaget Matematik via matematikan.dk

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

matematikan.dk
På hjemmesiden findes mange informationer om 
programmet blandt andet Kom godt i gang, der er små 
digitale bøger tilpasset folkeskolens niveauer.

CASCAS er en betegnelse for en gruppe digitale 
værktøjer, der har potentiale til at forandre 

matematikundervisningens indhold, metoder, 
processer og mål. CAS indgår i beskrivelserne i læseplanen for matematik i folkeskolen.

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.

Matematik meed IT
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 og MatematiKan. Bogen findes digitalt på 
matematikmedit.dk

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.

Kom godt i gang med MatematiKan
Elevhæfter til alle tre trin
Disse tre hæfter for henholdsvis begyndertrin, mellemtrin og ældste trin giver 
eksempler på, hvordan MatematiKan virker og giver forslag til, hvordan eleven 
kan arbejde med MatematiKan. 
Hæfterne er udformet, så eleverne selvstændigt kan tilegne sig viden om pro-
grammet. Der er plads til elevens kommentarer ud for værktøjsgennemgangen.

Begyndertrinnet

Mellemtrinnet

Ældste trin



Online i hverdagen
Materialer og spil

Spillet Runerod
Et læringsspil med 
matematik til mellemtrinnet

Matsup opgaver med it
Matsup er et undervisningsmateriale, der består af 
en bog med kopisider og en tilhørende hjemmeside.

500 kr. ekskl. moms og levering

Bogen indeholder otte opgavesæt. 
Hvert opgavesæt har et tema som 
det kendes fra folkeskolens 
afsluttende prøver i matematik.

Det digitale læringsspil Runerod handler om en dreng, som ved et til-
fælde havner i verdenen Runerod. I verdenen Runerod udkæmpes en 
kamp mellem gode og onde kræfter, hvor mennesker, alfer og dværge 
bekriger det onde Thusefolk, og drengen bliver inddraget i denne 
konflikt på det godes side. 

Start spillet
Gå ind på www.runerod.dk og tryk på ”Spil Runerod” for at downloade 
spillet. Lærervejledning findes også her.

Gratisversion 2

Den første version af Runerod er gratis tilgængelig
Der forventes en udvidelse af spillet de kommende år med henblik på 
at udvide opgavemængden, en højere grad af differentiering i opga-
vetyper og sværhedsgrad samt en multiplayerfunktion. Følg med på 
www.dkmat.dk Bestil her vejlednings- og testmateriale og kommende 
versioner.

Projektpartnere: Forlaget Matematik, Kanda Aps, @ventures,
eVidenCenter, Det Nationale Videncenter for e-læring. 
Støttet af af UVMs udviklingspulje.

Matematikkens Univers 
For ældste trin

De 9 scenarier i Matematikkens Univers tilbyder
sammenhængende, grundige gennemgange af 
matematikken bag en række emner, der tager 
udgangspunkt i en virkelighed, eleverne kan 
identificere sig med, og dækker med tilhørende 
materialer Fælles Mål til ældste trin.

Der er udgivet en generel lærervejledning i bogform,
der gennemgår materialets opbygning og supplerer de netba-
serede lærervejledninger til hvert enkelt scenarie. Læs mere 
på www.dkmat.dk

Stjernehimlen
Til mellemtrinnet
Brug Danmarks Matematiklærerforenings faglige 
elementer til mellemtrinnet, 4.-6. klassetrin. 

Elementerne er sammensat sådan, at det kan bruges 
som supplerende materiale i den dalige undervisning til 
træning for den enkelte elev. Det kan ske alene eller i 
samarbejde med elevens lærer eller forældre. Der er gratis 
adgang til Stjernehimlen for alle.

Gratis

Til mellemtrinnet er udarbejdet 23 faglige elementer.
De findes på www.matematikkensunivers.dk/stjerner.asp  

Klik på stjernerne!



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

Skriftlig matematik - i den daglige undervisning og til prøven

Login

PRØV!Login

PRØV!

PRØV! -mundtlig
I PRØV! -mundtlig kan du designe dine egne mundtlige
prøveoplæg, dele dem med andre eller tilrette de
mange færdige oplæg efter egne ønsker. 
Vi har samlet så mange prøveoplæg i PRØV! -mundtlig, at 
du kan bruge af dem i den daglige undervisning. 
Dine elever kan arbejde digitalt med16 øveoplæg og
tilhørende bilag, og dermed blive fortrolige med den
mundtlige dimension i matematik med kommunikation
og samarbejde om matematik i centrum.

Materialet tager afsæt i de nye Fælles Mål, og fokuserer
på de kompetencer og det faglige indhold, der er
indeholdt i de enkelte oplæg. Det indeholder mange
muligheder for at komme rundt i alle fagets dagligdags
temaer og perspektiverer den mundtlige dimension.
Materialet bliver jævnligt opdateret. I løbet af foråret er
nye temaer og nye øvetemaer klar.

I PRØV! -mundtlig er der videovejledninger og vejledninger til 
alle funktionerne som pdf.

Bestilling og pris 
PRØV! kan bestilles på www.dkmat.dk 
Licensen betales for alle skolens 8., 9. og 10. klasser.
Men mange af temaerne har et indhold, der fint kan bruges i 
både 6. og 7. klasse. Skolen må her frit benytte programmet, 
såfremt skolen har købt en licens.

Skriftlige og mundtlige prøver
FIere nye emner hvert år

PRØV! -skriftlig
PRØV! -skriftlig er udarbejdet, så du kan sammensætte opga-
vesæt til den daglige undervisning.

I PRØV! finder du alle undervisningsministeriets skriftlige prø-
ver til grundskolen fra 2010 og frem til i dag. Opgaverne kan 
du vælge og sammensætte efter dit behov.

I PRØV! -skriftlig kan du

• vælge frit i alle ministeriets opgaver fra de tidligere 
 prøvesæt
• sammensætte opgaverne ud fra fagligt indhold
• søge efter fagligt indhold
• tildele opgaverne individuelt til enkelte elever, til 
 grupper og til hele klasser
• kommunikere med eleverne om opgaverne og 
 løsninger i et dialogværktøj
• få adgang til forslag til løsninger og rettevejledninger
• ændre/rette i de bestående opgaver, så du tilpasser tekst 
 og indhold efter dine ønsker
• udarbejde dine egne opgaver og eventuelt dele dem 
 med kolleger på egen institution.

I PRØV! -skriftlig har vi opdelt opgaverne i de enkelte del-
opgaver. I ministeriets opgavesæt bliver de samme oplysninger 
nogle gange brugt i flere delopgaver. Derfor har vi gentaget 
disse oplysninger i de delopgaverne, hvor oplysningerne er 
nødvendige for arbejdet med opgaven.
Du kan vælge et helt opgavesæt eller en enkelt opgave. 
I den enkelte opgave kan du også vælge dele af en opgave og 
udelade andre dele, fx delopgave 1.1, 1.2 og 1.5 og udlade 
1.3 og 1.4.

PRØV! -skriftlig er alle opgaver mærket med en beskrivelse
og oplysninger om matematiske kompetencer og fagligt ind-
hold: Det betyder, at du frit kan søge blandt alle opgaverne 
efter noget, du gerne vil arbejde med.
Fx Ræsonnementskompetencen og Geometriske egenskaber og 
sammenhænge. Du kan også søge efter opgaver, der er velegnede 
til løsning med CAS, regneark eller geometriprogram. Endelig er 
der en del særlige udfordringsopgaver.

I PRØV! -skriftlig finder du rettevejledninger, pointfordelinger 
og forslag til løsninger. Du kan selvfølgelig også finde det 
originale prøvesæt i fuld udstrækning som pdf.
Du kan oprette dine egne opgavesæt og differentiere
sammensætningen på elevniveau, til grupper i klassen eller til 
hele klasser.
Et opgavesæt kan tildeles eleverne i en periode, hvor eleverne 
får adgang, når de logger ind med deres UNI-Login.

PRØV! er nu kommet i en
version til skriftlig matematik

PRØV! -skriftlig indeholder alle Undervisnings-
ministeriets skriftlige opgavesæt fra 2010 til 2017 

I alt 31 opgavesæt med 175 opgaver og 967 del-
opgaver. Dertil kommer de bearbejdede delopgaver, 
der er udarbejdet til løsning med digitale værktøjer 
og som særlige udfordringsopgaver.

Spørgsmål til prøver i matematik
Webbaseret



En komplet samling af de skriftlige prøver fra maj og december 2017 i Danmark samt de 
grønlandske prøver, alle med løsningsforslag. I år fokuserer vi i vejledningsteksterne på det 
nye i prøverne fx de opgaver, hvor de matematiske kompetencer blev prøvet. Desuden vil 
læsestrategier ved prøverne og skriftlig kommunikation blive beskrevet. 

De to medfølgende regneark, som i år viste nye typer opgaver med brug af regneark, bliver 
grundigt gennemgået.

Hæftet indeholder desuden forslag til besvarelser af opgaverne i FP9, prøven med hjælpe-
midler og den skriftlige prøve til FP10. I år er bogen udvidet med flere oplysninger, 
blandt andet om hvilke mål der prøves i.

Forlaget Matematik fører også Folkeskolens prøver fra tidligere år. Det er muligt at tegne 
abonnement, så skolen automatisk får tilsendt Folkeskolens prøver, når de udkommer hvert år.

Nyheder
De seneste to års udgivelser

Den røde prik
Anker Tiedemann kommer med en ny bog i serien ”Lystlæsning for 
talfreaks”. Læs om utrolige matematiske opdagelser, sjove spil, regne-
genier, overraskende tal, falske terninger og dyr, der kan tælle. 
Og mød ikke mindst matematikken i kunst, arkitektur og musik.

Folkeskolens prøver

295 kr. 
ekskl. moms og 

levering

Læs også disse fire bøger af samme forfatter. De er værd at samle på.

725 kr. 
ekskl. moms og 

levering

Programmering og koder
Bogen indeholder et væld af sjove og spændende kopisider med 
aktiviteter og opgaver til alle klassetrin, hvor der arbejdes med pro-
grammering og kodning. Men det går ikke uden viden om matematik. 
Med PROGRAMMERING OG KODER får eleverne mulighed for at opnå 

340 kr. 
ekskl. moms og 

levering

viden om og erkendelse af, 
hvad kodning og program-
mering er. Det er der taget 
højde for i bogen. Det fordrer 
blandt andet også en god 
portion matematisk viden.

Til alle elevoplæg findes 
lærerkommentarer med vej-
ledning og ideer til det videre 
arbejde. På denne måde 
skabes sammenhæng mellem 
temaet og Fælles Mål.

Bogen er på i alt 144 sider. 
Ved køb af bogen tilsendes 
på e-mail link til download 
af bogen, så skolen kan 
kopiere fra fra den.

PISA 
- matematik
I PISA - matematik disku-
teres og debatteres nogle 
meget konkrete problem-
stillinger i forhold til PISA. 
Problemstillinger, som gen-
nem årene ofte er dukket 
op i den offentlige debat. 
Alt sammen med PISA 2003 
og 2012 som omdrejnings-
punkt, 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. Forfatter-
ne debatterer samtidig den måde, hvorpå politikere og andre har 
brugt PISA gennem årene. 
Målgruppen for denne bog er derfor et bredt udvalg af folke-
skolens 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.

250 kr. 
ekskl. moms og 

levering



Anette Søndergaard

Klar til at lære

Forside med foto-Klar til at laere.indd   1

11-02-2013   10:34:14

Klar til at lære
Alle kan blive dygtigere og få optimeret deres læringsud-
bytte. Det kræver en målrettet indsats, der er tilpasset de 
enkeltes barns behov og forudsætninger. 

Børn der ikke lykkes i matematik, har ofte det fællestræk, 
at de ikke lærer på et alderssvarende kognitivt niveau og 
derfor har svært ved at komme i gang med at lære mate-
matik. Bogen giver inspiration til dette.

Forfatteren Anette Søndergaard har udviklet sit kursus-
koncept, ”Klar til at lære” hvor eleverne gennem spil og 
en guidet, refleksiv samtale får 
optimeret deres tænkning og dermed deres mulig-
heder for at lære. Bogen henvender sig til lærere og 
pædagoger, der arbejder i 0.-4. klasse, matematiklærere, 
lærere i specialundervisning i matematik og lærerstude-
rende.

lnspiration 
Til lærerne

LIVLIG MATEMATIK

LIV
LIG

 M
A

TEM
A

TIK

1. udgave    1. oplag

Forlaget M
ATEM

ATIK

Livlig matematik indeholder 62 aktiviteter, der giver lærere og pædagoger i 0.-4. klasse 

og i specialpædagogisk undervisning mulighed for at supplere deres undervisning. Der 

er fokus på leg og bevægelse, og bogen bidrager til, at flere læringsformer kommer i spil. 

Alle aktiviteter er delt i tre niveauer ud fra enten en matematikfaglig progression 

eller en variation i elevernes arbejdsmåder.  Aktiviteterne kræver et minimum af for-

beredelse, og i en organisering parvis eller i mindre grupper er hele klassen aktiveret 

samtidig.

De mere end 180 aktiviteter kan anvendes på forskellige måder:❱    Som nysgerrig indgangsvinkel til et nyt emne.❱   Som afbræk i den enkelte time, enten som repetition eller som en ny vinkel på det 

aktuelle emne.
❱   Som afrunding på eller opsamling af et emne, hvor de tillærte kompetencer kan ud-

vikles på alternative måder.❱   Som en understøttende undervisning til fremme af faglige og sociale kompetencer.

❱   Som lege, hvor der for eleverne ikke er et tydeligt fagligt indhold.
❱   Som sikring af, at både visuelle, auditive, taktile og kinæstetiske læringsformer kom-

mer i spil.
❱   Som inspiration til selv at udvikle aktiviteter og/eller variere dem, der står i bogen.Simon Møller er uddannet pædagog og lærer. Han har igennem knap 20 år arbejdet med 

børn fra 0.–4. klasse. Hans erfaringer fra de mange år sammen med børnene samt hans 

tanker og ideer om leg og bevægelse i matematikundervisningen giver han videre i Livlig 

Matematik.
 

Simon Møller

Sim
on M

øller

Livlig matematik_omslag.indd   1

28/02/14   21.19

250 kr. 
ekskl. moms og 

levering

Livlig matematik
Formålet med Livlig matematik er at give matematik-
lærere, børnehaveklasseledere og skolepædagoger mulig-
hed for at supplere undervisningen med 
aktiviteter, hvor der er fokus på leg og bevægelse. 

Bogens 62 aktiviteter kan med fordel bruges 
i de 4-5 første skoleår og i specialpæda-
gogisk undervisning. 

Læsning i Matematik
Hvordan læses teksterne, og hvor svært er det at læse en 
tekst bestående af både matematiske symboler og tekst?

Forfatterne Lisser Rye Ejersbo og Bo Steffensen sætter 
fokus på de mangfoldige udfordringer ved at inddrage 
den kognitive viden, der findes på området. 

Der er afsnit om, hvordan arbejdshukommelsen   
reagerer, og hvordan læsningen foregår i hjernen.

125 kr. 
ekskl. moms og 

levering

250 kr. 
ekskl. moms og 

levering

DKmat.dk
Matematik med glæde

En huskefolder til elever i 3. klasse, 
der illustrerer multiplikation, plane 
figurer, rumlige figurer, former, 
omsætninger og betegnelser.

Min
ABACUS husker

10 kr.
Lamineret folder 10x15 cm 

ekskl. moms og 

levering

Tal om tal
Tal om tal er praktiske anvisninger på, hvordan 
vi kan rette fokus på mundtlig matematik i 
begynderundervisningen. Det er ikke tilstrækkeligt at 
kunne læse og skrive tal, da antalsforståelsen er funda-
mental for at kunne bruge tal og udtænke strategier. Til 
alle aktiviteter er der tilføjet nogle observationspunkter 
til læreren, ligesom der er henvisninger til 
færdigheds- og 
vidensområder 
fra Fælles Mål.

220 kr. 
ekskl. moms og 

levering

Pengeuge 2018
Pengeugen i 2018 finder 
sted i uge 11 fra mandag
den 12. marts til fredag 
den 16. marts 2018
Finans Danmark samarbejder igen i 
år med Danmarks Matematiklærer-
forening om at bidrage med materi-
aler til undervisning i privatøkonomi 
for elever i 7. og 8. klasse. 

Når I har tilmeldt jeres klasse, kan 
de udarbejdede hæfter gratis 
downloades fra www.pengeuge.dk,
hvor man også tilmelder sin klasse 
og bestiller hæfter.

I vil i ugerne op til Pengeuge mod-
tage bestilte hæfter til jeres klasse. 
Deadline for bestilling af materiale 
til Pengeuge er torsdag  den 
1. marts 2018.

Materialet til Pengeugen er i over-
ensstemmelse med Fælles Mål.



ABACUS
Nyt matematiksystem til hele indskolingen

ABACUS 
Matematik i indskolingen 0.-3. klassetrin
ABACUS er navnet på et nyt matematiksystem, der er 
udviklet til hele indskolingen og 4.-5. klasse. 
Materialet til 6. klasse er klar til bestilling medio 2018.
Abacus er også navnet på den kloge og bedrevidende ugle, der er gennem-
gående figur i bøgerne. ABACUS fortsætter i Matematikkens Univers på 
mellemtrinnet. Få gratis adgang til tre digitale temaer for mellemtrinnet. 
Find dem på Materialeplatformen under ABACUS.

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

ABACUS-husker
Som klasseplakat samt en lamineret lille fol-
der til hver elev på begyndertrinnet.

Bøgerne til hvert trin i indsko-
lingen er opbygget efter samme 
princip med Basisbog, Basishefte, 
Lærervejledning  og Opgavebog til 
kopiering.

ABACUS - Matematik i skolestarten

er kåret som Europas bedste 

undervisningsmateriale 2012 for 

“preschool and grade 1 and 2“

Best European 

Schoolbook Awards, Frankfurt 2012

GULDVINDER

ABACUS

Til hele
 indskolingenog mellemtrin

I er velkomne til at kontakte forfatterne, 
hvis I har spørgsmål til systemet. 
Connie Nielsen: 
connie.nielsen@dkmat
Elisabeth Tang: et@dkmat.dk

ABACUS-klubben
Hent inspiration og del jeres ideer og rekorder med 
andre i ABACUS-klubben.dk
Det er gratis at være med. 
Se også facebook-siden Matematik med ABACUS ABACUS - På matematikkens vej

er kåret som Europas bedste 

undervisningsmateriale 2014 for 

“Early Primary School“

Best European 

Schoolbook Awards, Frankfurt 2014

BRONCEVINDER

ABACUS



Analogt og digitalt materiale til mellemtrinnet
I det analoge materiale til mellemtrinnet er der til hver af årgangene en Elevbog med syv temaer, 
Lærervejledning, Opgavebog, der kan suppleres med syv digitale digitale temaer til Matematikkens 
Univers og Faglige Emner, som er digitale læringsobjekter, der på forskellige måder gennemgår stofom-
råderne 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.

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 til 0.-3. klasse 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.
Begge udgaver kan stå alene, men understøtter og supple-
rer også hinanden, og er naturligvis bygget op i relation til 
nye Fælles Mål.

ABACUS
Analogt og digitalt fra 4.-6. klassetrin

Elevbog  - Lærervejledning - Opgavebog - Syv digitale temaer - Faglige Emner

Digital del
ABACUS i Matematikkens Univers
Til hvert af temaerne i det analoge materiale 
til mellemtrinnet er der et tilsvarende tema 
i det digitale materiale.  

Både det digitale og det analoge materiale 
kan stå alene, men de kan  også med fordel 
kombineres. Enkeltvis opfylder de to materialer 
målene i Fælles Mål, og de supplerer hinan-
den på arbejdsmåder samt i hensigten med at 
udvikle elevernes matematiske kompetencer og  
og kendskab til stofområderne.

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 enkel-
te temaer. Find de tre gratis temaer på Materialeplatformen.

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.

Analog del
Elevbog
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. Mate-
rialet er velegnet til differentiering. 
Der er flere opgaveark, der kan 
arbejdes med på forskellige niveau-
er, så alle elevgrupper udfordres 
optimalt.

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.

NYHEDtil mellemtrinnetanalogt og digitalt

Forfattere til systemet: 
Connie Nielsen og Elisabeth Tang
Redaktion: Marikka Andreasen 
og Gert B. Nielsen



Eventyrlig Matematik
Læsning for de 10-14 årige

I Anker Tiedemanns bøger 
i serien EVENTYRLIG 
MATEMATIK kan dine elever 
læse om mennesker, som 
har brugt deres liv på at løse 
matematiske gåder. Spæn-
dende mennesker, der har 
været nysgerrige, opfind-
somme og dristige.

Serien
I bøgerne stifter eleverne 
blandt andet bekendtskab 
med den italienske matem-
atiker Fibonacci og den 
græske matematiker og filosof 
Arkimedes, der gjorde deres 
matematiske opdagelser 
samtidig med, at de satte livet 
på spil.

Der er udgivet 11 bøger i 
serien.

Læsning, der 
fremmer matematik, 
ordforråd og stavning

Opgaverne
Matematikopgaverne i 
EVENTYRLIG MATEMATIK 
er undersøgende og eksperi-
menterende. 
De kan læses og løses af elev-
erne enkeltvis eller i makker-
par. Vælger man den sidste 
metode, vil eleverne i høj grad 
blive udfordret i den mundtlige 
matematik. 

Den understøttende 
undervisning
Bøgerne i serien EVENTYR-
LIG MATEMATIK vil kunne 
tilgodese flere aktiviteter i den 
understøttende undervisning.

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.  
Han lærer om de arabiske tals fordele sammenlignet med de romertal, han 
hidtil 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 og begreberne 
dechifrerer og krypterer. 

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, hvor-
dan man finder en cirkels centrum, omkreds, radius og tallet π.

DEN HEMMELIGE KLUB   Pythagoras og hans venner
I denne bog møder læseren Pythagoras samt hans datter Myria og hendes ven 
Milon. De to unge studerer 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. Samuraisværdet holdes skjult 
for det hemmelige politi. Gennem sværdets historie lærer tvillingerne, Laura 
og Kurt, om potenser og kvadratrødder, om begreberne potenstallets rod og 
eksponent og om meget, meget store tal som fx en trilliard.

DET LUSKEDE SPIL   Tør du tage chancen?
Grev de Méré elsker at spille både terning og kort. Ofte inviterer han til spille-
aftener i sit palæ. Det er spillets matematik og det at udregne chancer og risiko, 
der interesserer greven. Vennen Pascal og han udregner sandsynligheder for stort 
set alt. Men en aften opdager hans børn, at der er en falskspiller blandt gæsterne.

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.

DET MAGISKE UR   Hvordan fandt de vej over havene?
Et skib har i året 1764 kurs mod Jamaica. Kaptajnens søn Michael og vennen Chris 
møder på turen William, som er søn af den berømte urmager John Harrison. 
William lærer de to børn om længde- og breddegrader, gradminutter og gradse-
kunder, brugen af oktanter og sekstanter for at sætte kurs og undgå skibskatastrofer. 

DRONNINGENS BEFALING Det brev må aldrig blive kendt!
Den franske matematiker René Descartes opholder sig i Stockholm og venter 
på at blive kaldt til dronning Kristinas hof. Han fortæller børnene Hector og 
Marie om sin opfindelse – koordinatsystemet, mens han venter. 
Descartes giver de to børn opgaver, der viser, hvor genial hans opfindelse er. 
Hans venskab med Hector og Marie slutter dog på dramatisk vis …

HISTORIEN OM METEREN 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 er begge matematikere og i gang med at 
fastlægge revolutionens nye længdemål, der hedder meter. Corinne, som er 13 år, 
og Éric, som er 12 år, følger spændt arbejdet. Byens købmand, som hidtil har 
snydt med egne mål for længde og vægt, gør alt for at lægge hindringer i vejen.

SNIGENDE GÆLD 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 spil om penge på nettet. 
Han har optaget kviklån for at spille og betale tilbage! Clara og Mikkel gør alt for 
at hjælpe deres storebror ud af kniben. Imens laver Tobias, Claras klassekamme-
rat, små film på YouTube om kviklån, Riebers, renter, renters rente og ÅOP.

88 kr. 
pr. bog ekskl. 

moms og levering



Kreativ undervisning
Problemløsning på flere niveauer

230 kr. 
ekskl. moms og 

levering

Ny serie af Povl Hansen, tidligere lektor 
på læreruddannelsen i Haderslev
Alle bøger indeholder en samling ideer til brug i arbejdet med problemløsning i matematik.
De undersøgende aktiviteter er ofte mere omfattende, end de ved første øjekast ser ud til. I 
hver bog er der en lille lærervejledning med kommentarer og ideer til udvidelser. 
Det vil være oplagt at lade eleverne samarbejde om udfordringerne, fremlægge, drøfte, analy-
sere og vurdere hinandens løsninger og ikke mindst løsningsmåder.

I alle tre bøger er der aktiviteter med forskellig sværhedsgrad. De er markeret med et, to eller 
tre tandhjul. Serien vil senere tage fat på begreber som ”dybdelæring”, mundtlige problem-
løsningsaktiviteter samt arbejde med kommunikations- og ræsonnementskompetencen.

Go’ tur i  undersøgelseslandskaberne!

Povl Hansen er i gang med at udarbejde en ny 
serie med fokus på problemløsende, dybde-
borende, engagerende og spændende under-
søgende matematik. På hver side præsenteres 
en ny udfordring. 

Ny serie
på vej!

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

Der er lige 10 minutter
Udgives nu

Det ta’r nok 20 minutter
Udgives nu

En halv time gør meget ved det
Udgives i marts 2018

Matematik på iPad
Ideer til matematikundervisning med iPad som værktøj. En bog fyldt med aktiviteter.

Matematik 
på 

iPad

Kathrine Iversen

1918

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.

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 byg-
ning i appen Minecraft. 

Opdel gerne således, at de kan arbejde parvis, og at 
der er en elev i hvert par, der kender til appen i forve-
jen. det tager tid at bygge efter fotos eller arbejdsteg-
ninger. 
 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 7  |  MÅLING

Færdighedsmål
•	 Eleven	kan	sammenligne	enkle	
 geometriske figurers omkreds 
 og areal.

Vidensmål
•	 Eleven	har	viden	om	måle-
 enheder for areal.

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

FOKUS AKTIVITET 8  |  GEOMETRISK TEGNING

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.

GEOMETRI OG MÅLING

Materialer: Papir og blyantAktivitet · 7

App: Minecraft GEOMETRI OG MÅLING

Aktivitet · 8Materialer: Foto af bygning, evt. papir og blyant.

App: Minecraft

Byg 
en 
borg

Andre ideer 
Det vil være en god idé, at eleverne laver en arbejds-
tegning 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.

Byg en 
kendt 
bygning

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. 

280 kr. 
ekskl. moms og 

levering

Denne nye bog henvender sig til ind-
skolingen og kan inspirere til at bruge 
iPad’en mere kreativt i matematik-
undervisningen. 

En udfordring på 10 minutter



Matematik for de yngste
Ny inspiration

Kurser 2018
Forlaget Matematik udbyder 
en rækker forskellige kurser 
- alle med udgangspunkt i 
Fælles Mål og gældende regler. 

Her et udpluk af kurserne
• Matematiske kompetencer - 

hvordan skal og kan de indgå 
i matematikundervisningen? 

 Hvordan evaluerer vi elever-
nes besiddelse af de matema-
tiske kompetencer?

• Gennemgang af Fælles Mål 
og den nye læseplan i mate-
matik efter beslutningen om 
at gøre de 122 færdigheds- 
og vidensmål vejledende og 
ikke bindende. 

• Karaktergivning i 8.-10. 
klasse og til prøverne i dansk 
og matematik ved tidligere 
fagkonsulent i dansk Lise Vogt 
og tidligere fagkonsulent i 
matematik Klaus Fink. 

• Flerårsplaner på hvert trin-
forløb - et godt grundlag for 
fagteamets og den enkelte 
matematiklærers arbejde. 

• Evaluering, nationale test, 
andre test og dataindsamling 
i matematik. 

• Elevernes sproglige udvikling i 
matematik.

• Digitale værktøjer i matematik-
 undervisningen.

• Matematisk opmærksomhed 
i børnehaveklassen.

Design selv
Vi designer også et kursusforløb 
sammen med jer efter de ønsker 
og behov, I har. Alle kurser fore-
går, hvor I ønsker det. 

Priser
3 timers kursus           5000 kr.

Heldagskursus            9000 kr.

Kursusforløb over 3 gange, 
fx en hel dag og to 
eftermiddage           17 000 kr.

Kurset i karaktergivning
Samme priser for hver af de to 
kursusinstruktører.

Andre kursusforløb sammensæt-
tes og prisfastsættes individuelt.

Tilmelding
Tilmelding på www.dkmat.dk 
under kurser eller ved en uformel 
opringning til Chefkonsulent 
Klaus Fink på 20 41 07 21.

Tal og former er en idebog med 60 lærerige 
aktiviteter for pædagoger, som arbejder med førskolebørn

Aktiviteterne er bygget op med udgangs-
punkt i Fælles mål for børnehaveklassen, og de 
er tilpasset børnehavebørnene således, at de 
erfaringer, som børnene gør sig i børnehaven, 
er målrettet de kompetencer, som forventes i 
børnehaveklassen.

Den første talforståelse
Tal og former sætter fokus på en legende og 
undersøgende tilgang til matematik. Bogen skal 
være med til at skabe glade og motiverede børn, 
som arbejder med den begyndende talforståelse 
og det uformelle talarbejde.

De fleste aktiviteter kræver kun et minimum af 
forberedelse, og de kan med lethed genbruges 
flere gange. 

Aktiviteterne kan anvendes på forskellige måder, 
såsom daglig aktivitet i rundkreds, ugentlige 
aktiviteter eller længere ugeforløb med vægt 
på matematik. Aktiviteterne er med til at støtte 
pædagogernes muligheder for mere bevidst og 
målrettet at kunne arbejde med matematisk 
opmærksomhed.

Alle aktiviteter i bogen er 
afprøvet af en førskolegruppe 
og deres pædagoger.

275 kr. 
ekskl. moms og 

levering

Nullet der fandt sin plads Ny bogfor de yngste

Nullet der fandt sin plads er en introduktion af 
tallene for de helt små af Vibeke Andresen i 
serien Abacus i børnehaven.

98 kr. 
ekskl. moms og 

levering



Huske- og opslagsbøger
Til store og små eleverne

Sjov med tal

Find matematik i hverdagen
Sjov med tal

Danmarks 
Matematiklærerforening

Bog, kuffert og 
konkrete materialer 
til hver elev og 
deres forældre

DKmat.dk
Matematik med glæde

I bogen Sjov med tal findes en ræk-
ke nøje udvalgte aktiviteter. Til hver 
aktivitet gives en kort information 
– hvad skal børnene lave, og hvad 
lærer de af det?

Sammen med bogen bruges ternin-
ger, målebånd, centicubes, skridt-
tæller, et spil kort og den plakat, der 
følger med.

Til inspiration og hjælp til hele 
familien hører en vejledning, 
som kan hænges op på fx 
opslagstavlen eller køleskabet.

Gør som Aarhus, bestil til alle 
kommunens 3. klasser! 

Matematiske formler og fagord
Analog udgave med plads 
til elevens egne notater
Danmarks Matematiklærerforening udgiver efter 
aftale med Undervisningsministeriet en analog 
udgave af Undervisningsministeriets digitale 
formelsamling, Matematiske formler og fagord.

Matematiske formler og fagord er som titlen 
viser ikke udelukkende en formelsamling, men 
også en samling af begreber og fagord, som 
passer til grundskolens afsluttende klasser. Det 
er første gang de matematiske kompetencer 
optræder i en formelsamling for grundskolen. 

Den ultimative arbejdsbog
Matematiske formler og fagord er den ultimative 
arbejdsbog for eleverne i 7.-10. klasse, for her 
kan eleverne arbejde selvstændigt med de ma-
tematiske områder, de skal lære. De kan skrive 
og tegne deres egne forklaringer på begreber og 
formler og vise deres egne eksempler og bereg-
ninger. Erfaring har vist at elevernes selvvirksom-
hed fremmer deres læring i matematik.

29,50 kr. 
pr. bog ekskl. 

moms og levering

Formelsamlingen

Mine matematiktanker
”Mine matematiktanker” af Birgit Nelde-
bog Mortensen er opbygget med en kort 
tekst og store hoveder, hvori der er plads 
til elevens forklaringer. 
Forskning viser, at det er vigtigt for børns 
forståelse, at de kan danne sig billeder og 
forestillinger om matematiske begreber 
og regneoperationer, og at de sprogligt 
er i stand til at udtrykke det. Det er af 
afgørende betydning, når man senere skal 
kunne trække sin viden frem fra lang-
tidshukommelsen og anvende den i nye 
situationer.
Bogen henvender sig til brug for elever på 
mellemtrinnet.

Birgit N
eldeborg M

ortensen
M

ine m
atem

atiktanker – tegn og forklar, hvordan du regner

1. udgave    1. oplag

Forlaget M
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Mine matematiktanker
– tegn og forklar, hvordan du regner

Birgit Neldeborg Mortensen

12 · 20

     Jeg ved 10 · 20 er 200. 

Så mangler jeg bare 2 · 20 ... 

34 Mine matematiktanker
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Du skal tegne forskellige kagestykker og skrive de brøker, der passer dertil.

6.C får kage af deres matematiklærer. 
De er 19 i klassen. 
Hvor stor en brøkdel 
kage får de hver? 
(Læreren skal selvfølgelig også smage et stykke.)

9   788 7 92   637 4 37

Opbygningen følger Fælles Mål
Matematiske formler og fagord er ikke opbygget som en almindelig opslagsbog, men følger slavisk 
opbygningen af Fælles Mål med de seks matematiske kompetencer og de tre stofområder, Tal og 
algebra, Geometri og måling samt Statistik og sandsynlighed. Der er tale om en konkret udfoldning 
af færdigheds- og vidensmålene for 7.-10. klasse og af læseplanen. 
Overskrifterne til Matematiske formler og fagords 17 kapitler svarer til de 17 bindende overskrifter til 
færdigheds- og vidensområderne.
I denne analoge udgave af Matematiske formler og fagord er der til hver side indsat en blank side til 
elevernes egne noter, definitioner, forklaringer, tegninger og beregninger. Dermed bliver Matemati-
ske formler og fagord til elevernes vigtigste arbejdsbog og med tiden deres vigtigste opslagsbog.
Læreren kan bruge den enkelte elevs arbejde med Matematiske formler og fagord til evaluering af 
elevens faglige udvikling og som grundlag for feedback.
Der er i Matematiske formler og fagord en indholdsfortegnelse, et stikordsregister samt en kort vej-
ledning til brugen af hæftet i den daglige undervisning. Hæftet er på 144 sider.



Matematikkens Dag 2018
Matematik i håndværket,  håndværket i matematikken 

Kænguruen

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.

Afsæt allerede nu uge 46
og torsdag den 15. november til 
Matematikkens Dag 2018
Tilmelding 
og bestilling
Tilmeld din klasse til de gratis 
konkurrencer på Matematikkens 
Dag 15. november og få adgang 
til Matematikkens Univers og 
MatematiKan frit i hele 4. kvartal 
2018.

Konference
Vil du have uddybet temaet så 
tilmeld dig konferencen om 
Matematikkens Dag.
Konferencen finder sted fredag 
den 28. september 2018  i 
Odense Congress Center. 

Tilmelding og bestilling 
fra ultimo juni 2018 på 
www.dkmat.dk

Matematik i håndværket, håndværket i matematikken
I forbindelse med Matematikkens Dag 2018 udgives bogen 
Matematik i håndværket, håndværket i matematikken.
Det store materiale i bogen giver forslag til spændende 
undervisning og aktiviteter i ugen op til Matematikkens Dag 
15. november 2018 og efterfølgende.

Sund Matematik
Matematikkens Dag

Danmarks Matematiklærerforening

Forlaget Matematik

Energi i
Matematikken

Vindens Dag

Deltagelse iMatematikkens Dager gratis
15. marts 2018 afholdes 
Kænguruen for 2.-7. klasse-
trin i hele landet. 
Kængururen er en international 
matematikkonkurrence, som 69
lande verden over samles om 
at deltage i, hvert år med ca. 6 
millioner deltagere. I Danmark 
arrangeres Kænguruen af Dan-
marks Matematiklærerforening.
Konkurrencen består af multiple-
choice-opgaver på selve kon-
kurrencedagen. Derefter er der 
materialer, man kan arbejde 
videre med i klassen efter kon-
kurrencen med udgangspunkt i 
opgaverne på konkurrencedagen. 

Se tidligere opgavesæt og tilmeld 
din klasse til Kænguruen for 2018 
på www.kaenguruen.dk 
Klasser kan tilmeldes fra 1. februar 
til 13. marts 2018.

Siden 2004 har Danmarks 
Matematiklærerforening hvert år 
arrangeret Nordisk Matematik-
konkurrence for 8. klassetrin. 
Hvert år afholdes der nationale 
finaler for 8-10 kvalificerede 
klasser. Det vindende hold 
inviteres til at dyste mod hold 
fra de øvrige nordiske lande.
Tilmelding til konkurrencen for 
2018-2019 fra april og frem til 2. 
november 2018 på www.dkmat.dk
Læs mere om konkurrencen på 
www.dkmat.dk/aktitivteter/
nordisk-matematikkonkurrence/

Nordisk matematik 
konkurrence

Start et nyt skoleår med 
at lade eleverne arbejde 
kreativt med matematikken.
Formålet med konkurrencen 
er at inspirere til at arbejde 
kreativt, æstetisk og skabende i 
matematik med en åben opgave 
med mange løsninger og med 
inddragelse af et af de vigtigste 
digitale matematikværktøjer i 
form af GeoGebra.
GeoGebraMesterSKAB arrange-
res i et samarbejde mellem 
Det Danske GeoGebra Institut 
og Danmarks Matematiklærer-
forening. Læs mere på 
www.geogebramesterskab.dk

GeoGebra-
MesterSKAB



Balance og chance
Spillet ”Hungry Higgs” er et motiverende brætspil til mellemtrinnet, 
hvor tyngdekraften indgår som en vigtig parameter.

Hungry Higgs er et spil med tyngde, brikkerne vejer mere end brik-
kerne i de fleste andre brætspil, og spillepladen bevæger sig! Et godt 
alternativ til de mange computerspil især for ”røre-gøre børn”.

Der er en god tradition for, at relevante spil bliver anvendt som en 
del af matematikundervisningen. Mange spil kan vindes på grund 
af held med fx terningekast eller trækning af kort. Andre spil har en 
sikker vinderstrategi eller afgøres med den bedste strategi. I Hungry 
Higgs indgår terninger, så derfor spiller held en rolle, men uden 
en sikker strategi kan man ikke vinde ved at være heldig med sine 
terningekast.

Hungry Higgs kan danne udgangspunkt for en hel del matema-
tiske undersøgelser, som eleverne kan lære en masse matematik 
af, samtidig med at de forbedrer deres strategiske forståelse og 
vinderchance.

Hungry Higgs
Faglighed og fornøjelse

Fagligt udbytte
I spillet arbejdes med vægtstangsregelen, sandsynlighed, stati-
stisk, procentregning, frekvensanalyse og beregninger med de fire 
regningsarter. Problembehandling, modellering og ræsonnement 
kompetencerne bliver trænet. 

Arbejdshæfte til eleverne
Med spillet følger et arbejdshæfte til hver elev, hvor eleverne 
kan arbejde både med matematik ud fra spillet og vinder-
strategier. Endelig kan eleverne designe deres egne spil ud fra 
spillepladen og de brikker, der følger med.

Positiv modtagelse
Spillet er blevet meget positivt modtaget i alle de klasser, som 
spillet er blevet præsenteret for. Ud fra lærer- og elevevalu-
eringer samt forskning er det vurderingen, at spillet er sjovt, 
spændende og lærerigt for eleverne.

Hungry Higgs bliver også brugt i matematikundervisningen i 
andre lande, først og fremmest i Kina. 
Der forskes i Danmark og og fra 2018 også i Kina i Hungry 
Higgs betydning for udvikling af elevernes glæde og motivation 
for at lære matematik. 
Læs mere i butikken på www.shop.dkmat.dk

Spillet Hungry Higgs rummer muligheder 
for matematiske undersøgelser
• tilfældighed, da der bruges terninger

• kombinatorik ved flytning af brikkerne til de 
 bedste placeringer

• beregninger af vægtenheder, når pladen vipper 
 på grund af vægtforskydningen.

Nyhed

45 kr. 
ekskl. moms og 

levering



Mit første møde med 
matematikken VI
Odense Congress Center
torsdag 8. februar 2018
Femte konference målrettet pæ-
dagoger i dagtilbud og lærere i 
skolestarten.

Matematik på
4.-6. klassetrin
Odense Congress Center
tirsdag 27. februar 2018
Vi sætter fokus på matematik og 
eleverne på mellemtrinnet.
Der bliver ofte givet udtryk for, 
at der er på disse klassetrin vi 
”taber” eleverne! 
Mød oplægsholdere der har deres 
syn på dette samt deltag i work-
shops, hvor du kan få gode ideer 
til at tackle din egen undervis-
ning. Der vil være eksempler på 
forskellige undervisningsmidler til 
klassetrinnene.

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 matematik-
vejledere om blandt andet Fæl-
les Mål er under planlægning. 
Konferenceprogram annonceres 
i april 2018 i samarbejde med 
CFU og DMN.

Sensommerkursus
Odense Congress Center
torsdag 23. august og 
fredag 24. august 2018
Danmarks Matematiklærerfor-
enings Sensommerkursus.

Tilmelding og bestilling

Konferencer, kurser og udstillinger      
Opgrader din undervisning i 2018

Medlemmer af foreningen får 10% rabat på bogudgivelser 
fra Forlaget Matematik ApS.
Alle priser er ekskl. moms og forsendelse. 
Der tages forbehold for prisændringer.

Bliv medlem
Mange fordele ved medlemskab af 
Danmarks Matematiklærerforening
Som personligt medlem af Danmarks Matematiklærerforening 
bliver du også medlem af en lokalkreds. Gennem dit medlems-
kontingent er du med til at øge foreningens arbejde for en god 
matematikundervisning.

Gennem lokalforeningen bliver du orienteret om kurser i dit 
område og får mulighed for gratis at deltage i disse samt i de øvrige 
kredsforeningers kurser.

Eksistensgrundlaget for 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 
med inspiration til din undervisning i faget, nyheder og meget 
mere, og du får 10 % rabat ved køb af vores egne udgivelser fra 
Forlaget MATEMATIK.

Du kan melde dig ind i foreningen på www.dkmat.dk

DKmat.dk
Matematik med glæde

Nordby, 8305 Samsø    
Telefon 8659 6022    

mat.forlag@dkmat.dk

 www.dkmat.dk

Alle konferencer, kurser og materialer i dette 
katalog bestilles på www.dkmat.dk

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.

Konference om 
Matematikkens Dag
Odense Congress Center 
fredag 28. september 2018
Temaet tager afsæt i materi alet 
til Matematikkens Dag 2018, 
Matematik i håndværket, hånd-
værket i matematikken.

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

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

Forlaget Matematik, Danmarks 
Matematiklærerforening finder 
du på stand 38.

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

Forlaget Matematik, Dan-
marks Matematiklærerfor-
ening finder du på stand 31.


