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Matematik – I medvind og modvind

INTRODUKTION

Lad alle gøre godt 

Vi har brug for, at skolelivet bidrager til en værdifuld hverdag for hvert eneste 
barn, der hver dag møder op med sin taske og sine drømme. Men hver 
eneste dag er tusindvis af børn og unge desværre afskåret fra en afgørende 
kilde til glæde, selvværd og udvikling. En kilde, der består i at blive bragt i spil 
og opleve at gøre en positiv forskel for sine medmennesker.

Louise Klinge



Matematik – I medvind og modvind

PROGRAM

Torsdag den 16. marts

9.00 
Ankomst, kaffe/te morgenbrød og lærermiddeludstilling 

9.15 
Velkomst 

9.15 
En god skole for alle børn og unge
På tværs af forskningsfelter kan der peges på specifikke behov, 

som skolen bør imødekomme hos ethvert barn og ungt menne-

ske, hvis skolen skal være god for alle. Oplægget beskriver samspil 

og strukturer i skolen, der understøtter, at alle børn og unge har 

det godt, udvikler sig sundt og kan bringe sig selv i spil.

Louise Klinge, børne- og skoleforsker, forfatter og  

vinder af ph.d. cup

10.30 
Pause – kaffe/te/vand/frugt

10.45 
Fremtidens økonomiundervisning
Mette Reissmann fra Luksusfælden hjælper folk, der er kommet 

i økonomisk uføre. Penge handler om følelser og ikke om at kun-

ne læse et excel-ark eller løse svære ligninger. Det handler om at 

få styr på sin økonomi, så man slipper for mavepine og søvnløse 

nætter. 

Mette Reissmann, erhvervsjurist og tv-vært fra Luksusfælden

12.00
Frokost og læremiddeludstilling

13.00 
Flip Flop – Fejlkultur
Hvordan kan brugen af video i undervisningen understøtte en  

positiv fejlkultur og fremme sprogligheden i matematik.

Søren Tipsmark, matematiklærer, Østerbyskolen, Vejen

13.30
Spil i matematikundervisningen 
Få inspiration og ideer til hvordan du kan bruge spil som Scratch  

i matematikundervisningen.

Malene Buus Nielsen, lærer, Sønderholm Skole, Aalborg 

14.00
Pause – kaffe/te/vand, frugt, kage og læremiddeludstilling

14.20
Stacking Cups i matematiktimen
Stacking Cups kan være et alternativ til den traditionelle bevægel-

se i faget. Stacking styrker hånd-øje koordinationen, motorikken, 

koncentrationsevnen. Det handler om leg, læring, krydsbevægel-

ser og tempo tilsat lidt konkurrence.

Dorte Jacobsen, pædagogisk konsulent, VIA CFU Aarhus

14.50 
Opsamling og perspektiver
Dagens oplæg kommenteres og perspektiveres.

Mikael Skånstrøm, lektor i læreruddannelsen

15.30 
Tak for i dag



Praktiske oplysninger

Tid

Torsdag den 16. marts 2023

Sted 
Helnan Marselis Hotel

Strandvejen 25

8000 Aarhus C

Pris

1.295,- inkl. kaffe og frokost

Tilmelding
viacfu.dk/mateva

Kursusnummer CFU23210

Tilmeldingsfrist
Torsdag den 9. februar 2023

viacfu.dk/mateva
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Arrangører
Kenneth Riis Poulsen

UCN CFU Aalborg

kerp@ucn.dk

Ole Haubo Christensen

VIA Center for Undervisningsmidler

oleh@via.dk 

Sekretariat

Lotte Christensen

VIA Center for Undervisningsmidler

87 55 28 05

loch@via.dk
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