
Vil du være med til at styrke matematikundervisningen?
Kom til Odense mandag den 26. maj 2014 og deltag aktivt i den 
første matematikvejlederkonference!
Konferencen er for matematikvejledere, lærere med tilsvarende 
funktioner fra alle landets skoler samt inviterede gæster.

Indbydelse til alle skoler

Matematikvejlederkonference 
26. maj 2014 i Odense Congress Center

Formål
Formålet med konferencen er at give dig, der er 
matematikvejleder/skolens matematikansvarlige, 
redskaber, kompetencer og indsigt, så du kan 
medvirke til at styrke dine kollegaer/matematik- 
lærernes faglige, matematikdidaktiske- og mate-
matikpædagogiske kompetencer. 
Fx ved at sikre et stærkt fagligt fællesskab og net-
værk, der kan fremme det matematiske fagmiljø 
på din skole.

Målet er også at skabe rammer for vidensdeling. 
Fx ved kommunalt, regionalt og nationalt at 
etablere en organisering af landets matematik- 
vejledere, der kan sikre vidensspredning, så 
skolernes fagteams hurtigt opdateres med viden 
og inspiration om nye faglige, fagdidaktiske og 
fagpædagogiske udviklinger og metoder, der vir-
ker, og som sikrer understøttelsen af en engage-
mentsbaseret identitet som matematiklærer. 

Program
Konferencen vil prøve at tegne et billede af, 
hvor matematik som skolefag bevæger sig hen, 
og hvordan vi selv kan medvirke til at styre 
udviklingen.

På vegne af Undervisningsministeriet (UVM), Danmarks Matematiklærerforening (DMLF) University 
Colleges (UC’er) og Centre for Undervisningsmidler (CFU’er) inviteres til den første landskonference 
for landets matematikvejledere og for lærere med tilsvarende funktioner på skolerne samt kommuner-
nes matematikkonsulenter. Konferencen afholdes mandag den 26. maj 2014 kl. 9.30 - 17.30 i 
Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ, med mulighed for efterfølgende at 
deltage i konferencemiddag og socialt samvær.   
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Til skolelederen og den matematikansvarlige/matematikvejlederen

Programmet omfatter temaer som: 
• Besøg af undervisningsministeren

• Forskning og viden – internationalt og i 
Danmark

• De nye Fælles Mål – og matematikvejledere 
som faglig støtte i arbejdet hermed

• Styrke fagteamsamarbejdet og matematik-
vejlederens rolle

• Netværksdannelse mellem matematik-
 vejledere

Andre oplysninger
Transport
Deltagerne betaler selv for transport til og fra 
konferencen.
Der er buskørsel mellem Odense Banegård og 
Odense Congress Center (OCC).  
Prisen for en enkeltur er kr. 50,00, der betales i 
bussen. 
Tilmelding til buskørsel før og efter konferencen 
bestille direkte ved OCC på mail srb@ose.dk 
senest den 21. maj 2014.
Busserne kører fra Dannebrogsgade ved Odense 
banegård til OCC kl. 08.45 – de ankommer så til 
OCC ca. kl. 09.05. Busserne er forsynet med et 
Odense Congress Center skilt i forruden.

Konferencemiddag og 
socialt netværk
Som afslutning på konferencen kan du tilmelde 
dig en 3-retters konferencemiddag. 
Prisen er kr. 490,00 inklusiv to glas vin og kaffe. 
Tilmelding sker sammen med tilmelding til 
konferencen på www.dkmat.dk
Beløbet betales samtidig med betalingen for 
deltagelse i konferencen.

Overnatning
Det er muligt at bestille værelse forud for og 
efter konferencen for de, der måtte ønske dette. 
Prisen for en enkelt overnatning i enkeltværelse 
er kr. 725,00 og for dobbeltværelse kr. 825,00. 
Bestilling af værelser sker ved direkte hen-
vendelse til Odense Congress Center på telefon 
65 56 01 00 eller på mail occ@occ.dk 

Yderligere oplysninger
Forespørgsler om denne indbydelse sendes via 
www.dkmat.dk til undertegnede. Uopsættelige 
spørgsmål modtages eventuelt på 20 29 09 56 
til undertegnede eller til forretningsfører 
Liselotte Madsen på 86 59 60 22.

På vegne af
Undervisningsministeriet, UC, CFU og DMLF

Jens Peter Christensen/Gert B. Nielsen 

Tilmelding og deltagerbetaling
Det er en indbudt konference. 
Det betyder, at det kun er skolernes matematik-
vejledere, der kan tilmelde sig. Har skolen ikke 
en matematikvejleder, kan skolens matematik-
ansvarlige lærer tilmeldes.
Husk din PC.
Tilmelding sker på www.dkmat.dk 
fra 11. april 2014 til 5. maj 2014. 
Tilmelding sker efter ”først til mølle” princippet. 

Pris
Prisen for deltagelse i konferencen er kr. 695,00 
pr. deltager inklusiv eventuelle konferencema-
terialer samt fuld forplejning under konferencen. 
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Program for konferencen
    
09.00 - 09.30 Ankomst. Kaffe, te og rundstykker
09.30 - 09.35 Velkomst
09.35 - 10.20 Skolematematikkens udvikling internationalt med
 udgangspunkt i det svenske matematikløft.
 Lektor Jorryt van Bommel, Universitetslektor i matematikkens didaktik, 
 Karlstads Universitet

 Lavere resultater på Timss og i Pisa har påvirket den politiske styring i Sverige på 
mange måder. Forskellige indsatser, blandt andet matematikløftet, er initieret for at 
forbedre fremtidige resultater. Kollegial læring som en del af professionaliseringen 
er nu på vej ind i den svenske skole. Grundantagelsen er, at lærerne har kundska-
ber, det gør det muligt at arbejde med den udvikling, der behøves. 

 Den nationale satsning, ”Matematikløftet”, giver lærerne nye muligheder, og 
tvinger dem samtidigt til kollegial samtale om temaet. Learning Studies har fået 
fodfæste i Sverige. Det er en anden form for kollegial læring. Resultater fra begge 
tyder på, at lærerne får nyt indblik i matematikdidaktik. 

 Jorryt van Bommel arbejder som lektor i matematikdidaktik ved Karlstads Univer-
sitet. Hun forsker i matematikdidaktikens didaktik. Udover at undervise på lærer-
uddannelsen, arbejder hun også med professionalisering af matematiklærere på 
forskellig vis.

10.20 - 10.50 Danske elevers udfordringer i matematik 
 Lektor Uffe Thomas Jankvist (UTJ), er lektor i matematikkens didaktik ved 

Aarhus Universitet, Campus Emdrup   

 Oplægget vil omhandle et udvalg af de matematikspecifikke udfordringer som dan-
ske elever har. Der vil blive trukket på ’findings’ og erfaringer fra både PISA-2012 
og Roskilde Universitets matematikvejlederuddannelse til gymnasiet. I forbindelse 
med PISA-2012 vil faldet i ’talentmassen’ også blive berørt. Matematikvejleder-

 uddannelsen i gymnasiet beskrives og funktionen i gymnasiet sammenholdes med 
vejlederfunktionen i grundskolen. Der er den fundamentale forskel, at gymna-
sielæreren uddannes til at vejlede elever, mens grundskolens lærere uddannes til 
at vejlede kolleger. Endelig vil tanker om mulig brobygning mellem folkeskole og 
gymnasium blive berørt.

 Uffe Thomas Jankvist (UTJ) er lektor i matematikkens didaktik ved Aarhus Univer-
sitet, Campus Emdrup. Uffe Thomas Jankvists forskningsområder omfatter brug 
af matematikkens historie og filosofi i undervisningen, tværfaglighed, og elevers 
læringsvanskeligheder i matematik. UTJ har sammen med Mogens Niss designet og 
underviser på Roskilde Universitets matematikvejlederuddannelse til gymnasiet.

10.55 - 11.15 Mathematical Literacy
 Leder af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, 
 Camilla Brørup Dyssegaard 

 Den kommende folkeskolereform har til formål at løfte det faglige niveau, at mind-
ske betydningen af social baggrund samt at styrke tillid og trivsel i folkeskolen. På 
den baggrund har Undervisningsministeriet igangsat en række forskningskortlæg-
ninger, blandt andet i matematik. I dette indlæg gives et indblik i resultaterne fra 
forskningskortlægningen: Hvilke metoder og indsatser har effekt på eller betydning 
for elevers matematikkompetencer?

 Kortlægningen har til formål at give forskningsinformeret viden til lærere og under-
visere, der kan omsættes i praksis.

 Camilla Brørup Dyssegaard er læreruddannet fra 1994, Cand.pæd.psyk fra 2004, ph.d. 
fra 2009, autoriseret psykolog fra 2011, post.doc fra 2012 og fra december 2013 leder 
af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning. Dyssegaard har tidligere arbejdet 
som lærer, læsevejleder, AKT-lærer, skolepsykolog og forskningsassistent.

Konference for matematikvejledere 
og andre resursepersoner
26. maj 2014 i Odense Congress Center

Programmet fortsætter på næste side
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11.15 - 11.45 De nye Fælles Mål
                        Hvilke forskelle er der i forhold til ”de gamle”?  Hvordan kan de nye 
 implementeres. Oplæg til debat i regionsopdelte workshops
 Klaus Fink, Læringskonsulent Undervisningsministeriet

 Hvorfor skal der skrives nye mål? Hvordan er den overordnede ramme for målene 
i alle fag? Hvordan ser de nye mål for matematik ud? Hvordan skal matema-
tiklærerne bruge de nye mål? Hvordan bliver undervisningsvejledningen? Det vil 
oplægget give nogle svar på.

 Oplægget vil desuden være starten på en diskussion af matematikvejlederens rolle i for-
bindelse med implementeringen af de nye mål i matematik i løbet af de næste skoleår.

 Klaus Fink har siden 2006 været ansat som læringskonsulent (tidligere fagkonsulent) 
i UVM vedrørende matematik i grundskolen. Han har deltaget i efteruddannelse 
i ind- og udland og været tæt på afgangsprøverne og faget matematiks udvikling. 
Desuden har han været med til at skrive Fælles Mål 2009 og de nye Fælles Mål.

11.45 - 12.15 Workshop - implementering af Fælles Mål 

12.15 - 13.15 Frokost 

13.15 - 13.45 Fagteamsamarbejde og matematikvejledning
                          Lektor ph.d. Arne Mogensen, VIA

 Forårets omfattende kortlægning af arbejdet i fagteam i matematik på danske 
skoler præsenteres. Nogle centrale tendenser trækkes frem fra den survey, der har 
været udsendt til alle skoler, og fra interviews med fagteams.

 Derudover præsenteres inspirationsmateriale, herunder cases, oplæg og forløb, der 
kan støtte matematikfaglig diskussion og udvikling på skolerne. 

 Inspirationsmaterialet bliver lagt på EMU’en.    

 Arne Mogensen er lektor i matematik ved VIA University College, Læreruddannel-
sen i Aarhus. Han arbejder også med klasserumsforskning og udviklingsarbejde i 
fagteam, faglig udfordring af dygtige elever og forskellige evalueringsformer.

13.50 - 14.25 Workshop – Matematikfaglig diskussion 
 om blandt andet fagteamsamarbejde 

14.30 - 15.00  Tale af Undervisningsminister Christine Antorini

Programmet fortsætter på næste side
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15.00 - 15.30 Danmarks Matematikvejleder Netværk og 
 Lærernetværk for matematik og it
 Lektor Bent Lindhardt og pæd. konsulent Rikke Teglskov

 Danmarks Matematikvejleder Netværk (DMN) er et nyt netværk som hen-
 vender sig til den eller de matematiklærere, der er tildelt en vejlederfunktion på 
 en grundskole for at facilitere udviklingen af matematikundervisningen.

 DMN skal udvikle sig til et levedygtigt netværk, som kan understøtte matematik-
 vejlederen i samarbejdet med fagteamet. Dette skal bl.a. ske ved et øget videns-

flow af væsentlige fagdidaktiske forskningsresultater, gennem større kendskab til 
hvem der gør hvad, gennem erfaringsudveksling samt øget national og regional 
drøftelse af fælles fagdidaktiske problemstillinger fx knyttet til emner som mate-
matik og inklusion, målstyret undervisning, talentet i matematikundervisningen, 
ministerielle tiltag osv.

 Lærernetværk for it i matematik er et projekt som har til formål at fundere nationalt 
 forankrede videns- og udviklingsprocesser blandt 600 lærere over hele landet. 
 600 lærere som er fordelt på fagene dansk og matematik.

 Lektor Bent Lindhardt har tidligere arbejdet i Nationalt Videncenter for Matematik-
 læring, er formand for Foreningen Dansk Special Matematik, DanSMa samt daglig 

leder af Kompetencecenteret for matematikdidaktik, UCSJ.
 Rikke Teglskov er Pædagogisk konsulent i Center for Undervisningsmidler, 
 UC-Lillebælt. National fagkoordinater for matematik i Lærernetværket for it i folke-

skolens fag.

15.35 - 16.30 Workshops – Hvordan vejleder vi kollegaer, og hvordan           
                   sikrer vi samarbejdet i regionale og kommunale netværk?
 Kaffe te og kage i workshopgrupperne

16.35 - 17.00 Ledelse eller vejledning af kollegaer?
 Nils Villemoes, foredragsholder

17.00 - 17.15  Afslutning

17.30 - 21.30  Konferencemiddag

Husk tilmelding på www.dkmat.dk
Det er en indbudt konference. 
Det betyder, at det kun er skolernes matematikvejledere, der kan tilmelde sig. Har skolen ikke en 
matematikvejleder, kan skolens matematikansvarlige lærer tilmeldes.

Tilmelding sker på www.dkmat.dk 
fra 11. april 2014 til 5. maj 2014. 
Tilmelding sker efter ”først til mølle” princippet. 

Prisen for deltagelse i konferencen er kr. 695,00 
pr. deltager inklusiv eventuelle konferencema-
terialer samt fuld forplejning under konferencen. 


