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KONSORTIET BESTÅR I 2019/20 AF:

I DENNE FOLDER FÅR DU INFORMATIONER OM:
Hvad er DM i Fagene?
Hvornår foregår det?
Hvorfor skal I deltage?
Hvordan tilmelder I jer?

BAGGRUNDSVIDEN
DM i Fagene drives af Danske Skoleelever sammen 

med et konsortium bestående af centrale aktører 

på skoleområdet. Projektet er delvist finansieret af 

Undervisningsministeriet.

Se mere på www.dmifagene.dk

Følg os på 
www.facebook.com/dmifagene

TILMELD DIG ALLEREDE NU PÅ  
DMIFAGENE.DK/PRETILMELDING



TIDSLINJE

HVAD ER DM I FAGENE? 
DM i Fagene er et stort, landsdækkende mesterskab 

for 7., 8. og 9. årgang. Projektets formål er at demon-

strere varierede og inspirerende læringsformer og 

lade eleverne indgå i forpligtende faglige og sociale 

fællesskaber ved at vise deres talenter i fagene.  

Eleverne kan dyste i fagene dansk, matematik, biologi,  

historie og engelsk. De kan dyste individuelt, eller de 

kan dyste i hold. I de individuelle mesterskaber kan 

eleverne prøve kræfter med alle fem fag, men de har 

kun mulighed for at gå videre til landsmesterskaber-

ne i det fag, de klarer sig bedst i. Til holdmesterska-

berne vil eleverne møde tværfaglige opgaver, hvor 

alle fem fag indgår. Her dyster eleverne på hold be-

stående af 4-6 elever.

 

Eleverne vil møde opgaver, som alle er forankrede i 

fagenes Fælles Mål, men som er anderledes fra det, de 

møder i den daglige undervisning. Eleverne skal f.eks. 

komme med kreative løsninger på udfordringer fra 

virksomheder og organisationer. 

HVORNÅR FOREGÅR DM I FAGENE?
DM i Fagene foregår over to runder:

1. runde: Regionale mesterskaber
(D. 2. september - 29. november 2019) 
De regionale mesterskaber foregår via en online plat-

form og kan afvikles i klasseværelset. Det tager 1 ½ time.  

De regionale mesterskaber foregår som den indle-

dende kvalifikationsrunde. De deltagere, der klarer 

sig bedst fra hvert fag i hver region på sit klassetrin, 

 kvalificerer sig til landmesterskaberne. 

2. runde: Landsmesterskaberne 
(D. 22. januar 2020)
D. 22. januar 2020 afholder vi landsmesterskaberne. 

Her mødes alle de kvalificerede deltagere fra de indivi-

duelle mesterskaber og holdmesterskaberne og dyster 

mod hinanden på en faglig og festlig dag. Det hele kul-

minerer i en afsluttende ceremoni, hvor vi kårer dan-

marksmestrene i fagene dansk, matematik, historie, 

biologi og engelsk samt danmarksmestrene for hold. 

HVORFOR SKAL I DELTAGE?
•  I udfordrer jeres elever på nye måder – ganske gra-

tis. Lad dem dyste individuelt, så de kan vise deres 

færdigheder og kreativitet hver for sig, eller lad 

dem dyste som hold, hvor de skal samarbejde om at 

løse tværfaglige opgaver.  

•  Eleverne møder casebaserede opgaver, hvor anven-

delsesorientering er i fokus. Disse har eksempel-

vis været caseopgaver fra Salling Group, Roskilde 

 Festival og Nationalmuseet. Dermed bidrager pro-

jektet til kravet om den åbne skole, hvor man ind-

drager og kobler skolen med omverdenen. 

•  Alle opgaver tager afsæt i fagenes Fælles Mål, hvil-

ket gør mesterskaberne let at indflette i årsplanen. 

Eleverne kan forberedes på opgaverne ved at lade 

dem prøve kræfter med sidste års opgaver. Opga-

verne ligger på www.dmifagene.dk. 

Det sagde sidste års deltagere om DM i Fagene 
”Man lærer at anvende det [de færdigheder man lærer i den dag-

lige undervisning] – fordi der stod ikke bare fx ”nu skal du måle 

sådan og sådan”. Man skal selv finde ud af, hvordan man skal 

løse opgaven – fx havde vi en opgave med CO2, hvor man selv 

skulle finde ud af, hvordan man skulle bruge det, man havde lært 

derhjemme.”

(Citat fra elev, Danmarks Evalueringsinstitut)

”Dem i matematik var i løbet af ugen inde og spørge om forskel-

lige ting. Det er rart, at de er opsøgende omkring et fag i stedet 

for bare sidde på deres stol og vente på undervisning. Da det be-

gyndte at komme tæt på og de læste ’hvordan forbereder du dig’, 

der begyndte de at gå op i det, fordi de gerne ville gøre det godt 

til konkurrencen.” 

(Citat fra lærer, Danmarks Evalueringsinstitut)

HVORDAN TILMELDER I JER?
Tilmeld jer allerede nu på dmifagene.dk/pre-

tilmelding

Efter I har tilmeldt jer, kontakter vi jer. 

Få besøg af DM i Fagene
Det er let at deltage i de regionale mesterskaber, men 

hvis I samler flere klasser, kommer vi gerne ud på jeres 

skole og afvikler mesterskaberne hos jer ganske gratis. 

I kan booke et besøg allerede nu ved at kontakte:

Karina Krog

Mail: kak@dmifagene.dk

Mobil: 60 40 20 88

DM I FAGENE FOR 
SKOLEÅRET 2019/20


