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Forlaget MATEMATIK
Danmarks Matematiklærerforening

Kursuskatalog
Matematik med glæde
Danmarks Matematiklærerfor-
ening og foreningens forlag, 
Forlaget Matematik virker til 
gavn for skolefaget matematik 
og undervisningen heri under 
mottoet ”Matematik med 
glæde”.
Derfor udbyder foreningen 
blandt andet gennem sit forlag 
hvert år en række kurser og 
konferencer for matematiklære-
re, for derigennem at medvirke 
til at implementere ny viden om 
faget og for at sikre det bedst 
mulige faglige niveau i matema-
tikundervisningen.

Vi tilbyder tre kursustyper:
•  Kurser på skolerne
•  Skræddersyede kurser
•  Inspirationskurser på forlagets adresse i Glostrup

Kurserne på skolerne tilbydes som halvdagskurser, heldagskurser eller 
længere kursusforløb.
Kursustitlerne ses på de følgende sider.

Der kan også aftales skræddersyede kurser og oplæg for matematik-
lærere eller fagteam om fx Fælles Mål, faghæftet eller andet i forhold 
til faglighed og matematikundervisning.

Kurserne på forlagets adresse i Glostrup er inspirationskurser af 
2 timers varighed. Inspirationskurserne omtales på sidste side.

Alle vores kurser og oplæg er i overensstemmelse med Fælles Mål, 
læseplanen og Børne- og Undervisningsministeriets vejledninger.

Danmarks Matematiklærerforening

Baggrund og betingelser 
Alle vore kurser og oplæg er i overens-
stemmelse med Børne- og Undervisnings-
ministeriets vejledninger.

Skræddersyede kurser
Der kan aftales andre ønsker til kurser og 
oplæg for matematiklærere eller fagteam 
om Fælles Mål, faghæftet og prøverne eller 
andet i forhold til faglighed og matematik-
undervisning.

Målgruppe
Målgrupper er matematiklærere og
Børnehaveklasseledere samt pædagoger i 
daginstitutioner.

Priser
På skolen:
Halvdagskursus, 3 timer .................. 7.500 kr.
Heldagskursus, 6 timer .................. 12.500 kr.
Kursusforløb over 3 gange 
- en hel dag og to halve dage ........ 22.500 kr. 

I forlagets lokaler:
Et 2 timers inspirationskursus pr. person.. 250 kr.

Alle priser er ekskl. moms.

Andre kursusforløb
Prisen fastsættes individuelt.
Læs mere og bestil et kursus til din skole 
på www.dkmat.dk
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Kursus

Matematiske kompetencer i anvendelse

De matematiske kompetencer 
har siden 2009 været en central 
del af matematikundervisningen 
i Folkeskolen. De er det første, 
der omtales i matematikfagets 
formål, og de har deres eget 
kompetenceområde. Beskrivel-
sen af arbejdet med de matema-
tiske kompetencer fylder en del i 
den nyeste læseplan fra 2019.

Desuden bliver eleverne prøvet i 
deres matematiske kompetencer 
i både de skriftlige og de mundt-
lige prøver.

En del lærere er usikre på, hvad 
disse matematiske kompetencer 
egentlig går ud på, og mange har 
også brug for konkrete undervis-
ningseksempler.

På dette kursus gennemgår vi de 
seks matematiske kompetencer 
i grundskolens undervisning og 
opbygger et enkelt og forståeligt 
overblik.

Vi skal arbejde med mange kon-
krete eksempler på aktiviteter og 
opgaver, der kan udvikle elever-
nes matematiske kompetencer 
på alle klassetrin.

En del af eksemplerne kommer 
fra den nye bog ”Matematiske 
kompetencer i anvendelse” af 
Klaus Fink, Torben Blankholm og 
Mikael Skånstrøm.

Kursus

Den nye læseplan og 
vejledning for matematik

Vi gennemgår væsentlige 
elementer i den nye læse-
plan, og hvordan den kan 
bruges i den daglige undervis-
ning.

Desuden ser vi nærmere på 
undervisningsvejledningen, 
der er meget anderledes end 
de foregående. Blandt andet 
er der en del oplæg til faglige 
diskussioner i fagteamet.
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Prøverne er i stadig udvikling og 
er tydelige signaler på, hvor man 
officielt forventer, at undervis-
ningen udvikler sig hen imod ud 
fra Fælles Mål og læseplanen.

Kurset er også rettet til matema-
tiklærere på mellemtrinnet og 
indskolingen.

Kursus

Tendenser i Folkeskolens prøver

Vi gennemgår en række af de 
sidste års prøver, og vi ser på, 
hvordan tidligere prøver bruges 
bedst muligt i den daglige under-
visning. Hvis det ønskes, kan vi 

introducere Forlaget Matematiks 
store platform med alle prøve-
opgaver tilbage fra 2010. De kan 
sammensættes på nye måder til-
passet de enkelte elever og klasser.

De senere år har der især været udvikling 
på disse opgavetyper:
• Undersøgende opgaver, der har været en del af de sidste 
 10 års prøver.

• Opgaver af en ny type med kun en delopgave blev introdu-
 ceret i 9. klasse december 2018 og var med i begge prøver i 

maj 2019. Fra december 2019 var der to opgaver af den nye 
type i begge prøver.

• Opgaver, hvor de matematiske kompetencer også er i fokus. 
Kommunikationskompetencen er med i alle opgaver.

• Mange opgaver, der lægger op til brug af digitale værktøjer.

• Opgaver, der går fra enkelttilfælde til generaliseringer.

• Opgaver, der udspringer af mål og læseplan fra mellemtrinet.



Bestil et kursus                    DKmat.dk4

Sammensæt jeres eget kursus

Faglig inspiration
Individuel varighed alt efter valg 
af emner. 

Har jeres fagteam brug for fag-
lig inspiration, kan vi sætte et 
program sammen med et eller
flere af disse emner eller andre 
emner, I har behov for.

Kursusemner
• Matematiske kompetencer.

• Sproglig udvikling i matematik. 

• Matematisk opmærksomhed i børnehaveklassen – hvordan 
 kommer vi godt i gang med en tidlig matematikundervisning.

• Digitale værktøjer i matematikundervisningen i indskolingen, 
 på mellemtrinnet og i udskolingen.

• Evaluering og test i matematik. 

• Faglig pædagogisk hjælp til udvikling af handleplaner i faget 
 matematik på skoleplan eller kommunalplan. 

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

”Hands-on” inspirationskurser
Forlaget Matematik er flyttet til nye lokaler i Glostrup 
og kan slå dørene op for 2-timers kurser. 
Kurserne er inspiration til den daglige undervisning.

Har I specifikke ønsker til inspirationskurser, så skriv en mail med forslaget til mat.forlag@dkmat.dk

Hold øje med hjemmesiden, Facebook og Instagram for datoer på kurserne. 

Nr. Inspirationskursus Målgrupper
 1 Mit første møde med matematikken Pædagoger i dagtilbud
 2 Matematik i børnehaveklassen Børnehaveklasseledere
 3 Regnehistorier Indskolingslærere
 4 Matematik med it i indskolingen Indskolingslærere
 5 Undersøgende matematik - mellemtrin Mellemtrinslærere
 6 Undersøgende matematik - udskoling Udskolingslærere
 7 Matematik i bevægelse Mellemtrin/Udskolingslærere
 8 Lær at udforme QR-kodeløb i matematik Alle
 9 Skoletube i matematikundervisningen fx screencast og padlet Alle
 10 Kom godt i gang med MatematiKan eller TI-Nspire  Mellemtrin/Udskolingslærere
 11 Matematikken i julen Alle

Eksempler på kurser:


