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Regnefingre
Til indskolingen

Tal 1-10, 47 sider ............................................................ 78 kr.
Tiervenner, 48 sider ........................................................ 78 kr.
Tal 1-30, 48 sider ............................................................ 78 kr.
Pluspar, 47 sider ............................................................. 78 kr.
Tælleremser, 45 sider ...................................................... 78 kr.
Subtraktion, 48 sider ....................................................... 78 kr.
Alle 6 bøger sælges i sæt ............................................... 420 kr.

ForIaget 

MATEMATIK

Seks hæfter med hver 20 små regnehistorier.
Der fokuseres på den sproglige udvikling, den mundtlige dimension i matematik-
undervisningen samt opstart af regnestrategier allerede fra skolestarten. 

Temaerne tager udgangspunkt i børnenes hverdag og giver gode muligheder for at tale 
om de førfaglige begreber både i tilknytning til historierne og i andre sammenhænge.

Regnehistorierne lægger op til, at man kan spørge ind til, hvilke strategier eleverne 
benytter sig af for at komme frem til svaret. Til hver historie er der relevante spørgsmål, 
som hjælper med til at fokusere på det faglige indhold.

Alle hæfterne indeholder en kort vejledning til bogens emne.

Matematik med glæde
Danmarks Matematiklærerforening
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SE & REGN
En serie elevhæfter der understøtter 
elevernes individuelle arbejde med 

de forskellige områder af matematikken. 

Gennem systematisk tilgang sikres det, at eleverne får automatiseret de indlærte 
færdigheder. Der er fokus på regnestrategier og begrebsforståelse.

Der er ikke klassebetegnelse på hæfterne – blot en markering af progressionen inden 
for hvert område. Det betyder, at hæfterne kan anvendes i hele skoleforløbet og i 
specialundervisningen.

Enkle strategier, 16 sider ....................... 20 kr.
Flere strategier, 16 sider ........................ 20 kr.
Smarte strategier, 16 sider ..................... 20 kr.
To positioner, 16 sider ........................... 20 kr.
Flere positioner, 16 sider ....................... 20 kr.
Store tal, 16 sider .................................. 20 kr. 

Enkle strategier
Opgaver med fokus på de første regne-
strategier til addition.

Flere strategier
Opgaver, der kombinerer de regne-
strategier, man finder i Enkle strategier.

Smarte strategier
Opgaver, der viderefører de strategier, 
man finder i Enkle strategier og i Flere 
strategier.

To positioner
Opgaver med fokus på positionssy-
stemet. Der arbejdes systematisk med 
tocifrede tal i en progression, der under-
støtter forståelsen for titalssystemet.

Flere positioner
Følger naturligt efter To positioner. 
Der arbejdes systematisk med to- og 
trecifrede tal.

Store tal
Opgaver med fokus på positionssy-
stemet og følger naturligt efter Flere 
positioner.
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Serien SE & REGN udbygges fremover med flere hæfter.
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Hvad nu hvis? 
Matematikværksted på iPad

Til indskolingen

Hvad nu hvis? Matematikværksted på iPad
24 værkstedskort ................................. 265 kr.
4 sæt værkstedskort ............................ 530 kr.

24 værkstedskort opdelt i 
otte temaer. 

Kortene arbejder med de faglige områder: 
Tal og algebra, Geometri og måling, 
Statistik og sandsynlighed. 
Alle kort tager udgangspunkt i en gratis 
app. Forsiden af kortene er henvendt 
til eleverne. På bagsiderne er der for-
klaringer til læreren. Kortene må kopieres.

Matematik 
på 

iPad

Kathrine Iversen

Matematik på iPad
Til indskolingen

Matematik på iPad, 79 sider.................................... 285 kr
Matematik på iPad + 4 sæt Hvad nu hvis? 
Matematikværksted på iPad ....................................700 kr.

Bogen indeholder korte instruktioner til gode apps 
og en masse aktiviteter.

Aktiviteterne er bygget op med udgangspunkt i Fælles Mål. Til hver aktivitet er der kon-
krete færdigheds- og vidensmål. Til en del af aktiviteterne er der beskrevet værksteds-
kort, som direkte kan kopieres og bruges i klassen.

Number Frames

KORT 10

Forlaget Matematik

Hvad nu hvis?

Gode venner

Ta
l o

g 
al

ge
br

a

Number Rack

KORT 8

Forlaget Matematik

Ta
l o

g 
al

ge
br

a

Kan du regne den ud?

OBS
Jeg kan ikke 

finde ud af, hvil-

ken rækkefølge 

skærmskuddene 

skal komme i på 

dette opslag.

Bearbejdet

skærmskud 

(Håndtegnet pil 

fjernet)

Hvad giver det mest mening, at 

pilen peger på?

1

2

Hvad nu hvis?

GeoGebra

KORT 22

Forlaget Matematik

G
eo

m
et

ri
og

 m
ål

in
g

Ferieminder

Hvad nu hvis?

Prøv at gætte

Number Pieces

KORT 4

Forlaget Matematik

Ta
l o

g 
al

ge
br

a

1

2

Hvad nu hvis?

Geoboard

Byg flag

KORT 19

Forlaget Matematik

G
eo

m
et
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og
 m

ål
in

g

Hvad nu hvis?

Hvor gemmer tallet sig?
Number Line

KORT 1

Forlaget Matematik

Ta
l o

g 
al

ge
br

a

Hvad nu hvis?

Excel

KORT 16

Hvad nu hvis?

Forlaget Matematik

St
at
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ti

k 
og

 s
an

ds
yn

lig
he

d

Undersøgelser i klassen

Think 3D

KORT 15

Forlaget Matematik

G
eo

m
et

ri

og
 m

ål
in

g

Byg en labyrint

Hvad nu hvis?

Hvad nu hvis?
Matematikværksted på iPad

Sættet indeholder øvelser i otte forskellige apps 

• Number Line (tallinje)
• Number Pieces (positionssystemet)
• Number Rack (kugleramme)
• Number Frames (hulbrikker)

24 værkstedskort af Kathrine Iversen og Anne-Christine Weber

• Think 3D (centicubes)
• Excel (regneark)
• Geoboard (sømbræt)
• GeoGebra (dynamisk geometriprogram)

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

GeoGebra

KORT 23

Forlaget MatematikHvad nu hvis?

Tegn kommando
G

eo
m

et
ri

og
 m

ål
in

g

Excel

KORT 18

Forlaget Matematik

St
at
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ti

k 
og

 s
an
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yn

lig
he

d

Hvad nu hvis?

Slikbudget

Chokolade 
12 kr.

Lakridspibe 
4 kr.

Vingummi 
2 kr.

Karamel 
1 kr.

Slikkepind
 5 kr.
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Basisbøgerne koster 50 kr. pr. stk.
Basishefterne koster 40 kr. pr. stk.
Opgavebøgerne koster fra 300 kr. til 350 kr.
Lærervejledningerne fra 350 kr. til 450 kr.

• Understøtter en aktivitetspræget undervisning.
• Tager udgangspunkt i virkelighedsnære opgaver.
• Prioriterer den sproglige dimension – både mundtligt og skriftligt.
• Får eleverne til at opleve matematikken i deres omgivelser. 
• Arbejder med talbehandling og begrebsforståelse gennem lege og spil.
• Integrerer naturligt bevægelse og udeliv i undervisningen.
• Giver gode muligheder for at differentiere undervisningen.

Matematik i skolestarten 
til 0. klasse
Indeholder temaerne: Min klasse, Min 
skole, Tid, Butik, Slottet og Cirkus.

I skole igen til 1. klasse
Indeholder temaerne: I skole igen, Træ-
er, Vores vej, Fødselsdag, Fritid og Dyr.

På matematikkens vej 
til 2. klasse
Indeholder temaerne: Skoletasken, 
Idrætsdag, Vores by, Skolefest, Vand og 
Udflugt.

Mod nye udfordringer
til 3. klasse
Indeholder temaerne: Sommerferie, 
Skolegården, Vores land, Rekorder, 
Der var engang og Hyttetur.

Basisbogen er en flergangsbog, som 
danner rammen om de aktiviteter, der 
er en forudsætning for den matema-
tiklæring, der skal finde sted. Ved køb af 
klassesæt gives der adgang til at down-
loade bogen som pdf.

Basisheftet er et engangshæfte, hvor 
eleverne skriver, regner, tegner eller 
farvelægger på siderne.

Opgavebogen er en kopibog, som kan 
benyttes til ekstra træning eller yderlige-
re udfordringer.

Lærervejledningen giver vejledning til 
de enkelte sider i materialet og inde-
holder desuden et stort udvalg af idéer 
til en aktivitetspræget og undersøgende 
undervisning. Alle lærervejledningerne 
indeholder diverse bilag - fx evaluerings-
ark, som kan downloades som pdf.  

I lærervejledningen til 3. klassetrin findes 
en fuldstændig oversigt over alle temaer 
og værksteder, der er beskrevet i de fire 
årgange i indskolingen.

Hver årgang består af 
Basisbog, Basishefte, Opgavebog og sup-
plerende materialer samt Lærervejledning.

Matematiksystemet 
ABACUS

Til indskolingen
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Matematiksystemet 
ABACUS

Til mellemtrinnet

ABACUS i bevægelse 
til 4. klasse
Indeholder temaerne: Markedsplads, 
Kasser der passer, Fødselsdag, Vi i Nor-
den, Taldetektiver, Fodbold og Nyheder.

ABACUS på opdagelse 
til 5. klasse
Indeholder temaerne: Friluftsliv, Livet på 
havnen, Biler og trafik, Den gamle skole, 
Spil, Europa og Storcenter.

ABACUS midt i matematik-
ken til 6. klasse
Indeholder temaerne: Tivoli, Genbrug, 
Talnørder, Regn med vand, Penge, Spej-
derlejr og Verden.

Elevbogen er en engangsbog. Den sam-
ler gennemgangen af de matematiske 
fagområder og elevernes egne noter og 
forklaringer.

Opgavebogen er en kopibog, som 
kan benyttes til ekstra træning eller 
yderligere udfordringer. Opgavebogen 
giver gode muligheder for at tilpasse og 
differentiere undervisningen.

Lærervejledningen giver vejledning til 
de enkelte sider i materialet. Desuden 
findes et stort udvalg af idéer til den 
aktivitetsprægede og undersøgende un-
dervisning, som er det bærende element 
i ABACUS. I lærervejledningen er der 
også evalueringsark som opfølgning på 
hvert af de 7 temaer. Ved køb gives der 
adgang til at downloade bilagene.

Elevbøgerne koster 50 kr. pr. stk.
Opgavebøgerne koster 350 kr. pr. stk.
Lærervejledningerne koster 500 kr. pr. stk. 

Hver årgang består af 
Elevbog, Opgavebog og Lærervejledning.

Matematiksystemet ABACUS kan 
kombineres med Matematikkens 
Univers for Mellemtrinnet, MUM. 
Se dette system på de to næste sider. 

Ved køb af klassesæt af ABACUS gives 
en særlig rabat på købet af MUM.

MUMMUMABACUS og
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MUM - Matematikkens Univers 
for Mellemtrinnet 

Kan bruges sammen med alle matematiksystemer

Forny undervisningen i matematik 
på mellemtrinnet med online-
universet MUM. 
Sammen med en række faglige emner 
får du god mulighed for at motivere ele-
verne, så de opnår basale kompetencer i 
overensstemmelse med Fælles Mål.

MUM er bygget op af en række forløb.
Et forløb består af et tema, en række 
faglige emner, træningsopgaver, testop-
gaver og spil. Eleverne får guidelines til 
arbejdet og kan se deres testresultater.

Temaerne
• Her præsenteres eleverne for mate-

matiske problemer i en genkendelig 
kontekst.

• Hvert tema indeholder en interaktiv 
historie, som eleverne kan gå på 
opdagelse i.

• Historie og opgaver hænger sammen. 
 Der anvendes matematik, når elevene 
 kan se koblingen fra historien til 
 matematikken i deres egen hverdag.
• Når man vælger at gennemgå historien 
 i fællesskab, kan der drages yderligere
 paralleller til elevernes virkelighed, så 

både opgaver og historie bliver endnu 
mere vedkommende.

De faglige emner
Hvert faglige emne indeholder fire 
tilgange til opgaveforløb, og hver opgave 
findes i tre niveauer. De er justeret på 
både kompleksitet, omfang og på hvor 
meget støtte, der ydes. 
De tilknyttede faglige emner fra Stjerne-
himlen giver støtte ved opgaveløsning.

3 måneders gratis prøveperiode

Test, træningsopgaver 
og spil
Eleverne kan med fordel starte med en 
test i det faglige emne, så det faglige 
standpunkt kendes. Elev og lærer kan 
derefter beslutte, om der er behov for at 
arbejde med emnet.
Mens eleverne arbejder med emnet, 
kan de løse træningsopgaver, som 
giver umiddelbar feedback efter hver 
besvarelse. På den måde lægges der 
op til refleksion over besvarelserne og 
udregningerne.
Spillene kan være både digitale og 
analoge. Der lægges også vægt på at få 
bevægelsesaspektet med i materialet.

Tilpas forløb til elever 
og elevgrupper 
Alle forløb kan tilpasses både til hele 
klassen og til enkelte elever.
Det er derfor muligt at lade alle elever 
arbejde med samme tema, men også 
give adgang til forskellige faglige emner 
under temaet. 
Du har mulighed for at skrive til elever-
ne, hvordan de skal arbejde med materi-
alet i uddannelsesbogen, og tilføje egne 
ekstra-opgaver, hvis der er behov for et 
supplement til de opgaver, der allerede 
ligger i materialet.
 
MUM indeholder 21 temaer samt 
fri adgang til Stjernehimlen, der består 
af 27 faglige emner.
3 af temaerne i MUM og nogle af de 
27 faglige emner i Stjernehimlen er 
udviklet med støttemidler fra undervis-
ningsministeriets og er derfor gratis.

Matematikkens Univers 
for Mellemtrinnet

MUMMUMDe faglige emner i Stjernehimlen er:
• Areal og overflade
• Brøker og decimaltal
• Chance og risiko
• Decimaltal
• Division
• Drejning
• Fra tal til diagram og fra diagram til tal
• Geometriske grundbegreber
• Geometriske konstruktioner
• Kend koordinatsystemet
• Køb og salg I
• Køb og salg II
• Ligningsløsning
• Målforhold
• Målværktøjer
• Negative tal
• Omsætning

• Parallelforskydning
• Procent
• Regne med brøker
• Rumfang og rumlige figurer
• Rumlige figurer
• Spejling
• Statistik og organisering af data
• Tal og figurrækker
• Variable i formler, ligninger og funktioner
• Vinkler
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Ét tema koster 300 kr. i klasseabonnement pr. år
Alle temaer til 4. klasse: 800 kr. pr. klasse pr. år.
Alle temaer til 5.klasse: 1.400 kr. pr. klasse pr. år
Alle temaer til 6.klasse: 1.400 kr. pr. klasse pr. år
3 måneders gratis prøveperiode. Der kan aftales et gratis konsulentbesøg i perioden.

Alle temaerne i MUM
4. klasse 5. klasse 6. klasse

Markedsplads Friluftsliv Tivoli 

Kasser der passer Livet på havnen Genbrug

Fødselsdag Biler og trafik Talnørder

Vi i Norden Den gamle skole Regn med vand

Taldetektiver Spil Penge

Fodbold Europa Spejderlejr

Nyheder Storcenter Verden
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PRØV! SKRIFTLIG
Til den daglige undervisning, differentiering og brobygning

Målrettet arbejde med skriftlig matematik
i (7.), 8., 9. og 10. klasse

• Du kan søge på matematiske kom-
petencer, færdigheds- og vidensmål, 
matematikfagligt indhold, prøveni-
veau, år og brug af digitale værktøjer.

 
• Du kan differentiere dine opgavesæt, 

så de enkelte elever, grupper og klas-
ser får en målrettet opgavesammen-

 sætning. Tildeling registreres på 
 klasse, gruppe eller elevniveau. 
 
• Du har altid overblik over din tildeling 

af opgaver. Ved søgning efter nye 
opgaver kan du se, hvilke opgaver du 
tidligere har tildelt.

 
• Eleverne logger på med Unilogin 

og ser kun de opgaver, der er tildelt 
netop dem.

 
• Der er løsningsforslag til samtlige 

prøveopgaver udarbejdet i CAS-værk-
tøj med brug af geometriprogram og 
regneark.

 
• Der er rettevejledninger, retteark, 

bekendtgørelser, læseplaner m.m. til 
faget matematik i grundskolen.

 
• Her er også relevante artikler vedrø-

rende undervisning i matematik fra 
tidsskriftet Matematik.

• PRØV! MUNDTLIG indeholder mate-
riale til mere end 75 prøveoplæg til 
mundtlig matematik.

• Hvis du ønsker det, kan du tilpasse 
oplæggene med tekst og billeder, der 
passer til lokale forhold. Du kan også 
udarbejde dine helt egne oplæg.

• PRØV! MUNDTLIG indeholder mere 
end 25 øvetemaer til det daglige 
arbejde med mundtlig matematik. 

• Alle nødvendige oplysninger 
 genereres til lærer og censor.

• Der dannes prøveoplæg som pdf, 
 der kan printes til eleverne.

• Ønsker du at bruge færdige prøveop-
læg indeholder PRØV! MUNDTLIG fire 
komplette prøvesæt, der hver dækker 

 pensum i matematik til prøverne.

PRØV! MUNDTLIG
Til den daglige undervisning og til prøven

Målrettet arbejde med mundtlig matematik 
i 9. og 10 klasse 

PRØV! SKRIFTLIG koster 340 kr. pr. klasse 
pr. kalenderår.

PRØV! MUNDTLIG koster 340 kr. pr. klasse pr. 
kalenderår
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PRØV! UDFORDRINGER
Til fordybelse og problemløsning

Differentierede udfordringer i matematik 
i (7.), 8., 9. og 10. klasse

• Alle opgaver er registreret med 
 metadata. Du kan derfor søge på 
 en række matematiske indholds-
 elementer, fx sværhedsgrad og et 

bud på klassetrin for det matematiske 
indhold.

• Du kan samle udfordringerne i op-
gavesamlinger, som du tildeler dine 
elever.

• Du kan differentiere en opgavesam-
ling, så enkelte elever og grupper 
af elever får netop de udfordringer, 
der er målrettet deres behov. Den 
differentierede tildeling registreres på 
klasse, gruppe eller elevniveau. 

 Du har altid overblik over din tildeling 
af opgaver. Ved søgning efter nye 
opgaver kan du se, hvilke opgaver du 
tidligere har tildelt.

• Eleverne logger på med deres 
 Unilogin og de ser kun de opgaver, 

der er tildelt netop dem.

• Der er hint, resultat og løsningsforslag 
til alle udfordringerne. Som undervi-
ser bestemmer du, hvornår eleverne 
skal have adgang til hint, resultat og 
løsningsforslag.PRØV! UDFORDRINGER er gratis

www.PRØV.dk
Danmarks Matematiklærerforening har med støtte fra 

Undervisningsministeriets udviklingspulje, udviklet 
PRØV! UDFORDRINGER. 

Alle undervisere med Unilogin har derfor fri adgang 
og kan bruge udfordringerne sammen med deres elever.
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Folkeskolens prøver
Danmarks Matematiklærerforening har i over 40 år 

udgivet årets prøver til matematik.

Folkeskolens afgangsprøver 
Opgavesæt med folkeskolens afgangsprøver 

i matematik, Danmark og Grønland 2013

Nu også mundtlige prøver

Hæfterne koster fra 90 kr. til 320 kr.

Folkeskolens afgangsprøver 
Opgavesæt med folkeskolens afgangsprøver 

i matematik, Danmark og Grønland 2014

Eksempler på mundtlige prøver

Omslag-afgangsprøver2014.indd   1 27-01-2015   11:04:35

Folkeskolens prøver 
Opgavesæt med folkeskolens prøver 

i matematik, Danmark og Grønland 2015

Eksempler på mundtlige prøver

Forlaget M
ATEM

ATIK
Folkeskolens prøver 2017

Yderligere eksemplarer 
bestilles hos 
Forlaget Matematik
Nordby
8305 Samsø

mat.forlag@dkmat.dk
www.dkmat.dk
Tlf. 8659 6022 

Folkeskolens prøver 2017 indeholder
• samtlige skriftlige matematikprøver til 9. og 10. klassetrin, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
  udsendte til de to prøveterminer i maj og december 2017 
• den grønlandske 10. klasseprøve 2017
• løsningsforslag
• rettevejledninger og omsætningstabeller  
• to mundtlige prøveoplæg til afsluttende mundtlige prøver. 
 

7 skarpe til matematiklæreren
Undervisningsministeriets ”huskesedler” til matematiklærere, der skal have elever til mundtlige og 
skriftlige prøver i 9. og 10. klasse.

Brug af prøver i matematikundervisningen
Ideen med udgivelsen er at give eleverne og læreren mulighed for at anvende årets skriftlige og 
mundtlige prøver i den daglige undervisning, samt vejlede læreren i forhold til årets prøver. 
Det er korte artikler om blandt andet:
• tendenser i årets prøver
• brug af tidligere prøvesæt i den daglige undervisning
• den nye formelsamling
• den mundtlige prøve
• gode råd til mundtligt og skriftligt arbejde med matematik.

Materialet kan fx bruges i arbejdet
med den skriftlige problemløsning i forhold til:
• læsning og forståelse af selve opgaverne
• procesorienteret opgaveløsning
• træning af udvalgte faglige områder
• it i det skriftlige arbejde

Forlagsredaktion
Annette Lilholt og Klaus Fink
 
Omslag
Marianne Kongsted Cordes
 
Prøverne i dette hæfte er trykt med tilladelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

ISSN
2445-9933 

ISBN 
978-87-92637-XX-X
1. udgave, januar 2018

1. udgave       1. oplag

ISBN:978-87-92637-XX-X

Folkeskolens prøver 
Opgavesæt med folkeskolens prøver 

i matematik, Danmark og Grønland 2017

Eksempler på mundtlige prøver

Omslag-afgangsprøver2017-6mm-ryg.indd   1 17-11-2017   12:02:07

Folkeskolens afgangsprøver
Opgavesæt med folkeskolens afgangsprøve
i matematik, Danmark og Grønland 2010

Folkeskolens afgangsprøver
Opgavesæt med folkeskolens afgangsprøver

i matematik, Danmark og Grønland 2011

Forlaget Matematik kan i dag levere prøverne tilbage fra 2010. Hvert år udgives årets 
prøver fra Danmark og Grønland med løsningsforslag og omsætningstabeller.

Folkeskolens prøver 2019 
indeholder:
• Samtlige skriftlige matematikprøver 
 til 9. og 10. klassetrin, som 
 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet  
 udsendte til de to prøveterminer i   
 maj og  december 2019.

• Den grønlandske 10. klasseprøve 2019.

• Løsningsforslag.

• Omsætningstabeller.

Idéen med udgivelsen er at give 
eleverne og læreren mulighed for at 
anvende årets skriftlige prøver i den 
daglige undervisning, samt vejlede 
læreren i forhold til årets prøver.

Der er korte artikler 
om blandt andet:
• Prøverne og fælles Mål.

• Tendenser i årets prøver.

• Prøver uden hjælpemidler i den 
 daglige undervisning.

• Undersøgende opgaver i prøverne 
 – og den daglige undervisning.

• Idéer til fagteamets arbejde.

Udgivelser af Folkeskolens prøver fra tidligere år

Materialet kan fx bruges i 
arbejdet med den skriftlige 
problemstilling i forhold til:
• Læsning og forståelse af selve 
 opgaverne.

• Procesorienteret opgavelæsning.

• Træning af udvalgte faglige 
 områder og matematiske 
 kompetencer.
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Pyramide Cy
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Rektangel
Trapez

CirkelRombe

Parallelogram 

Multiplikation Plane figurer Rumlige figurer Omsætninger

L
I T

E
R

M
Å

L

=

1 meter
er 100 cm.

Mel

1 kg

kilo hekto deka ? deci centi milli

Et kilogram er 
1000 gram.

1 km = 1000 m

Husker
I?

1 dL kan også
skrives som 0,1 L.

1 cm = 10 mm

Matematiske formler og fagord
Analog udgave af Børne- og undervisnings-

ministeriets digitale udgave.

Matematiske formler og fagord indeholder matematiske formler, 
forklaringer og eksempler på de fagord som er centrale i folke-
skolens matematikundervisning. 

Indholdet er udvalgt med baggrund i Fælles Mål 
og Læseplanen, hvis opbygning svarer til de
fire kapitler i Matematiske formler og fagord:
• Matematiske kompetencer
• Tal og algebra
• Geometri og måling
• Statistik og sandsynlig
Bogen er tænkt som et supplerende men 
meget vigtigt materiale til matematikunder-
visningen i 7.-10. klasse og som et hjælpe-
middel til prøverne i matematik.

Bogen er indrettet med sider til elevens 
egne noter. Eleverne kan derfor arbejde 
selvstændigt med de matematiske områder, 
de skal lære.

Eleverne kan:
• Skrive formlerne i den form, de er   
 mest fortrolige med.
• Skrive flere forklaringer.
• Skrive egne eksempler.
• Tegne geometriske figurer.
• Skrive andre formler, som de
 senere kan få brug for.

Matematiske formler og fagord, 144 sider .............................................................................36 kr.

Bagerst i bogen findes et stikords-
register og en kort vejledning med 
bemærkninger til brug af formel-
samlingen sammen med eleverne.

Formelsamlinger for 3. - 6. klassetrin

Formelsamlig til ABACUS til 3. klasse ....................................................................................20 kr.

En huskefolder til elever i 6. klasse, der illustrerer rumelige figurer, areal, linjer og diagrammer. 

Formelsamlig til ABACUS til 6. klasse ....................................................................................20 kr.

En huskefolder til elever i 3. klasse, der illustrerer multiplikation, plane figurer, rumlige 
figurer samt omsætninger, former og betegnelser.
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TI-Nspire CAS
CAS er en betegnelse for en gruppe digitale værktøjer, 

der har potentiale til at forandre matematikundervisningens 
indhold, metoder, processer og mål.

1-årige licenser:
1 licens ....................................................................175 kr. pr. licens
10-29 licenser .........................................140 kr. pr. licens pr. bruger
Mere end 30 licenser .............................. 130 kr. pr licens pr. bruger
Licens for ét klassetrin .............................110 kr. pr. licens pr. bruger
Licens for 7.+8.+9. klassetrin ..................90 kr. pr. licens pr. bruger

TI-Nspire CAS omfatter blandt andet 
værksteder til arbejde med:
• Grafer
• Geometri
• Regneark
• Statistik
• Simulering

Desuden indeholder programmet note-, skrive- og 
regneværksted og dataopsamlingsværktøjer.

De forskellige værksteder er dynamisk integrerede 
indenfor en opgave, så opdateringer i én repræsentation 
slår igennem i de øvrige. 

Programmets vindue kan opdeles, så man kan se op til 
fire forskellige repræsentationer samtidigt.

Vælger skolen licens for 7. 8. og 9. klasse opnås mulighed for at få stillet TI-NspireCAS software til 
rådighed for skoleejede computere til brug for undervisning til 1.-6. klassetrin uden beregning.
Skoler, der bestiller licenser til et eller flere klassetrin, har mulighed for at modtage varige licenser til alle 
matematiklærere på skolen til programmet TI-Nspire CX Premium Teacher Software.
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Ældste trin

Mellemtrinnet

MatematiKan
Et CAS-værktøj

Licensbetaling
Skolelicens for skoler med op til 550 elever..................................................... 5150 kr. pr. skoleår
Ekstra licens hvis skolen har flere end 550 elever ......................650 kr. pr ekstra 100 elever pr. skoleår 
Prisen dækker samtlige skolens computere, lærernes skolecomputere og hjemmecomputere samt 
elevernes egne computere – bærbare og stationære.

Klasselicens for klasser med op til 32 elever ....................................................... 775 kr. pr. skoleår
Prisen dækker samtlige klassens computere, lærernes bærbare eller egne computere samt 
elevernes egne computere. 

MatematiKan kan bruges fra indskoling til udskoling
Det matematiske skriveredskab er et matematik- og beregningsprogram, der 
på samme tid giver mulighed for at skrive forklarende tekster, overskrifter og indsætte 
beregninger, billeder og figurer fra fx regneark, geometriprogrammer mv. Det gør det 
mere overskueligt for eleverne, så de får bedre overblik og kommunikerer bedre. 

• MatematiKan kan med fordel 
indgå i en undersøgende og 
eksperimenterende arbejds-
form, hvor eleverne skal finde 
og benytte de regler, vi bruger i 
beregninger.

• MatematiKan er særdeles 
 velegnet til procesorienteret 

opgaveløsning.

• MatematiKan er tilladt ved 
Folkeskolens prøver og benytter 
dansk notation. MatematiKan 
har sin styrke såvel i den daglige 
undervisning og elevernes læring 
som i prøvesituationen.

Et procesorienteret matematisk skrive- og regneværktøj
Eleverne kan både arbejde med matematikopgaver og udarbejde færdige rapporter 
fx i naturfagene.
De kan arbejde med tabeller, grafer, billeder, overskrifter og almindelig tekst. 
De kan arbejde med matematiske formler, tegn og brøker, der ser rigtige ud, og 
som beregnes helt nøjagtigt af MatematiKan.

Begyndertrinnet
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Matematik med it
Baggrund – Metoder – Eksempler

Matematik med it
BAGGRUND · METODER · EKSEMPLER

Redaktion
Jørgen Uhl Pedersen, 
Kirsten Søs Spahn og

Gert B. Nielsen

Matematik med it
Elevbøger

Denne bog beskriver i otte artikler nogle væsentlige 
emner, der kan være med til at danne en ramme for 
lærernes didaktiske og metodiske tænkning i forbindelse 
med planlægning af undervisning. 

Artiklerne:
• Procesorienteret matematikundervisning
• Eksperimentel matematik 
• Digitale værktøjer i matematikundervisningen 
• Sproglig udvikling
• Undervisningsdifferentiering
• CAS eller KA’-Selv
• Hvad taler vi om, når vi taler om it i 
 matematikundervisningen
• Afslutning og overblik

Matematik med it, 
151 sider ..................150 kr.

I tilknytning til Matematik med it er der udviklet to
elevbøger, som hver indeholder 16 eksemplariske 
undervisningsforløb med brug af CAS-værktøjer og 
andre it-værktøjer med det formål, at eleverne fx kan 
udføre:

• Almindelige beregninger
• Løse ligninger
• Regne med og omskrive udtryk med bogstaver
• Tegne grafer og diagrammer på baggrund af data

Der er udarbejdet lærervejledning til begge bøger.

Introduktionshæfter til CAS-værktøjer 
og andre it-værktøjer

Forlaget Matematik forbereder en række små elev-
introduktionshæfter til CAS- og it-værktøjer.
Hæfterne indeholder eksempler på, hvordan det 
pågældende værktøj virker, og hvorledes eleven kan 
arbejde med det. Forventes udgivet foråret 2021.

Elevbog 1 Matematik og it, 36 sider ................................. 46 kr.
Lærervejledning til Elevbog 1 ..........................................  56 kr. 
Elevbog 2 Matematik og it, 36 sider ................................. 46 kr.
Lærervejledning til Elevbog 2 ........................................... 56 kr.
Elevbog 3 Matematik og it, 36 sider ................................. 46 kr.
Lærervejledning til Elevbog 3 ........................................... 56 kr.
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Matematiske kompetencer 
 

Matematikdidaktik 
på mellemtrinnet

• Matematikfagets formål
• Kompetencemål
• Læseplan 
• Vejledende færdigheds- og vidensmål

Med baggrund i Læseplanen, Undervisnings-
vejledningen og de vejledende færdigheds- og 
vidensmål præsenterer bogen korte beskrivelser 
af de matematiske kompetencer og de mate-
matiske stofområder. Bogen indeholder mange 
konkrete og praksisnære oplæg til aktiviteter og 
opgaver i matematikundervisningen fra børne-
haveklassen til og med 10. klasse. 

Matematiske kompetencer i anvendelse 
er tænkt som en opslagsbog, der kan give 
svar på mange spørgsmål om:

• De matematiske kompetencer i anvendelse
• De matematiske stofområder i anvendelse
• Rammerne for matematikundervisningen
• Generelt om Fælles Måls opbygning
• Matematisk opmærksomhed i Børnehaveklassen
• Bindende opmærksomhedspunkter

Ved køb af bogen gives der 
adgang til download af 
Fælles Mål til udfoldning.

Bogen er en håndsrækning til den daglige 
undervisning i matematik. 

Udover teori og didaktiske overvejelser er 
der eksempler, der kan anvendes direkte i 
egen undervisning.

Der er fokus på undersøgende og 
anvendelsesorienteret læring.

Bogen indeholder følgende kapitler:

• Organisering af undervisningen
• Matematiske kompetencer
• Undersøgende matematik
• Regnestrategier
• Aktivitetspræget undervisning
• Differentiering
• Den sproglige dimension i matematik
• Formidling af læring

P R A X I S S E R I E N

Connie Nielsen og Elisabeth Tang

Matematikdidaktik 
på mellemtrinnet

Matematiske kompetencer i anvendelse,  210 sider ........................................................... 295 kr.

Matematikdidaktik på mellemtrinnet, 111 sider ................................................................. 280 kr.

Til matematikvejledere, matematiklærere, 
læreruddannere og lærerstuderende

Denne bog skaber et enkelt og forståeligt overblik, der gør det muligt at udtænke og 
tilrettelægge en matematikundervisning, der lever op til:
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I nogle af afsnittene indgår bevægelse sammen 
med det matematiske indhold:
• Kaste-skydekonkurrence
• Skud på mål
• Parasport

Bevægelse vedrører alle elever og lærere i skolen. 
Det er skrevet ind i Folkeskoleloven, at eleverne 
skal bevæge sig 45 minutter hver dag.

Andre afsnit er af mere undersøgende karakter:
• Undersøgelse af rekorder
• Design af logoer
• Undersøgelse af gear, hastighed og   
 dækstørrelse på en cykel
• Kapsejlads
• Matematikspil
• Fodboldbaner

Matematikkens Dag 
– Undervisningsmaterialer

Alle klassetrin

Hvert år udgives en bog med et nyt emne til spændende 
og alsidig temaundervisning i matematik.

I forbindelse med Matematik-
kens Dag 2020 udgives bogen 
Matematik og Sport.

Bogen udgives i samarbejde 
med Danmarks Idræts-
forbund. I bogen er der 
en oversigt over alle DIF’s 
specialforbund, som kan 
bruges i undervisningen.

Bogen indeholder mange 
idéer og eksempler på 
arbejdet med temaet sport i 
skolen. Der lægges op til en 
integration af sport i mate-
matikundervisningen gennem 
idrætsaktiviteter, hvor 
eleverne får rig mulighed for 
at bruge deres matematiske 
kompetence.

Matematik OG SP    RT

Vi tror, at lærere og elever vil finde masser af relevant stof til arbejdet med matematik-
ken på skolen set i dette perspektiv. Der findes opgaver til alle klassetrin.
Ved køb af bogen tilsendes på e-mail link til download af materialet.

Matematik og Sport, 136 sider .............725 kr.
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FN’s 17 Verdensmål, 240 sider.............210 kr.
Matematik i håndværket, 116 sider ......725 kr.
Programmering og koder, 144 sider ..…725 kr.
Universet, 132 sider .............................725 kr.
Arkitektur og Design, 128 sider ............425 kr.
Historisk Matematik, 136 sider .............425 kr.
Funny Money, 128 sider.......................395 kr.

Matematik på spil, 128 sider ................210 kr.
Sund Matematik, 96 sider ....................210 kr.
Udematematik, 96 sider ......................210 kr.
Energi i Matematikken, 288 sider .........100 kr.

Ved køb af bøgerne tilsendes på e-mail link 
til download af materialet.

Tidligere bogudgivelser i forbindelse 
med Matematikkens Dag

Alle klassetrin

Sund Matematik
Matematikkens Dag

Danmarks Matematiklærerforening

Forlaget Matematik

Energi i
Matematikken

Vindens Dag
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Eventyrlig Matematik
Mellemtrinnet

Eventyrlig Matematik er undersøgende 
og eksperimenterende. 

Bøgerne er på 35 – 36 sider, pr. stk. ................................. 88 kr.
Alle 12 bøger sælges i et sæt .......................................... 800 kr.

Eventyrlig Matematik er læsning, der fremmer 
matematisk forståelse, ordforråd og stavning.

Bøgerne handler om mennesker, der løser matematiske
gåder. Mennesker der har været nysgerrige, opfind-
somme og nogle gange meget modige.

Bøgerne kan læses og opgaverne løses af eleverne 
enkeltvis eller i makkerpar. Vælger man den sidste 
metode vil eleverne i høj grad blive udfordret i den 
mundtlige matematik.
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Udfordrende matematik
Flere niveauer

Tre kopisæt der hver består af en bog og PDF-fil. 

Serien sætter fokus på problemløsende og undersøgende matematik. Aktiviteterne er 
inddelt i tre niveauer: Begynder, mellemtrin og ældste trin. Det er oplagt at lade elever-
ne samarbejde om problemerne. 
Bogen indeholder en kort vejledning. PDF-sættet giver gode muligheder for at navigere 
i materialet.

Der lige 10 minutter, PDF-sæt med 63 kopisider + bog på 80 sider ................................... 660 kr.
Det ta’r nok 20 minutter, PDF-sæt med 54 kopisider + bog på 80 sider ............................. 660 kr.
En halv time gør meget ved det, PDF-sæt med 58 kopisider + bog på 80 sider ............... .. 660 kr.
Ved køb af alle tre sæt ......................................................................................................1.800 kr.

Der er lige 
10 minutter

Povl Hansen

Kan du så løse problemet?

1

Det ta’r nok 
20 minutter

Povl Hansen

Kan du så løse problemet?

2

En halv time gør 
meget ved det

Kan du løse problemet?

Povl Hansen

3

Lystlæsning for talfreaks
Til lærerne eller andre der vil gå på opdagelse 

i matematikkens verden.

Her vækkes læserens nysgerrighed.
Læs om utrolige matematiske opdagelser, overraskelser 
i matematikkens verden, sjove spil, regnegenier, 
overraskende tal, falske terninger og dyr, der kan tælle. 
Og mød ikke mindst matematikken i kunst, arkitektur 
og musik.

De fem bøger er skrevet i et fornøjeligt og under-
holdende sprog og giver værdifuld baggrundsviden 
til matematikundervisning.

Den røde prik, 160 sider ................................................ 340 kr.
Den gyldne femkant, 160 sider ...................................... 320 kr.
Matemagi, 160 sider ...................................................... 290 kr.
Pythagoras firkant, 160 sider .......................................... 295 kr.
Forstyr ikke mine cirkler 160 sider .................................. 200 kr.
Ved køb af alle fem bøger ........................................... 1.000 kr.
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Undersøgende 
Matematik 1 
fokuserer på TAL 

Undersøgende 
Matematik 2 
fokuserer på MÅLING 

Undersøgende Matematik
Undersøgende Matematik knytter sig til konkrete materialer. 
Indholdet understøtter elevernes læring i matematik på alle 
klassetrin med afsæt i Fælles Mål.

Et udsnit af forlagets konkrete materialer
Se en fuldstændig beskrivelse og priser på dkmat.dk

Undersøgende Matematik 1, 
4 værkstedskort og 13 elevark til kopiering + 4 sider med lærevejledning .......................... 240 kr.
Undersøgende Matematik 2, 
3 værkstedskort og 9 elevark til kopiering + 3 sider med lærervejledning ........................... 210 kr.

Ringbindene indeholder værkstedskort og 
elevark til kopiering samt lærervejledninger.
• Værkstedskortene har instruktioner og tegninger, der

understøtter selvinstruktion. På alle kort er angivet de
aktuelle læringsmål. Der er en tydelig angivelse af,
hvad der skal anvendes af konkrete materialer og hvil-
ke elevark, der skal bruges til aktiviteten.

• Elevarkene er til brug i aktiviteten. Der er 1-4 elevark
knyttet til hvert værkstedskort.

• Lærervejledningerne angiver yderligere aktiviteter
og differentieringsmuligheder samt henvisninger til
Fælles Mål.

Geometriske figursæt

Dele Base

Stor Aritmetisk snor

Geometriske spejle

Brøkcirkelsæt

Mønsterblokke Kvadratisk geometrisk plade

Cubes

Tangram
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redesign

Kapitel 5
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Matematik og                  Teknologiforståelse

Til læreren
Vejledning

Matematik og 
Teknologiforståelse

Adrian Rau Bull  ∙  Lis Zacho  ∙  Nethe Fals  ∙  Nina Blaabjerg Nielsen  ∙  Peter Kessel Overgaard

Matematik og 
Teknologiforståelse

Adrian Rau Bull   ∙  Lis Zacho   ∙  Nethe Fals   ∙  Nina Blaabjerg Nielsen   ∙  Peter Kessel Overgaard

Matematik og 
Teknologiforståelse

Adrian Rau Bull   ∙  Lis Zacho   ∙  Nethe Fals   ∙  Nina Blaabjerg Nielsen   ∙  Peter Kessel Overgaard

I en verden med øget digitalisering præges samfunds-
udviklingen i vid udstrækning af mennesker, der har 
adgang til og viden om digitale teknologier.

Forlaget Matematik bidrager med denne bog som 
en del af matematikundervisningen til udviklingen af 
elevernes viden om teknologi.

Matematik og Teknologiforståelse, 51 sider inkl. lærervejledning 
til download .................................................................... 96 kr.

Bogen består af fem kapitler:
• Digital design og designprocesser
• Modellering
• Programmering
• Data, algoritmer og strukturering
• Brugsstudier og redesign

I denne bog arbejder eleverne meget med it og 
præsenteres for både individuelle opgaver, gruppe- 
og klasseopgaver. Der er gode muligheder for 
undersøgelse, praktisk arbejde, problemløsning og 
samtale.

Lærervejledningen 
til Matematik og 
Teknologiforståelse 
er frit tilgængelig og 
kan downloades gratis.
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Hungry Higgs
Matematisk balancespil til mellemtrinnet

Leg og lær matematik ude
Matematik er meget mere end tal på papir.

Hungry Higgs er et motiverende brætspil med tyngde. 
Brikkerne vejer mere end brikkerne i de fleste andre brætspil, og

spillepladen bevæger sig. Et godt alternativ til de mange computerspil.

Hungry Higgs spil inkl. vejledning ........................ 320 kr.
Arbejdshæfte til eleverne, 36 sider ......................... 45 kr.
Hungry Higgs, Klassesæt, 
15 spil og 30 arbejdshæfter ............................... 5.535 kr.

Arbejdshæfte til eleverne
Der er udarbejdet et arbejdshæfte til eleverne, 
hvor de kan arbejde både med matematik ud fra 
spillet og vinderstrategier. 

Endelig kan eleverne designe deres egne spil ud 
fra spillepladen og de brikker, der følger med.

Der er en god tradition for, at 
relevante spil bliver anvendt 
som en del af matematik-
undervisningen. 
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 hel-
dig med sine terningekast.

Hungry Higgs
I spillet arbejdes med vægtstangsregelen, sandsyn-
lighed, statistik, procentregning, frekvensanalyse 
og beregninger med de fire regningsarter. 
Kompetencerne problembehandling, modellering 
og ræsonnement bliver trænet.

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.

Leg og lær matematik ude, 
117 sider ..........................190 kr.

Børn i børnehaven og i skolestarten kan få stort 
udbytte af at arbejde med sproget, grundlæggende 
begreber, sortering og mønstre. Bogen indeholder 
en samling øvelser, som på legende måde træner 
disse færdigheder. 
Øvelserne egner sig til legepladsen eller den nær-
meste lille skov. 

Bogen indeholder:
• Sorteringslege
• Hemmelige poser
• Skattejagt
• Motorikbane
• Matematikværksted på legepladsen
• Temaer - ormen, skaden, egernet
• Aktivitetskort
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Nullet der fandt sin plads
Tallene elsker at tale om sig selv og om hinanden. 
De bruger en masse ord, der har med tal at gøre. 
Hvem er stor? Hvem er lille? Hvem er er mon 
større end eller størst? Hvem er mindre end eller 
mindst? Sådan kan de blive ved i lang tid.

En dag kommer der en ny i børnehaven. 
Det er 0! Men er 0 et tal? Og hører det over-
hovedet til i talbørnehaven? 0 ved det ikke rigtigt. 
Men det ved Pi!

Nullet der fandt sin plads, 32 sider ......................... 98 kr.

Tal og former
Idébog for pædagoger i dagtilbud og skolestart

Tal og former sætter fokus på en legende 
og undersøgende tilgang til matematik. 

Bogen er med til at skabe glade og motiverede børn, 
som arbejder med den begyndende matematisk 
opmærksomhed.

Alle aktiviteter i bogen er afprøvet af pædagogisk 
personale sammen med børn.

ABACUS i børnehaven
Oplæsnings- og billedbøger for de 3-6 årige

Tallene på tur
Tallene i børnehaven er på tur. Der fokuseres på 
matematikkens sprog som element i omgivelserne 
og på at hjælpe børnene med at se, at matematik 
er meget mere end tal på et stykke papir.

På turen er der figurer alle vegne. Trekantede, 
firkantede, runde og mange, mange andre. 
På vejen møder tallene og Pi også alt-mulig-
manden Ove, som vasker vejskilte. Og Ove kan 
noget med tal, som tallene og Pi rigtig godt kan lide.

Tallene på tur, 32 sider ........................................... 98 kr.

Tallene flyver fra reden
I den sidste bog i serien skal tallene sige farvel til 
børnehaven ABACUS. Nu skal de til at gå i skole.
Men inden viser Ove dem, hvordan det er at flyve 
højt og se det hele lidt fra oven. 

Ove fortæller, så man kan se det hele for sig. 
Mønstre med firkanter, trekanter og runde former 
og med alle mulige farver. Mønstre, man kan lege 
med i virkeligheden.

Tallene flyver fra reden, 32 sider ............................ 98 kr.

Tal og former, 101 sider ....................................... 280 kr.
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Se mere og tilmeld dig på DKmat.dk

mat.forlag@dkmat.dk  Telefon 8659 6022

Opgrader din undervisning
Året igennem tilbydes kurser og konferencer om 

aktuelle emner og nye udgivelser med videre. Lad dig inspirere.

Konkurrence 
Matematikkens Dag 
om Matematik og Sport
Torsdag den 12. november 2020

Konference 
Matematik i udskolingen
Odense Congress Center
onsdag den 14. april 2021

Nordisk 
Matematikkonkurrence
www.dkmat.dk/aktitivteter/
nordisk-matematikkonkurrence/

Matematikkonkurrencen
Kænguruen
Se mere og tilmeld jer på
www.kaenguruen.dk

Bliv medlem af 
Danmarks 
Matematiklærerforening
www.dkmat.dk/foreningen/
medlemskab/

Konference
Matematikkens Dag 
om Matematik og Sport
Odense Congress Center
fredag den 25. september 2020

Konference
Matematik med it - 
Konferencen er aflyst
indholdet integreres i konferencerne 
der afholdes den 3/2, 10/3 og 14/4-2021

Konference
Matematik i  indskolingen
Odense Congress Center
onsdag den 3. februar 2021

Konference 
Matematik på 
mellemtrinnet
Odense Congress Center
onsdag den 10. marts 2021

Danmarks Matematiklærerforenings 

Sensommerkursus 2020
Odense Congress Center
10.-11. september 2020

Konference for 
matematikvejledere
Odense Congress Center
torsdag den 10. september 2020

Øvrige 
undervisningsmaterialer
Besøg Forlaget Matematiks webshop 
www.dkmat.dk/shop

Konference
Matematisk Opmærksom-
hed hos de yngste
Odense Congress Center 
onsdag den 22. november 2020
flyttet fra den 21. oktober




