
 
Matematiklærerens dag 2023 
 
Workshops – Runde 1  
 
 
Workshop A.  
Regnestrategier og matematikvanskeligheder for indskoling/ mellemtrin  
v/ Pernille Bødtker Sunde, Forsker, ph.d 
 
I denne workshop arbejder vi med, hvordan undervisning i talbaserede  
regnemetoder kan se ud i indskoling og mellemtrin, samt hvordan dette  
kan tænkes ind i arbejdet med de elever, som kæmper med matematikken. 
 
 
 
Workshop B.  
Adaptivitet og fleksibilitet i matematik for mellemtrin/udskoling?  
v. Lóa Björk Jóelsdóttir, Lektor 
 
I denne workshop ser vi på hvordan man kan arbejde med adaptivitet og 
fleksibilitet som en integreret del af matematikundervisningen, både når  
det gælder arbejdet med tal og regning men også i andre emner, som fx  
geometri. 
 
 
 
 
Workshop C.  
Realistisk matematikundervisning (RME) 
v/ Torben Blankholm, lærerbogsforfatter og lærer &  
Adrian Rau Bull, lektor og lærerbogsforfatter  
 

Fra hverdagssituationer til formel matematik 

”Vi får tit bedre morgenmad i weekenden. Det tror jeg, der er mange, 

der gør?” 

 
I denne workshop vil vi beskrive og lade deltagerne afprøve dele af  
et undervisningsforløb til mellemtrinnet, der med udgangspunkt i  
elevernes morgenmad inddrager tal, symboler, mængde, modellering,  
og procentbegrebet. 
 
Vi vil beskrive tre klassiske, og måske historiske, måder at undervise på i matematik i Europa og i 
den danske grundskole, fordi den hollandske matematikdidaktiske skole RME opstod som en 
modreaktion til disse klassiske tilgange til undervisningen. 
Vi vil desuden beskrive grundtrækkene i Realistisk matematikundervisning og de seks principper, 
der indgår i realistisk matematikundervisning.  
Vi vil have særligt fokus på matematiseringsprincippet, så deltagerne i workshoppen kan få 
mulighed for at arbejde med egne realistiske uformelle situationer og blive støttet til at undersøge 
disse med lodret- og vandret matematisering.  



 
 
 
Workshop D1.  
Tesselationer og praksisrettet matematik  
v/ Mikael Skånstrøm, underviser på læreruddannelsen  
 
Humletorvet skal have ny flisebelægning. Torvet i Hørsholm og gågaden i  

Vejle er belagt med særlige fliser. 

I Vejle er det en firkantet drageflise, mens det i Hørsholm er den  

femkantede såkaldte Cairo-flise, der pryder gadebilledet. 

 

På workshoppen arbejder vi både i praksis og i GeoGebra med tesselinger 

med modeller af de to typer fliser med henblik på at forskønne Humletorvet 

med ny belægning. 

 

Målguppe 4. - 10. klasse. 
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Workshop D2.  
Sproglig udvikling 
v/ Betina Nilausen, lærer og matematikvejleder   
 
 
Sproglig udvikling handler om at give eleverne værktøjer til at gribe og  

begribe matematikken. Oplever du, at eleverne er usikre, når de læser,  

skriver eller taler matematik?  

Hvilke didaktiske redskaber kan du inddrage i din undervisning, så du  

giver eleverne en bedre mulighed for, at gribe sproget i matematikken samt  

hvordan sikre man, at det er eleverne, der er de sprogligt aktive i undervis- 

ningen. Hvordan kan man differentiere i sproglig stilladsering, så undervis- 

ningen rammer alle elever. 

Workshoppen har fokus på sproglige aktiviteter samt sproglige mål. 

 
 
 
 
 


