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Forlaget MATEMATIK, Danmarks Matematiklærerforening, inviterer til 
konference og workshops tirsdag den 16. november 2021 kl. 9.00-16.00 
i Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ.

Indbydelse til konference og workshops

Undersøgende Matematik
i indskolingen og på mellemtrinnet

Tilmelding og pris
Pris 1495 kr. + moms. Prisen inkluderer 
materialer og forplejning. 
Tilmelding på www.dkmat.dk senest torsdag 
den 28. oktober 2021.

Se program og workshops 
på de næste sider.

• I 1. trinforløb lægges der vægt på, at eleverne opnår erfaringer med at deltage i matemati ske 
undersøgelser. I disse undersøgelser får eleverne mulighed for at anvende konkrete materia-
ler og andre uformelle repræsentationer, herunder deres egne skitser og noter. Set over hele 
trinforløbet kan problemerne inddrage alle tre stofområder. 

•  I 2. trinforløb lægger undervisningen vægt på, at eleverne bliver i stand til at anvende forskel-
lige konkrete, visuelle og symbolske repræsentationer, herunder interaktive repræsentationer, 
fx i form af apps og andre digitale læremidler. Repræsentationerne understøt ter både elever-
nes matematiske undersøgelser og deres udvikling af faglige begreber og metoder. 

Fra læseplanen
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Program
09.00-09.30 Ankomst med registrering og let morgenmad

09.30-09.45 Velkomst

09.45-10.45 BEAM – Bedre eksperimenterende og anvendelsesorienteret 
matematikundervisning 

 Helle Lykke Østerby, lektor ved Center for Skole og Læring, 
 Professionshøjskolen Absalon

 En præsentation af de foreløbige resultater fra udviklingsprojektet BEAM, hvis 
hovedformål er at videreudvikle indhold i og metoder til en bedre eksperimen-
terende og anvendelsesorienteret matematikundervisning. I projektet er der et 
særligt fokus på en mulig progression for elevers eksperimenterende arbejdsmå-
der og evner til at anvende matematik i et samspil mellem en kompetence- og 
STEM-orienteret matematikundervisning fra 1. – 9. klassetrin. Udviklingsprojektet 
er et samarbejde mellem Professionshøjskolen Absalon og 21 matematiklærere fra 
Lejre Kommune.

10.55-12.25 Workshop 1, se efterfølgende beskrivelser af indhold  

12.30-13.20 Frokost

13.20-14.50  Workshop 2, se efterfølgende beskrivelser af indhold

14.50-15.10  Kaffepause

15.10-15.55  Undersøgelser  
 Niels Jacob Hansen, emeritus fra Professionshøjskolen Absalon

 Matematiske undersøgelser er en væsentlig del af matematikundervisningen på alle 
trin. I oplægget vil der blive præsenteret overvejelser om, hvordan strukturen i un-
dervisningen kan fremme en undersøgende tilgang, der vil blive diskuteret forskellige 
typer af grader af den undersøgende aktivitet og vist eksempler på en fleksibel og 
læringsfremmende dialog i klasserummet. Oplægget vil indeholde eksempler på 
undersøgende aktiviteter med relation til yngste trin/mellemtrin.

15.55-16.00  Afslutning

Workshops
Du kan tilmelde dig to workshops. 
Vi vil gøre, hvad vi kan for at flest mulige får opfyldt deres første og anden prioritet af workshops. Vi beder dog om, 
at I alle vælger to ekstra og prioriterer disse. Tilmelding på www.dkmat.dk senest torsdag den 28. oktober 2021. 

 1.  På vej til at blive undersøgende 
 2.  Sushichefens køkken 
 3.  Matematik med it for de yngste 
 4.  Hverdags matematik
 5.  Hvad nu hvis? Matematikværksteder på iPad
 6.  Undersøgende matematik med it på mellemtrinnet 
 7.  Matematik med glæde i indskoling – Tidlig indsats 
 8.  Undersøgende og aktivitetspræget matematik på mellemtrinnet

De otte workshops er beskrevet på de næste sider

Niels Jacob 
Hansen

Helle Lykke 
Østerby

Undersøgende Matematik 
i indskolingen og på mellemtrinnet
Tirsdag den 16. november 2021 kl. 9.00-16.00 i Odense Congress Center.

Konference
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Undersøgende Matematik 
i indskolingen og på mellemtrinnet

Kathrine Iversen 
og Anne-Christine 
Weber

Kathrine Iversen 
og Anne-Christine 
Weber

Børn er per definition udforskende i deres om-
givelser. Som voksne kan vi have fralagt os disse 
elementer af tilværelsen. Men hvis vi skal kunne 
inspirere til undersøgende arbejdsformer, skal vi 
først og fremmest selv være undersøgende.
Vi ser på forskellige hverdagseksempler samt ek-
sempler fra de forskellige stofområder for at lade 
os inspirere til at være undersøgende sammen 
med eleverne.

Målgruppe: alle alderstrin.
Volker Bertoldt, matematiklærer ved Svend Gønge Skolen, 
Lundby.

Workshops
Der er to runder med workshops. 
Der er otte workshops at vælge imellem. Du skal ved tilmeldingen til konferencen vælge, hvilke to 
workshops du ønsker at deltage i. Vi vil gøre, hvad vi kan for at flest mulige får opfyldt deres første og anden 
prioritet af workshops. Vi beder dog om, at I alle vælger to ekstra og prioriterer disse.

Workshop 1 

På vej til at blive 
undersøgende 

Volker Bertoldt

Workshop 5-7 er
beskrevet på næste side.

Velkommen til Sushichefens køkken, hvor vi skal 
arbejde med regnestrategier.
I denne workshop skal vi arbejde med en under-
søgende og legende tilgang til arbejdet med regne-
strategier. Vi kommer i workshoppen til arbejde 
både med baggrunden for tilgangen samt med 
konkrete ideer til undervisning. Medbring gerne 
både papir, blyant og evt. elektroniske dimser 
i alle afskygninger. Allervigtigst – medbring dit 
legende humør.

Hanne Sax Holm, lærer og medlem af Danmarks Mate-
matiklærerforenings hovedstyrelse og forretningsudvalg. 
Matematikvejleder og underviser i indskolingen. 

Workshop 2 

Sushichefens køkken 

Workshop 3

Matematik med it 
for de yngste

Arbejdet med digitale hjælpemidler fylder mere 
og mere i skolen. Vi vil komme med et bud på, 
hvordan man kan arbejde med it i indskolingen 
via en legende tilgang. Eleverne skal forberedes til 
itværktøjer som fx Excel, Dynamisk geometripro-
gram samt snuse til CAS program.
Vores udgangspunkt er, at eleverne udfører en 
fysisk aktivitet, hvorefter de behandler de indsam-
lede data i et it værktøj. I workshoppen kommer 
vi ind på, hvordan dette kan stilladseres.

Anne-Christine Weber, matematikvejleder Bagsværd skole.
Kathrine Iversen, matematikvejleder på Mørkhøj Skole.

Hanne Sax Holm

Workshop 4

Hverdagsmatematik

Vi er heldigvis omgivet af matematik alle vegne. 
Der er matematik i naturen, på tur, i klassen, i de 
spil vi spiller og i vores lege. I denne workshop 
vil vi komme med gode ideer til, hvordan man 
kan begynde matematiktimen med gode mate-
matikrutiner, der knytter sig til et specielt fokus, 
der understøtter de faglige emner. Vi vil sætte 
fokus på matematikken samt italesætte den mate-
matik, vi er omgivet af.

Anne-Christine Weber, matematikvejleder Bagsværd skole.
Kathrine Iversen, Forlaget MATEMATIK.

Tirsdag den 16. november 2021 kl. 9.00-16.00 i Odense Congress Center.

Konference
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Workshop 7

Matematik med glæde 
i indskoling

Workshops (fortsat)

Mit forslag til tidlig indsats er en lille matematik-
kuffert til indskolingsbørn. Intentionen er at skabe 
glæde og et positivt syn på faget blandt eleverne. 
Kuffertens indhold består af diverse redskaber, 
som skal bruges i forbindelse med de tilhørende 
opgaver, der inviterer til at arbejde med mate-
matik. Eleverne tager kufferten med hjem og 
løser en/flere opgaver. Hensigten er, at børnene 
arbejder undersøgende, udvikler talforståelse 
og danner selv strategier til opgaveløsning. Med 
kufferten følger en ”hundemaskot” som hoved-
person. 
Vi skal sammen undersøge de forskellige mulig-
heder, materialet giver.

Ana Maria Euan Jensen er matematiklærer og matematik-
vejleder på Paarup Skole.

I workshoppen vil der blive præsenteret forskel-
lige typer af undersøgende aktiviteter rettet mod 
yngste trin/mellemtrin.
Arbejdsformen i workshoppen vil være en kort 
introduktion til aktiviteten, hvorefter der er 
mulighed for i mindre grupper at afprøve aktivi-
teten, dog uden at komme omkring alle hjørner, 
efterfulgt af en diskussion/refleksion over, hvordan 
aktiviteten kan inddrages i undervisningen.
I workshoppen vil der både være eksempler på 
undersøgelser med brug af digitale og med analo-
ge hjælpemidler. 
Undersøgelserne med brug af digitale værktøjer 
vil som udgangspunkt blive hentet fra bøgerne i 
serien Matematik med it fra forlaget Matematik. 
Der vil være eksempler på undersøgende aktivi-
teter indenfor området tal og algebra og området 
geometri.

Niels Jacob Hansen er emeritus fra Professionshøjskolen 
Absalon.

Ana Maria Euan Jensen

Workshop 6 

Undersøgende 
matematik med it 
på mellemtrinnet 

Tilmelding og pris
Pris 1495 kr. + moms. Prisen inkluderer materialer 
og forplejning. Tilmelding på www.dkmat.dk 
senest torsdag d. 28. oktober 2021.

Workshop 5

Hvad nu hvis?
Matematikværksteder 
på iPad

Vi vil vise eksempler på, hvordan man kan benytte 
en iPad som et værktøj i matematikundervisningen. 
En iPad kan bruges på mange måder med forskellige 
formål. Det kan være at arbejde undersøgende, i en 
fysisk aktivitet eller som en digital matematikkuffert 
osv. Medbring iPad til denne workshop.  

Anne-Christine Weber, matematikvejleder Bagsværd skole.
Kathrine Iversen, Forlaget MATEMATIK.

Kathrine Iversen 
og Anne-Christine 
Weber

Niels Jacob Hansen

Workshop 8

Undersøgende og 
aktivitetspræget 
matematik på 
mellemtrinnet 

Vi vil i denne workshop se på og arbejde med for-
skellige aktiviteter, der tager udgangspunkt i den 
aktivitetsprægede og undersøgende undervisning. 
Vi kommer med konkrete eksempler, der direkte 
kan afprøves i egen undervisning. Vi iscenesætter 
en undersøgelse, som danner udgangspunkt for 
en didaktisk drøftelse. 

Connie Nielsen, lærer ved Høje Kolstrup Skole, konsu-
lent i Aabenraa Kommune og forfatter til lærebogssyste-
met ABACUS. 
Elisabeth Tang, konsulent ved Sønderborg Kommune og 
forfatter til lærebogssystemet ABACUS.

Connie 
Nielsen 
og 
Elisabeth Tang

Matematik med itBAGGRUND · METODER · EKSEMPLER

Redaktion
Jørgen Uhl Pedersen, Kirsten Søs Spahn og

Gert B. Nielsen
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Kan du regne den ud?
OBS
Jeg kan ikke 
finde ud af, hvil-
ken rækkefølge 
skærmskuddene 
skal komme i på 
dette opslag.
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Prøv at gætte
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Hvad nu hvis?

Geoboard

Byg flag
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Hvor gemmer tallet sig?
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Undersøgelser i klassen

Think 3D
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Byg en labyrint

Hvad nu hvis?

Hvad nu hvis?Matematikværksted på iPad

Sættet indeholder øvelser i otte forskellige apps 
• Number Line (tallinje)• Number Pieces (positionssystemet)• Number Rack (kugleramme)• Number Frames (hulbrikker)

24 værkstedskort af Kathrine Iversen og Anne-Christine Weber

• Think 3D (centicubes)• Excel (regneark)
• Geoboard (sømbræt)• GeoGebra (dynamisk geometriprogram)

Connie Nielsen
Elisabeth Tang
Redaktion: Marikka Andreasen og Gert B. Nielsen
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