
 
Oktober 2014 

PRESSEMEDDELELSE 
Danmarks Matematiklærerforening gjorde det igen! 

For anden gang vandt foreningens forlag, 
Forlaget Matematik en europæisk pris for 
matematiksystemet ABACUS til 0.-3. klasse 

Og hvilken pris? 
Denne gang blev det til bronze for et nyt undervisningsmateriale i matematik til 2. 
klassetrin. 

Prisen blev uddelt den 9. oktober 2014 på den store bogmesse i Frankfurt, der er verdens 
største. 

I evalueringen af matematikmaterialet har dommerne fremhævet, at materialet gennem 
mange forskellige opgaver og spil giver mulighed for læring på flere forskellige måder – at 
opgaverne effektivt indfører otte matematiske kompetencer – at eleverne bliver bedt om 
selv at udarbejde opgaver og dermed udfordre hinanden – og at lærervejledningen er 
imponerende udtømmende. 

Juryens bedømmelse 
• Farverige og børnevenlige illustrationer, der afspejler børns dagligliv 
• Emner som mål, vægt, afstand, pris og tid viser børnene, at matematik er en del 

af dagliglivet 
• Fine forklaringer på matematiske termer 
• Præsentationen af matematikere som Möbius og Gauss for mindre børn er meget 

motiverende  
• Børnene opfordres til aktivitet gennem mange forskellige opgaver og spil 
• Materialet opfordrer børnene til at stille spørgsmål 
• Mange og varierede opgaver støtter muligheden for differentiering 
• Otte matematiske kompetencer introduceres effektivt gennem opgaverne  
• Eleverne opfordres til at udforme deres egne matematiske opgaver, samtidig 

med at de udfordrer andre elever til at udforme deres opgaver 
• Lærervejledningen er imponerende detaljeret, overskuelig og let forståelig for 

læreren 
• De foreslåede elevaktiviteter bygger på forskellige pædagogiske principper (f. eks. 

bevægelege og kropslige aktiviteter i forbindelse med opgaver, besøg og 
udforskende aktiviteter i nærområdet samt mange og forskellige sproglige 
aktiviteter) 

• Gardners teori om de mange intelligenser gennemsyrer materialet 

BELMA 
Prisen Best European Learning Materials Awards uddeles én gang årligt af EEPG (European 
Educational Publishers Group) ved den årlige bogmesse i Frankfurt. Materialerne bliver 
bedømt i fire kategorier og vurderes af et panel af internationale dommere. 

Bronzeprisen blev vundet i kategorien ”læringsmateriale” til Primary School, der er en stor 
kategori, som omfatter undervisningsmateriale generelt i alle fag.   



 

ABACUS 
Det prisbelønnede matematiksystem, ABACUS, sætter matematikkompetencer og emner i 
spil ved at udfordre børns forskellige læringsstile og intelligenser, udtaler juryen.  

Dette er helt i tråd med anvisningerne i Undervisningsministeriets nye Forenklede Fælles 
Mål, og læringsstrategier om at tage udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger og 
muligheder, så lysten til at lære bevares og udvikles udtaler forlagsdirektør Gert. B. 
Nielsen.  

Det lever op til Danmarks Matematiklærerforenings slogan: ”Matematik med glæde”! 

Tillykke 
Elisabeth Tang, der er skoleleder på Augustenborg Skole i Sønderborg, og Connie Nielsen, 
der er lærer på Høje Kolstrup Skole og pædagogisk konsulent på CFU i Aabenraa, er begge 
forfattere til matematiksystemet ABACUS. De er sammen med fagredaktørerne Marikka 
Andreasen og Gert B. Nielsen efterhånden vandt til at modtage priser for deres arbejde. 

Det er nemlig anden gang, ABACUS har vundet en international pris. I 2012 vandt ABACUS 
guld for materialet til børnehaveklassen.  

Forlaget ønsker forfattere såvel som faglige redaktører tillykke med resultatet! 

Yderligere oplysninger 
Yderligere oplysninger om ABACUS fås fra http://www.shop.dkmat.dk/pl/Yngste-trin-
Abacus_9450.aspx eller på telefon 20 29 09 56. 

Ved henvendelse til Forlaget MATEMATIK mat.forlag@dkmat.dk kan der bestilles 
eksemplarer af materialet til gennemsyn eller anmeldelse.  

ABACUS er lige udgivet til 3. klassetrin og udgives i 2015 til 4. klassetrin både analogt og 
digitalt. 

Venlig hilsen  
Gert B. Nielsen 
Direktør 

Forlaget MATEMATIK ApS 
Danmarks Matematiklærerforening 
 
Telefon 20 29 09 56 eller 43 73 23 27 
E-mail gert.b.nielsen@mail.dk  
www.dkmat.dk 
 

Vedhæftede fotos: 

      

Forfatterne Elisabeth Tang og Connie Nielsen samt en af de prisvindende bøger 
fra ABACUS materialet. 
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