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henvender sig til matematikundervisere i folkeskolen og til lærerstuderende med matematik som linjefag.
Bogen fokuserer på intern evaluering i matematik og indeholder fem artikler, der på hver deres måde viser,
hvorledes evaluering i matematik kan medvirke til, at undervisningen ikke kommer til at dreje sig alene om
tilegnelsen af færdigheder. Indhold omhandler grundlæggende overvejelser om intern evaluering i matematik,
fx logbogens muligheder for at styrke elevernes bevidsthed om læring. Bogen belyser også begrebskort som
evalueringsmetode i matematik, og hvordan elevplaner kan spille sammen med fx portfolio. Der gives også et
bud på, hvorledes elevernes forståelse af matematik kvalificeres af tydelige retningslinjer, og der redegøres
for erfaringer i de nordiske lande med diagnostiske test i matematik. Forfatterne har alle et hverdagsliv med

undervisning og formidling af matematik og er folkeskolelærere eller undervisere på videregående
uddannelser: Bettina Dahl Søndergaard, Annette Lilholt, Anders Olesen ,Anette Skipper-Jørgensen og

Michael Wahl Andersen.
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