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• Det tilstræbes, at undervisningen har en form, der giver hver elev mulighed for at opleve sig selv 
som aktiv, undersøgende og ligeværdig deltager i klassens samarbejde om og med matematik.

• I 2. trinforløb lægger undervisningen vægt på, at eleverne bliver i stand til at anvende mate-
 matiske ræsonnementer i undersøgende arbejde med matematik, der bl.a. kan foregå med 

anvendelse af digitale værktøjer, herunder regneark og et dynamisk geometriprogram.

• Bevægelse understøtter elevernes læring, sundhed og trivsel.

Fra læseplanen

Forlaget MATEMATIK, Danmarks Matematiklærerforening, inviterer til 
konference og workshops onsdag den 17. november 2021 kl. 9.00-16.00 
i Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ.

Indbydelse til konference og workshops

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.

Matematik på mellemtrinnet 
og i udskolingen
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Onsdag den 17. november 2021 kl. 9.00-16.00
i Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ.

Matematik på mellemtrinnet og i udskolingen
Konference

   Program
09.00-09.30 Ankomst med registrering og let morgenmad

09.30-09.45 Velkomst

09.45-10.45 Algoritis – Når matematikken bliver til trylleformularer 
 Peter Albrekt

 Når faghæftet fra 2019 understreger: ”Der sigtes ikke mod opøvelsen af standar-
diserede algoritmer.” kan man med god ret undre sig over, at et stort antal elever 
stadig kommer i alvorlige matematikvanskeligheder på grund af undervisning i 
standardalgoritmer.

 Jeg vil komme ind på, hvorfor undervisning i standardiserede regnemetoder fører 
elever i matematikvanskeligheder, og hvad det gør ved dem. Jeg vil også komme 
ind på matematiksamtalen som både et redskab til intensiv læring til at skabe 
viden om elevens forståelse af matematikken, til at opbygge matematisk forståelse 
hos eleven og give større tro på at kunne lykkes med matematikken.

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  
 Mikael Skånstrøm
 Matematiske undersøgelser er en væsentlig del af matematikundervisningen på 

alle trin. I oplægget vil der blive præsenteret overvejelser om, hvordan strukturen 
i undervisningen 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 mellemtrin/ældste trin.

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.  Matematik med it i udskolingen  
 2.  Matematikkort 
 3.  Matematik og bevægelse i udskolingen 
 4.  Undersøgende matematik med GeoGebra
 5.  De undersøgende opgaver i Folkeskolens prøver
 6.  PRØV! MUNDTLIG
 7.  PRØV! SKRIFTLIG 
 8.  Alt det du ikke vidste at Excel kan, og som ingen har fortalt dig om 

De otte workshops er beskrevet på de næste sider

Mikael 
Skånstrøm

Peter Albrekt
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Workshop 1 

Matematik med it 
i udskolingen 

I workshoppen vil der blive præsenteret forskel-
lige typer af undersøgende aktiviteter rettet mod 
mellemtrin/ældste trin.
Arbejdsformen i workshoppen vil være en kort in-
troduktion til aktiviteten, hvorefter der er mulighed 
for i mindre grupper at afprøve aktiviteten, 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 analoge 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.

Mikael Skånstrøm er lektor i matematik ved lærerud-
dannelsen på VIAUCC og beskikket censor for Under-
visningsministeriet i matematik.

Workshopgrupperne 5-8 er
beskrevet på næste side.

Matematikkortene, kort med QR-koder, der 
leder til programmer, der omhandler specifikke 
områder af matematikken, er udviklet i regie af 
Opvækst og Læring i Faaborg Midtfyn Kommune. 
Eleven vælger selv, eller i samarbejde med læreren, 
det kort der i øjeblikket leder hen til det fag-
område, der er brug for at arbejde med, og 
materialet er på den måde med til at tage højde 
for elevernes forskellighed. I workshoppen bliver 
der mulighed for at afprøve matematikkortene og 
de programmer, der hører til dem.

Peter Albrekt er lærer og matematikkonsulent i 
Fåborg-Midtfyn Kommune 

Workshop 2 

Matematikkort

Workshop 3 

Matematik og 
bevægelse i 
udskolingen

Med udgangspunkt i den nye udgivelse Kroppen i 
matematikken – en didaktisk bog om bevægelse i 
matematikundervisningen, vil vi komme med didak-
tiske overvejelser, som skal sætte gang i refleksioner 
over egen matematikundervisning. 
Derudover kommer vi med ideer til gode bevægel-
sesaktiviteter, der kan benyttes direkte ind i mate-
matikundervisningen. Vi skal afprøve aktiviteter og 
tilpasse dem netop til jeres undervisning og faglige 
emner. Kom og bliv inspireret til at sætte gang i 
matematikken med de unge mennesker.

Kathrine Iversen er konsulent og forfatter og 
Malene Schat-Eppers er folkeskolelærer og læringskonsulent.

Workshop 4

Undersøgende matematik 
med GeoGebra 

Jesper Qvist

Eleverne skal arbejde med et dynamisk geometri-
program i hele skoleforløbet. Workshoppen sætter 
underviserne i stand til at gennemføre undervis-
ning med GeoGebra på ældste trin. 
Der arbejdes med udvalgte værktøjer til geometri 
og koordinatsystem. Medbring egen pc. 
Programmet bedes installeret inden kursusstart. 

Jesper Qvist er underviser i matematik og 
afholder kurser i GeoGebra.

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.

Onsdag den 17. november 2021 kl. 9.00-16.00 i Odense Congress Center.

Matematik på mellemtrinnet og i udskolingen
Konference

Mikael Skånstrøm

Peter Albrekt

Kathrine Iversen 
og 
Malene 
Schat-Eppers

Matematik med itBAGGRUND · METODER · EKSEMPLER

Redaktion
Jørgen Uhl Pedersen, Kirsten Søs Spahn og

Gert B. Nielsen

  

Matematikkort 
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Workshops (fortsat)

Tilmelding og pris
Pris 1495 kr. + moms. 
Prisen inkluderer materialer og forplejning. 

Tilmelding på www.dkmat.dk senest
torsdag den 28. oktober 2021.

Workshop 8

Alt det du ikke vidste at Excel kan, 
og som ingen har fortalt dig om 

Jesper Qvist

Vi vil blandt andet arbejde med formler, bru-
gerfladen, undersøgelse og visualisering af data. 
Workshoppen forudsætter kendskab til Excel og 
er ikke tænkt som et begynderkursus.

Jesper Qvist er underviser i matematik og afholder kurser 
i GeoGebra og regneark.

Workshop 5 

De undersøgende opgaver 
i Folkeskolens prøver 

Klaus Fink

I mere end 10 år har der i de skriftlige prøver været 
opgaver, der krævede en eller anden matematisk 
undersøgelse. De sidste tre år har der desuden 
været opgaver af en ny type med kun en delop-
gave, og de har ofte også været undersøgende. Vi 
vil i denne workshop arbejde os gennem udvalgte 
opgaver, der kan vise de forskellige slags matemati-
ske undersøgelser. Vi vil løbende diskutere elevernes 
udvikling af strategier og kommunikation. At arbejde 
undersøgende er ikke noget, der kun hører udsko-
lingen til, derfor vil der også være meget at hente på 
denne workshop for mellemtrins lærere – en del af 
prøveopgaverne er nemlig også velegnede i en 4. 
eller 5. klasse.

Klaus Fink, konsulent i Forlaget MATEMATIK 
og tidligere fagkonsulent i matematik 
i Undervisningsministeriet 

I workshoppen vil vi først i fællesskab se på de fær-
dige opgavesæt, der ligger klar i PRØV! SKRIFTLIG, 
og hvordan de kan bruges til at arbejde med spe-
cifikke matematikfaglige emner og udvikling af 
matematiske kompetencer.
Efterfølgende arbejder deltagerne med søgefunkti-
onerne og sammensætter egne opgavesæt, tildeler 
opgavesæt til elever og differentierer opgavesæt-
tene til klasser, grupper og enkelte elever.
Endelig gennemgår vi mulighederne for at samar-
bejde med kolleger om opgavesæt og ser på mu-
lighederne for at ændre på tekst og tal i opgaver.
Vi slutter workshoppen med at få et overblik over 
de løsningsforslag, retteark, uddybende artikler 
mv., som ligger i PRØV! SKRIFTLIG.
Alle deltagere i workshoppen får tre måneders 
prøveabonnement på PRØV! SKRIFTLIG til deres 
institution. Hvis institutionen ikke har en dataafta-
le og en databehandleraftale i forvejen, kontakter 
vi jer for at få oprettet en.

Instruktør: Karsten Enggaard, chefkonsulent og tidligere 
fagkonsulent i matematik i Undervisningsministeriet.

Workshop 7

Karsten 
Enggaard

I workshoppen vil vi først i fællesskab se på de 
færdige prøvesæt i PRØV! MUNDTLIG og deres 
matematikfaglige indhold. Herunder gennemgang 
af hvad elev, lærer og censor får af viden om det 
enkelte prøveoplæg
Efterfølgende sammensætter deltagerne deres 
egne prøveoplæg og arbejder med at tilpasse 
indholdet i et eller flere prøveoplæg efter egne 
behov.
Vi slutter workshoppen med at se på nogle ud-
valgte øveoplæg og brugen af dem i den daglige 
undervisning til arbejdet med mundtlig matema-
tik. Øveoplæggene er designet, så eleverne kan 
arbejde med dem parvis/gruppevis og efterfølgen-
de fremlægge for klassen.

Alle deltagere i workshoppen får tre måneders 
prøveabonnement på  PRØV! MUNDTLIG til deres 
institution. Hvis institutionen ikke har en dataafta-
le og en databehandleraftale i forvejen, kontakter 
vi jer for at få oprettet en.

Instruktør: Karsten Enggaard, chefkonsulent og tidligere 
fagkonsulent i matematik i Undervisningsministeriet.

Workshop 6

Forlaget M
ATEM

ATIK

Folkeskolens prøver 2020

1. udgave       1. oplag
ISBN:978-87-? Stregkode
ISBN:978-87-? Stregkode

Folkeskolens prøver Opgavesæt med folkeskolens prøver i matematik i Danmark 2020

Folkeskolens prøver 2020Prøverne i maj blev aflyst, men prøveoplæggene er offentliggjort på nær Prøven uden hjælpemidler. 

Oplæggene kan bruges i den daglige undervisning. Prøverne fra december viste en del nye tendenser.
Folkeskolens prøver 2020 indeholder:Brug af prøverne i matematikundervisningen
Idéen med udgivelsen er at give eleverne og læreren mulighed for at anvende årets skriftlige prøver i den daglige 

undervisning, samt vejlede læreren i forhold til årets prøve. Der er korte artikler om blandt andet:

• Tendenser i årets prøver• Prøverne og Fælles Mål• Prøven uden hjælpemidler i den daglige undervisning
• Undersøgende opgaver i prøverne - og den daglige undervisning
• Ideer til fagteamets arbejde.
Prøverne maj og december:• De skriftlige matematikprøver til 9. og 10. klassetrin 
• Løsningsforslag• Omsætningstabeller.

Materialet kan fx bruges i arbejdet med den skriftlige 
problembehandling i forhold til:• Læsning og forståelse af selve opgaverne.• Procesorienteret opgaveløsning.• Træning af udvalgte faglige områder og matematiske kompetencer.

Folkeskolens prøver i matematik 2020Udgivet af Forlaget Matematik ApS med tilladelse fra STUK, Børne- og Undervisningsministeriet.

STUK, Børne- og Undervisningsministeriet har stillet opgaver til rådighed på siderne ??-??   Kommer??-??   Kommer

Forlaget Matematik ApS har leveret alle øvrige tekster.Redaktion: Annette Lilholt og Klaus FinkForlagsredaktion: Klaus Fink
Omslag: Marianne Kongsted CordesForsidefoto: Christoffer Regild
Tryk: Clemenstrykkeriet
Prøverne i dette hæfte er trykt med tilladelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
ISSN: 2445-9933  ?samme nummer?    - uafklaret

?samme nummer?    - uafklaretISBN: 978-87-93975-24-8 Selvstændig udgivelse  Er det forlaget Matematiks udgivelsesnunner - eller netudgaven?

Selvstændig udgivelse  Er det forlaget Matematiks udgivelsesnunner - eller netudgaven?

1. udgave, februar 2021
Opgavesættene fra Danmark er udarbejdet af opgavekommissionens medlemmer: 

Heidi Kristiansen, Lene Odefey, Line Engsig, Kaj Østergaard, Rikke Teglskov og Thomas Kaas.

Yderligere eksemplarer bestilles påwww.dkmat.dk
Forlaget Matematik ApSmat.forlag@dkmat.dkTlf. 8659 6022 

Eksempel på opgavesæt sammensat fra forskellige prøvesæt

Annoncetekst

Folkeskolens prøver 2020Prøverne i maj blev aflyst, men prøveoplæggene er offentliggjort 
på nær Prøven uden hjælpemidler og kan bruges i den daglige 
undervisning. December-prøverne viste en del nye tendenser i 
prøverne.

Folkeskolens Prøver 2020 indeholder:Brug af prøverne i matematikundervisningenIdéen med udgivelsen er at give eleverne og læreren mulighed for 
at anvende årets skriftlige prøver i den daglige undervisning, samt 
vejlede læreren i forhold til årets prøve. Der er korte artikler om 
blandt andet:
• Tendenser i årets prøve• Prøverne og Fælles mål• Prøven uden hjælpemidler i den daglige undervisning

• Læsning og skrivning i matematik• Idéer til fagteamets arbejde.Prøverne maj og december.• De skriftlige matematikprøver til 9. og 10. klassetrin 
• Løsningsforslag• Omsætningstabeller.Materialet kan fx. bruges i arbejdet med den skriftlige problembe-

handling i forhold til:• Læsning og forståelse af selve opgaverne.• Procesorienteret opgaveløsning.• Træning af udvalgte faglige områder og matematiske kom-
petencer.
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  PRØV! SKRIFTLIG

Karsten 
Enggaard

  PRØV! MUNDTLIG


