
Fagdag
Matematik 
med glæde
Danmarks Matematiklærerforening og 
Forlaget MATEMATIK giver på disse fagdage 
gode forslag til, hvordan matematikundervisningen 
kan leve op til Fælles Mål med fokus på blandt 
andet de matematiske kompetencer i indskolingen. 

Vi vil denne dag arbejde ud fra overskriften Mate-
matik med glæde. Vi arbejder med kommunikation, 
ræsonnementer og problembehandling.

Vi vil vægte bevægelse, spil og undersøgelser, der 
placerer matematikken i elevernes hverdag. 
Der vil også være eksempler på læringsmål, evalue-
ring og differentiering. 

Vi vil bruge eksempler fra systemet ABACUS, der nu 
dækker 0.-6. årgang. Systemet har særlig fokus på 
mundtlighed og fysiske aktiviteter og har eksempler 
på inddragelse af IT. 

I fællesskab vil vi aktivt afprøve forskellige aktiviteter 
og spil, som man kan anvende i egen klasse – også 
selvom man ikke bruger systemet ABACUS. 

Ved tilmelding vil vi gerne have, at deltagerne tilken-
degiver, hvilke årgange de underviser i.

Fagdage
Forlaget MATEMATIK afvikler i skoleåret en række fagdage efter denne plan:

Tid   Sted Kursus Målgruppe

25. september 2019 Kl. 10.00-16.00 København  Matematik   Indskoling
   med glæde 0.-3. klasse

26. september 2019 Kl. 10.00-16.00 København  Aktivitetspræget under- Mellemtrin
   visning på mellemtrinnet 4.-6. klasse

6. november 2019 Kl. 10.00-16.00 Aarhus  Matematik  Indskoling
   med glæde 0.-3. klasse

7. november 2019 Kl. 10.00-16.00 Aarhus  Aktivitetspræget under- Mellemtrin
   visning på mellemtrinnet 4.-6. klasse

22. april 2020 Kl. 10.00-16.00 Silkeborg Matematik  Indskoling
   med glæde 0.-3. klasse

23. april 2020 Kl. 10.00-16.00 Silkeborg Aktivitetspræget under- Mellemtrin
   visning på mellemtrinnet 4.-6. klasse

Tilmelding til fagdagene er åben nu på www.dkmat.dk Prisen for en fagdag er 950 kr. ekskl. moms. pr. person.

Fagdag
Aktivitetspræget 
undervisning på 
mellemtrinnet
Danmarks Matematiklærerforening og Forlaget 
MATEMATIK giver på disse fagdage gode forslag til, 
hvordan skolens matematikundervisning kan leve 
op til Fælles Mål med fokus på blandt andet de 
matematiske kompetencer på mellemtrinnet. 

Vi vil denne dag arbejde ud fra overskriften Mate-
matik med glæde. Vi præsenterer aktiviteter til en 
undervisning, der indeholder alle elementer til en 
god undervisning. 

Vi vil vægte bevægelse, spil og undersøgelser, der 
placerer matematikken i elevernes hverdag. 
Der vil også være eksempler på konkrete opgaver 
og undersøgelser.

Vi vil bruge eksempler fra systemet ABACUS, der nu 
dækker 0.-6. årgang. Systemet har særlig fokus på 
mundtlighed og fysiske aktiviteter og har eksempler 
på inddragelse af IT.

Læs mere og tilmeld dig på

DKmat.dk

og


