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ÆNDRET PROGRAM 
  
DEBATMØD OM  

MATEMATIKDIDAKTIK PÅ 
BEGYNDERTRIN 
Danmarks Matematiklærerforening og Forlaget Matematik 
inviterer til debatmøder for alle, der interesserer sig for 
matematikundervisning, fx matematikvejledere, matematik- 
lærere, lærerstuderende og læreruddannere.  
 
Debatten tager afsæt i udgivelsen af vores nyeste bog om 
matematikdidaktik målrettet undervisningen i 0.-3. klassetrin.  
Ideer til god matematikundervisning 0.-3. klasse  
af forfatterne Lisser Rye Ejersbo, Niels Johnsen og Peter Müller.  
Bogen giver konkrete værktøjer til matematikvejledere, matematiklærere, 
læreruddannere og lærerstuderende. I bogen er der fokus på de valg og 
udfordringer, som det indebærer at undervise i matematik på de mindste 
klassetrin. 
Bogen bygger på et matematikdidaktisk teoretisk grundlag, hvor teori og 
praktiske eksempler giver ideer til, hvordan man kan arbejde med den gode 
matematikundervisning.   
 

Debatmødet afholdes kun i København  
 Torsdag den 30. september 2021 kl. 15.00-18.00 hos NCUM/Campus 

Emdrup lokale D174, Tuborgvej 164, 2400 København NV. 
 
Program 

1. Velkomst 
2. Introduktion af NCUM 
3. Forfatternes vision og mission 

Oplæg ved forfatterne.   
4. En læreruddanners syn på bøgerne set ud fra et matematikdidaktisk 

teoretisk grundlag, hvor teori og praktiske eksempler kan bidrage til 
den gode matematikundervisning 
Ved lektor på VIA, cand. pæd. og Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet 
Lóa Björk Jóelsdóttir.  

5. Hvad siger en matematikvejleder? 
Hvordan vurderer en matematikvejleder/matematiklærer anvendelsen og 
betydningen af bogen for den daglige undervisning?  
Matematikvejleder Lis Zacho.  



 
6. Kort pause med kaffe/te og brød 
7. Debat med mødets deltagere  
8. Reception, vin/vand/øl snacks og udveksling af fælles erfaringer  

 
Tilmeldingsfristen er udsat 
Tilmeld dig på www.dkmat.dk senest torsdag den 20. september 2021.  
Pris kr. 300,00 + moms inkl. mødeomkostninger og fortæring. 
Bogen kan bestilles til reduceret pris ved tilmelding og leveres på mødedagen. 
Vi følger vejledningerne om evt. restriktioner i forhold til Covid19.  
  
Om bogen 
Ideer til god matematikundervisning 0.-3. klasse 
Bogen indeholder følgende kapitler: 

• Hvordan lærer børn at forstå tal 
• Subtraktion 
• Addition, subtraktion og division 
• De gode spørgsmål 
• Matematik i den magiske cirkel 
• Geometri 
• Statistik og sandsynlighed 

Bogen er på 132 sider. Prisen er kr. 320,00 + moms og forsendelse. 
Bestil bogen ved din tilmelding til debatmødet til kr. 260,00 + moms og få den 
leveret på dagen. 
 
Om forfatterne 
Ideer til god matematikundervisning 0.-3. klasse 
Lisser Rye Ejersbo er lærer, cand. pæd. i matematik, Ph.d. og lektor emeritus på 
DPU samt forfatter til flere bøger. 
Niels Johnsen er lærer, cand. pæd. i matematik og lektor på KP.  
Peter Müller er lærer og matematikvejleder og har udviklet mange 
undervisningsmidler primært til de mindste klasser. 
 
Forfatterne har alle undervist i matematik i grundskolen og på læreruddannelsen 
samt holdt adskillige kurser for matematiklærere. 
 
 
 
 
                                   Med de venligste hilsner 
 
Gert B. Nielsen                                                  Knud Jørgen Jensen 
Bestyrelsesformand                                           Forlagsdirektør                                          
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