Til skolens ledelse, PLC og den matematikansvarlige lærer

Indbydelse til konference

FN’S 17 VERDENSMÅL
I 2019 har Danmarks Matematiklærerforening og Forlaget MATEMATIK udgivet
materialet FN’s 17 verdensmål, som er temaet for Matematikkens Dag i uge 46.
I den anledning afholder vi en konference i Odense Congres Center, Ørbækvej 350,
5220 Odense fredag den 27. september 2019 kl. 9.30 - 16.00
Med bogen og de tilhørende materialer og
konkurrencer sætter Danmarks Matematiklærerforening og foreningens kredse fokus
på FN’s 17 verdensmål og den matematik, der knytter sig til dette nødvendige og
spændende tema.

Matematikkens Dag

FN’S 17 VERDENSMÅL

Forlaget MATEMATIK
Hæderlighedsgyden 6,
Nordby
8305 Samsø
Telefon 8659 6022
mat.forlag@dkmat.dk

www.dkmat.dk

Om materialet

Ved udarbejdelsen af materialet er der lagt vægt
på at komme omkring alle 17 mål og på tre forskellige niveauer – indskolingen, mellemtrinnet
og udskolingen, så det kan være muligt for alle
klassetrin at deltage i Matematikkens Dag torsdag
den 14. november 2019.

Matematik og de
17 verdensmål

I FN er man blevet enige om, at hvis flere lande
udarbejder love, som gør det muligt at nå alle
17 verdensmål, så kan verden blive et bedre sted.
For at få indført den slags love vil man starte med, at
flere lande (helst alle) skal tælle og beregne, hvordan
det er lige nu. Landene skal altså bruge matematik
for at vise, hvordan det er hos dem – og hvordan det
efterhånden (forhåbentlig) går bedre og bedre!
Størstedelen af indikatorerne for FN’s mål mod
en bæredygtig og fredeligere verden er beskrevet
matematisk – de er udtrykt ved tal, fx: Der skal være
et bestemt antal lande som … , eller Andelen af ….
skal være …

Danmarks
Matematiklærerforening
Forlaget Matematik

Med støtte fra
Udenrigsministeriets
Oplysningspulje

En bevilling fra Udenrigsministeriets Oplysningspulje har i år gjort det muligt at forære et
eksemplar af bogen til alle skoler i Danmark.
På konferencen og dens workshops får du
yderligere ideer og eksempler på arbejdet med
temaet i dagens skole.

FN’s 17 verdensmål
I september 2015 vedtog FN 17 nye udviklingsmål,
som gælder globalt - også for Danmark. De nye
verdensmål har 6 temaer, 17 mål og en lang række
delmål. At arbejde med de 17 verdensmål er et arbejde, som FN’s medlemslande har forpligtet sig til.

Udenrigsministeriets Oplysningspulje

En bevilling fra Udenrigsministeriets Oplysningspulje
har i år gjort det muligt at forære et eksemplar af
bogen til alle skoler i Danmark. Udenrigsministeriets
Oplysningspulje ønsker at støtte projekter, der kan
udbrede danskernes kendskab til verdensmålene og
sikre, at kendskabet til verdensmålene når ud til den
brede befolkning og rammer nye målgrupper.

I materialet i denne bog og på den tilhørende
hjemmeside er der flere muligheder for at bruge god
matematik til at tælle, beregne og illustrere, hvordan
noget er eller kunne blive hos jer, i Danmark eller
ude i verden.
Der er masser af matematiske redskaber,
eleverne kan lære at anvende.

Tilmelding
Konference om FN’s 17 verdensmål
og Matematikkens Dag
fredag den 27. september 2019

Tilmelding på www.dkmat.dk efter ”først til mølleprincippet”.
Prisen er 1425 kr. + moms. Bindende tilmelding er
senest mandag den 16. september 2019.

Bogen FN’s 17 verdensmål

Alle skoler i Danmark får tilsendt et gratis eksemplar
af bogen.
En PDF-udgave af bogen vil kunne hentes på
www.matematikkensdag.dk inden konferencen.
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Konference om

FN’S 17 VERDENSMÅL
Program for konferencen

Forlaget MATEMATIK

Fredag den 27. september 2019 i Odense Congress Center
09.00 - 09.30

Ankomst Kaffe, te og rundstykker

09.30 - 09.40

Velkomst

09.40 - 10.25

Verdensmål 13 – Klima

Hæderlighedsgyden 6,
Nordby
8305 Samsø
Telefon 8659 6022
mat.forlag@dkmat.dk

Christian Cherry, vejrvært på Danmarks Radio
Klimaforandringerne er allerede i gang, så derfor skal der investeres i løsninger, som kan forhindre menneskelige og materielle katastrofer forårsaget af ekstremt vejr i et varmere klima.
Klima og vejr er ikke det samme. Vejret er det, som kan iagttages og måles på kort sigt. Klima
beskriver vejret, som det har taget sig ud inden for en klimaperiode på 30 år. Man kan altså ikke
sige, at det aktuelle vejr, man har en given dag, skyldes klimaforandringer. Forskningen viser, at
den globale opvarmning vil medføre flere ekstreme vejrhændelser i fremtiden. Temperaturen er
blandt andet steget, fordi vi har udledt drivhusgasser i atmosfæren. De ligger nærmest som en
dyne omkring Jorden, og de er med til at gøre kloden varmere. For at problemet kan håndteres,
skal verdens befolkning gøres opmærksom på, at problemet eksisterer. Derfor er et af målene
information og læring om klimaforandringerne.

Christian Cherry

Christian Cherry er vejrvært på Danmarks Radio. Han er uddannet folkeskolelærer med speciale i
Geografi og Religion og har arbejdet 8 år i folkeskolen.

Workshops - Første runde

10.30 - 11.45

Frokost

12.30 - 13.45

Workshops - Anden runde
Se beskrivelser på næste side i oversigten for workshops, vælg på www.dkmat.dk

Verdensmål 12 - ansvarligt forbrug og produktion
Verdensmål 17 - partnerskaber for handling

13.50 - 14.30

Minik Jørgen Helborg, ejer og direktør i Upcycling Scandinavia
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11.45 - 12.30
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Afrikas befolkning vil vokse stødt frem mod 2020, og i 2050 vil der bo mere end en milliard
mennesker der. Med den befolkningstilvækst, der er i gang ikke kun i Afrika, men kloden over,
er det vigtigt at lægge vægt på cirkulær økonomi. Det betyder, at ting så vidt muligt genbruges i
stedet for at blive kasseret. FN har formuleret 17 vigtige verdensmål. I mit foredrag vil jeg lægge
hovedvægten på mål 12 om ansvarligt forbrug og produktion og på mål 17 om partnerskaber
for handling. Jeg vil fortælle om 3 cases, der alle indeholder en del faktatal, som man kan regne
videre på. For eksempel viser jeg, hvor mange liter vand, der bruges til fremstillingen af nye
aluminiumsdåser sammenlignet med genbrug af eksisterende dåser. Det vises både i rene tal og
i procent.

Minik Jørgen
Helborg

Minik har startet Upcycling Scandinavia for ca. et år siden. Han har indsat en professionel bestyrelse, der kender detaljerne i bæredygtighedens gøremål, så vi kan gøre vores forbrug cirkulært og tilmed notere loop på affaldsstrømmene.

14.40 - 15.00

Kaffepause

15.00 - 15.20

Nyt fra matematikkens verden

15.20 - 15.40

Præsentation af hjemmesiden for Matematikkens Dag 2019
Carl Anker Damsgaard og Jørgen Korsgaard, medlemmer af redaktionsgruppen

Som en del af materialet til Matematikkens Dag 2019 er der lavet en hjemmeside, hvor alle
bogens kapitler kan hentes i PDF udgave.
Desuden vil en række andre materialer, blandt andet regneark, også kunne hentes der.
Carl Anker
Damsgaard

Jørgen
Korsgaard

Matematikkens Dag 2020 samt afslutning

15.40 - 16.00

Workshops

Du kan tilmelde dig to workshops. Angiv gerne alternative workshops, hvis dine første valg bliver overtegnede.
Læs mere om de enkelte workshops på de følgende sider.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Faglig læsning - Især knyttet til verdensmål 12
Grænser for vækst- vækstfunktioner i grundskolen. Især knyttet til målene 7, 8, 12 og 13
Mål 3 og Manipulering med statistik - Især knyttet til verdensmål 1, 2, 3 og 16
Kvalitetsuddannelse - Især knyttet til verdensmål 4
Afskaf fattigdom - Især knyttet til verdensmål 1
Matematik i logoerne til de 17 verdensmål - Knytter sig til alle 17 mål
Oasen - Et ulige spil - Især knyttet til verdensmål 10
Vindmøller i indskolingen - Især knyttet til verdensmål 7
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Fredag den 27. september 2019 i Odense Congress Center kl. 9.00-16.00

Workshops

Workshop 3

Mål 3 og Manipulering med statistik

Du kan tilmelde dig to workshops. Vi har valgt
dette, for at du kan få flest mulige ideer og inspirationer. Angiv gerne alternative workshops i
tilfælde af, at dine første valg bliver overtegnede.
Der er minimum 14 og maksimum 28 deltagere i
hver workshop.

Især knyttet til verdensmål 1, 2, 3 og 16

Hæderlighedsgyden 6,
Nordby
8305 Samsø
Telefon 8659 6022
mat.forlag@dkmat.dk

Søren Svendstorp Lund

Workshop 1

Faglig læsning
Især knyttet til verdensmål 12

Connie Nielsen og
Elisabeth Tang

Vi vil arbejde med faglig læsning i autentiske
tekster om ansvarlig forbrug og produktion. Vi vil
også bearbejde dele af teksterne på forskellige
måder i forhold til matematikfaglige ord og begreber samt tegne og aflæse diagrammer og tabeller.
Udover eksemplerne fra Matematikkens Dag
2019 vil vi komme med andre eksempler, der kan
anvendes direkte i egen undervisnig.
Målgruppe: Mellemtrinnet
Instruktører: Connie Nielsen, lærer ved Høje Kolstrup
Skole, konsulent i Aabenraa Kommune og forfatter til
lærebogssystemet ABACUS.
Elisabeth Tang, konsulent ved Sønderborg Kommune
og forfatter til lærebogssystemet ABACUS.
Begge instruktører er forfattere til bogen FN’s 17 verdensmål til Matematikkens Dag 2019.

”Man kan kun have tiltro til en statistik, man selv
har forfalsket” sagde Winston Churchill. Dette er
måske sandt lidt for tit. Derfor vil vi gøre noget ved
det, for som der blandt andet står i formålet for
matematik: ”at eleverne kan forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse med henblik
på at tage ansvar og øve indflydelse i et demokratisk fællesskab”. Vi skal se eksempler på, hvordan
der manipuleres med statistik i den offentlige debat
og hvordan eleverne selv kan manipulere statistikker, så samme statistik kan understøtte forskellige
modsatrettede argumenter. Der vil være fokus på
praktiske øvelser. Medbring computer med
adgang til Excel eller Google Sheets.
Målgruppe: Udskolingen
Instruktør: Søren Svendstorp Lund,
matematikkonsulent i Albertslund Kommune.

Især knyttet til verdensmålene 7, 8, 12 og 13

Klaus Fink

Vækst indgår i næsten alle økonomiske modeller, i samfundsdebatten og i politik. Men er
det overhovedet muligt i længden at forlange
vækst på alle områder? Vi skal se på grundskolematematikkens undervisning i vækstfunktioner
- bl.a. lineære og eksponentielle. Vi skal forholde
os kritisk til deres anvendelse på virkelighedens
konkrete forhold. Og så skal vi se på måske mere
realistiske vækstfunktioner - kan vi fx undervise i
logistisk vækst i grundskolen?
Målgruppe: Udskolingen
Instruktør: Klaus Fink, tidligere medlem af Opgavekommissionen, redaktør af ”Årets prøver” og forfatter til flere
artikler om prøverne i Tidsskriftet MATEMATIK, medlem
af redaktionsgruppen for bogen FN’s 17 verdensmål til
Matematikkens Dag 2019.

www.dkmat.dk
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Workshop 4

Kvalitetsuddannelse

Især knyttet til verdensmål 4

Workshop 2

Grænser for vækst- vækstfunktioner
i grundskolen
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Thomas Maaløv og
Torben Blankholm

Vi skal i fællesskab undersøge, hvordan en regnekonkurrence, et venskabsløb og en plakat kan sætte verdensmål 4 i spil i en undervisning, som giver eleverne
mulighed for gennem dialog og samarbejde med
andre at erfare, … at matematik rummer redskaber
til problemløsning, argumentation og kommunikation. Her med fokus på, at sikre alle lige adgang til
kvalitetsuddannelse og muligheder for livslang læring.
Vi skal se på billeder, se film og klip fra film samt
tjekke websites, der kan perspektivere og sætte kolorit på en matematikundervisning med udgangspunkt
i de tre opgaver vi har skrevet til matematiklærerforeningens bog om verdensmålene. Udfordringen er at
give eleverne et forståeligt indtryk af, hvordan det er
at gå i skole og leve i andre dele af verden, at relatere
det til deres egne livsvilkår og skolegang samt at
reflektere over, hvordan vilkårene kan ændres såvel
hos dem selv som i andre dele af verden.
Deltagere i denne workshop, er velkomne til at indgå
i et netværk, hvor der kan udveksles viden, oplevelser,
gode historier, billeder mv. om undervisning, skolegang,
skolesyn, uddannelsessystemer og livslang læring.
Målgruppe: Indskolingen og mellemtrinnet
Instruktører: Thomas Maaløv, lærer, matematikvejleder og
forfatter - blandt andet til bogen FN’s 17 verdensmål til
Matematikkens Dag 2019. Torben Blankholm, lærer og
forfatter - blandet andet til bogen FN’s 17 verdensmål til
Matematikkens Dag 2019

Der er flere workshops på næste side
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Workshops

Workshop 7

(fortsat)

Oasen - Et ulige spil

Forlaget MATEMATIK

Især knyttet til verdensmål 10

Workshop 5

Afskaf fattigdom
Især knyttet til verdensmål 1
Hanne Sax og Jens
Peter Christensen

Per Haspang

Hvordan påvirker det et samfunds økonomi, når
der ændres på skatten? Kan uligheden formindskes? ADAM er en computermodel over det
økonomiske kredsløb: ”Annual Danish Aggregate
Model”. Modellen er udarbejdet af Danmarks
Statistik og bruges blandt andet i Folketinget til at
beregne konsekvenserne af forskellige økonomiske beslutninger. MINI-ADAM er en lille model
over et samfunds skatteopkrævning udarbejdet til
elever i udskolingen. Deltagerne skal arbejde med
et regneark: MINI-ADAM, hvor man kan ændre
på beløb og grænseværdier og se resultatet af ændringerne. Deltagerne skal medbringe bærbar
computer med Excel installeret.
Målgruppe: Udskolingen
Instruktør: Per Haspang, lærer og forfatter. Medlem af
redaktionsgruppen for bogen FN’s 17 verdensmål til
Matematikkens Dag 2019.

Spillet kan spilles på alle alderstrin, og det tager
udgangspunkt i det samme grundspil.
Mange kan spille sammen - også på flere niveauer
samtidigt. Meningen med spillet er, at gennemtænke og modellere spillets regler, så spillet bliver
mere og mere lige. Spillet kan spilles på et lille
stykke papir med små brikker - eller ude i skolegården med børnene som levende brikker.
Kom og vær med til at komme først gennem
savannen og til oasen.

Hæderlighedsgyden 6,
Nordby
8305 Samsø
Telefon 8659 6022
mat.forlag@dkmat.dk

www.dkmat.dk

Oasen

Målgruppe: Indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen
Instruktører: Hanne Sax, Matematikvejleder, medlem
af FU og forfatter, Jens Peter Christensen, formand for
Danmarks Matematiklærerforening, forfatter og lærer på
Skørping Skole. Begge instruktører er forfattere til bogen
FN’s 17 verdensmål til Matematikkens Dag 2019.

Workshop 6

Matematik i logoerne til de
17 verdensmål

Knytter sig til alle 17 verdensmål

Workshop 8

Vindmøller i indskolingen
Især knyttet til verdensmål 7

Susanne Dahl
Carl Anker Damsgaard, Kirsten Helborg Drews
og Finn Egede Rasmussen

På plakaten, der fortæller om de 17
verdensmål, har hvert mål et logo.
Nogle af dem er udformet matematisk. På billederne er logoet til
mål 5 strengt matematisk, mens det
til mål 4 ikke er matematisk
udformet.
På workshoppen er det kursisternes
opgave at vælge et eller flere logoer,
som ikke er matematisk udformet.
Foreslå en ændring til logoet, så det
får en tydelig matematisk udformning.
Brug computerens dynamiske geometriprogram.
En anden mulighed er, at I bruger jeres tegneredskaber til at udforme jeres forslag til logo.
Målgruppe: Mellemtrinnet og udskolingen.
Instruktører: Carl Anker Damsgaard, Kirsten Helborg Drews
og Finn Egede Rasmussen, forfattere og redaktører for bogen
FN’s 17 verdensmål til Matematikkens Dag 2019.

Vi arbejder meget praktisk og skal bygge små vindmøller i forskellige materialer.
Vi eksperimenterer med de færdige møller, hvor
vi blandt andet arbejder med dataopsamling i et
simpelt skema.
Målgruppe: Indskolingen
Instruktør: Susanne Dahl, fagredaktør og forfatter - blandt
andet bogen FN’s 17 verdensmål til Matematikkens Dag 2019.

Tilmelding og pris

Du kan tilmelde dig to workshops.
Vi har valgt dette, for at du kan få flest mulige
ideer og inspiration. Angiv gerne alternative workshops, hvis dine første valg bliver overtegnede.
Tilmelding på www.dkmat.dk senest
mandag den 16. september 2019.
Pris 1425 kr. + moms. Inkluderer
materialer og forplejning.
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