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en erfArinGSopSAMlinG – 

bruG Af it i MAteMAtikunDerviSninGen 
på Stx oG hf

”Selve omgangen med CAS er selvfølgelig et udtryk for brug og udvikling af 
hjælpemiddelkompetence, …. Ræsonnementskompetencen nævnes ikke.” 
Citat fra ”Matematik – en erfaringsopsamling af nogle udviklingsarbejder 

og forsøg i det almene gymnasium” fra 2003.
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En erfaringsopsamling 
– brug af it i matematikundervisningen på stx og hf

I december 2014 udsendte DASG og Matematiklæ-
rerforeningen et spørgeskema med temaet Brug af 
it i matematikundervisningen på stx og hf. Ud fra 
en indsamling af mailadresser fra skolernes hjem-
mesider udsendtes spørgeskemaet til omkring 2000 
undervisere, hvoraf 444 deltagere svarede på star-
ten af spørgeskemaet, og 422 af de 444 svarede på 
hele spørgeskemaet. Denne erfaringsopsamling er 
et kig ind i disse svar.

Resumé
Svarene fra undersøgelsen viser overordnet, at der 
ikke er et bestemt it–værktøj, der anvendes, og at 
det hovedsagligt er computerbaserede it–værktøjer. 
De respondenter, der svarer, at de bruger TI–Nspire, 
bruger også mange andre it–værktøjer sammenlignet 
med de respondenter, der svarer, at de bruger Maple. 

En stor andel af respondenterne, specielt på B– og 
A–niveau, svarer, at de bruger it–værktøjerne til 
begrebsindlæring.

I forhold til de fire kompetencer

• Hjælpemiddel
• Modellering
• Ræsonnement
• Repræsentationer

vurderes it–værktøjerne generelt som en styrkelse, 
når det drejer sig om hjælpemiddel, modellering og 
repræsentationskompetencen. Det er konkluderet 
ud fra, at en stor gruppe af respondenterne på de 
tre niveauer svarer, at de i stor grad eller i meget 
stor grad vurderer, at it–værktøjerne styrker de tre 
kompetencer. Der er samtidig en større gruppe af 
undervisere, der vurderer styrkelsen i nogen grad 
eller mindre. Gruppen af undervisere, der vurde-
rer styrkelsen i nogen grad eller mindre, er i stort 

omfang undervisere, der har mindre end 15 års un-
dervisningserfaring. Skyldes denne sammenhæng 
mellem undervisningserfaring og styrkelsen af de 
tre kompetencer i nogen grad eller mindre, at det 
tager lang tid at blive god til at bruge it–værktøjer 
i undervisningen samtidig med, at man er i færd 
med at blive erfaren, og at der dermed er brug for 
fagdidaktisk efteruddannelse? Og vil en kobling til 
udvikling i faggrupper være oplagt, da det er i fag-
gruppen, at rigtig mange undervisere bliver ajour-
ført? Der er dog også undervisere, der vurderer, at 
deres faggruppe ikke kan give dem fagligt input.

I forhold til ræsonnementskompetencen er der en 
meget stor gruppe af respondenter, der vurderer, 
at it–værktøjerne i nogen eller mindre grad styr-
ker denne kompetence. Dette står i en vis forstand 
i modsætning til, at en stor andel af respondenter-
ne bruger it–værktøjerne til begrebsindlæring. Der 
kan efteruddannelsesmæssigt være et mål i at få 
vist og afprøvet de muligheder, som it–værktøjer 
kan give i undervisningen i forhold til arbejdet med 
ræsonnementer.

I forhold til web 2.0 så viser undervisere med un-
dervisningserfaring på mindre end 15 år klart ve-
jen i forhold til at bruge web 2.0.

Hvorvidt denne erfaringsindsamling er repræsen-
tativ for alle matematikundervisere på stx og hf, er 
der flere svar, der indikerer, at de 444 respondenter 
er en atypisk gruppe. Den store andel, der bruger 
it–værktøjerne til begrebsindlæring, peger på det-
te. Og den store andel af respondenterne, der har 
læst matematikfaglig litteratur inden for de sene-
ste 4 år, er formentlig ikke tilsvarende for alle ma-
tematikundervisere på hf og stx.  Omvendt er de 
444 respondenters svar et billede af, at it–værktø-
jerne fungerer efter læreplanernes hensigt i mate-
matikundervisningen for en stor gruppe af under-
visere på stx og hf.
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Baggrundsinfo om respondenterne

Køn

Denne fordeling af køn afviger ikke fra kønsfor-
delingen blandt aktive undervisere i Matema-
tiklærerforeningen. 

Aldersgruppe

Denne aldersprofil afviger fra aldersprofilen i 
Matematiklærerforeningen. Blandt Matematik-
lærerforeningens medlemmer er gruppen ]50;60] 
og gruppen ]60;70] større end de yngre grupper. 
I aldersprofilen fra Matematiklærerforeningen 
er det desuden vigtigt at huske, at der ikke kun 
indgår aktive undervisere, men også pensioni-
ster. For den periode, hvor denne undersøgel-
se er foretaget, har der været 122 pensionister 
i Matematiklærerforeningen ud af den samle-
de medlemsskare på 1805. Andelen af mate-
matikundervisere, der er medlem af Matema-
tiklærerforeningen, vurderes stadig til at være 
rigtig høj, og derfor har svarene i denne under-
søgelse en klar overvægt af yngre undervisere. 

 

Erfaring som underviser

Tabellen til højre viser, at mere end halvdelen 
af deltagerne i undersøgelsen har undervist i 
mindre end 20 år, hvilket betyder, at mere end 
halvdelen af deltagernes undervisningserfa-
ring hovedsagligt er baseret på matematikfa-
get defineret ud fra de nuværende læreplaner 
og vejledninger.

Spørgsmål
Er du kvinde eller mand?

Spørgsmål
Hvilket interval tilhører din alder?

Køn Antal Andel af alle

Kvinde 160 36%
Mand 284 64%
Total 444 100%

Aldersinterval Antal Andel af alle

]20;30] 32 7%
]30;40] 133 30%
]40;50] 125 28%
]50;60] 96 22%
]60;80] 58 13%

444 100%

Interval Antal Andel af alle

]0;5] 86 19%
]5;10] 98 22%

]10;15] 76 17%
]15;20] 42 10%
]20;25] 38 9%
]25;30] 36 8%
]30;35] 37 8%
]35;40] 24 5%
]40;50] 7 2%

444 100%

Spørgsmål
Hvilket interval tilhører din undervisningserfaring 
i den danske gymnasieverden målt i år?
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Hvis vi krydser undervisningserfaring med perso-
nens alder, så får vi følgende tabel

 

En grafisk repræsentation af denne tabel kan være 
søjlediagrammet til højre.
 
Vi ser her, at en del af personerne med den korte-
ste undervisningserfaring ikke nødvendigvis er de 
aldersmæssigt yngste. Den samme tendens ser vi 
blandt de personer, der har undervist mellem 10 
år og 15 år, da de for mere end halvdelens vedkom-
mende er mellem 40 år og 50 år. 

Uddannelsesmæssig baggrund

Blandt respondenterne er der en nogenlunde lige 
fordeling mellem hovedfagsmatematikere og bifag/
sidefagsmatematikere.

]0;5] 31 38 12 4 1 0
]5;10] 1 68 19 9 1 0

]10;15] 0 25 43 6 2 0
]15;20] 0 1 33 8 0 0
]20;50] 0 0 18 70 52 2

]70;80]Undervis-                  Alder
ningserfaring ]20;30] ]30;40] ]40;50] ]50;60] ]60;70]

Spørgsmål
Hvilken uddannelsesmæssig baggrund har du?

Uddannelsesmæssig baggrund Antal Andel

Er i gang med at uddanne mig 
svarende til sidefag i matematik 8 2%

Har svarende til sidefag 
i matematik 97 22%

Har svarende til bifag 
i matematik 138 31%

Har svarende til hovedfag 
i matematik 201 45%

444 100%
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Hvis vi kobler undervisningserfaring med uddannel-
sesmæssig baggrund, får vi følgende tabel:

Tabellen og diagrammet viser, at deltagerne i hvert 
undervisningserfaringsinterval stort set fordeler sig 
med en halvdel, der har uddannelse svarende til ho-
vedfag i matematik, og en anden halvdel, der har 
bifag eller sidefag. 

Uddannelsessted

Svarene i undersøgelsen er hovedsagligt baseret på 
erfaringer fra stx–undervisning.

Undervisningserfaring /
uddannelsesmæssig 

baggrund (antal)

Er i gang med at 
uddanne mig sva-
rende til sidefag 

i matematik

Har svarende 
til sidefag 

i matematik

Har svarende 
til bifag 

i matematik

Har svarende 
til hovedfag 
i matematik

]0;5] 6 30 15 35
]5;10] 0 37 17 44

]10;15] 0 21 23 32
]15;20] 0 6 20 16
]20;25] 0 2 13 23
]25;30] 1 0 19 16
]30;35] 0 1 20 16
]35;40] 0 0 10 14
]40;45] 1 0 1 3
]45;50] 0 0 0 2

Spørgsmål
Hvilke holdtyper har du undervist på dit primære arbejds-
sted inden for de sidste 4 skoleår?

Holdtype Antal Andel af alle

Almindelig stx 407 92%
2-årigt HF 124 28%

HF-hold på VUC 29 7%
Stx–enkeltfag på VUC 6 1%

GSK 30 7%
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Faglig opdatering

Tabellen viser, at deltagerne får faglig inspira-
tion og udvikling på mange forskellige måder, 
og der er ikke en ”kanal”, der entydigt bliver 
anvendt. Det overrasker, at omkring 1/3 ikke 
systematisk får faglig inspiration og udvikling 
gennem den faggruppe, som man typisk tilhø-
rer. Omvendt overrasker det positivt, at en rig-
tig stor andel af respondenterne inden for de 
sidste 4 år har læst matematikfaglig litteratur.

Hvilke it–værktøjer bruges? 

Spørgsmål 
På hvilken måde har du ajourført din matematikfaglig-
hed inden for de sidste 4 år? 
(444 respondenter)

Spørgsmål 
Hvilke(t) it–værktøj(er) brugte I på dit seneste hold? (respondenter 427)

Antal
Andel (antal 
set i forhold 
til de 367)

Antal
Andel (antal 
set i forhold 
til de 400)

Antal
Andel (antal 
set i forhold 
til de 363)

Lommeregner 
uden CAS – fx TI-30 181 49% 78 20% 47 13%

TI-Nspire på håndholdt 8 2% 48 12% 41 11%
TI–89 4 1% 36 9% 32 9%

TI–Interactive 9 2% 30 8% 34 9%
TI–Nspire på computer 68 19% 183 46% 158 44%

Maple 40 11% 105 26% 97 27%
MathCad 1 0% 4 1% 3 1%
WordMat 64 17% 85 21% 64 18%
Geogebra 109 30% 116 29% 109 30%

Excel 132 36% 116 29% 82 23%
OpenOffice Calc 4 1% 3 1% 6 2%

LoggerPro 6 2% 20 5% 31 9%

A–niveau af 363B–niveau af 400C–niveau af 367

Matematikfaglig ajourføring Antal Andel

Matematikkonferencen på skolekom 170 38%
Facebookgruppen ”Matematiklærer 

i gymnasiet (stx, hf, htx, hhx, ..)” 158 36%

Matematiklærerforeningens 
hjemmeside (mat.dk) 272 61%

Årskurset i LMFK 71 16%
Regionalkurserne i matematik 181 41%

DASG udviklingskurser i matematik 74 17%
CMU udviklingskurser 7 2%
Andre fagkurser under 

Matematiklærerforeningen 153 34%

Fagkurser under universiteterne 70 16%
Fagkurser under GL-E 27 6%

Andre fagkurser 72 16%
Faggruppen på dit 

primære arbejdssted 316 71%

Jeg har læst matematikfaglig litte-
ratur (bøger, internet, artikler etc.) 317 71%
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Vi ser, at for WordMat og Geogebra er andelen 
stort set den samme på alle tre niveauer. For TI–
Nspire og Maple er andelen markant højere på B– 
og A–niveauerne. 

Af de 367 respondenter, som har svaret ud fra de-
res seneste hold på C–niveau, har omkring halv-
delen brugt lommeregnere uden CAS, og 109 har 
brugt Geogebra.

Af de 400 respondenter, som har svaret ud fra de-
res seneste hold på B–niveau, er fordelingen mel-
lem TI–Nspire og Maple med en klar overvægt i for-
hold til TI–Nspire på computer. Omkring 1/5 bruger 
WordMat. Blandt respondenterne er der stadig B–
hold, hvor der anvendes håndholdte it–værktøjer. 

Af de 363 respondenter, som har svaret ud fra de-
res seneste hold på A–niveau, er fordelingen mel-
lem TI–Nspire og Maple med en klar overvægt i for-
hold til TI–Nspire på computer. Omkring 1/5 bruger 
WordMat. Blandt respondenterne er der stadig A–
hold, hvor der anvendes håndholdte it–værktøjer. 

Fordelingen på B– og A–niveau er stort set identisk.

It-værktøjer på A-niveau filtreret 

Hvis vi på A–niveauet kigger 
på de fire ”store” it–værktøjer 
TI–Nspire på computer, Maple, 
Wordmat og Geogebra og filtre-
rer, således at vi ser, hvilke it–
værktøjer de også har sat kryds 
ved, så får vi denne tabel.

Filtreringen viser, at de, der bru-
ger TI–Nspire på computer, i en 
vis udstrækning også bruger an-
dre it–værktøjer, hvilket overra-
sker i forhold til, at TI–Nspire på 
computer opfattes som et ”kom-
plet” it–værktøj. For de, der bru-
ger Maple, viser filtreringen, at 
omkring halvdelen bruger Geo-
gebra, hvilket giver god mening, 
da Maple mangler et godt værk-
sted til at eksperimentere.

TI–Nspire 
på computer Maple WordMat Geogebra

Antal Antal Antal Antal

Lommeregner uden CAS – 
fx TI–30 14 15 12 21

TI–Nspire på håndholdt 36 1 15 15
TI-89 9 5 13 15

TI-Interactive 5 3 5 9
TI-Nspire på computer 158 5 23 37

Maple 5 97 8 44
MathCad 1 0 1 2
WordMat 23 8 64 43
Geogebra 37 44 43 109

Excel 36 21 28 46
OpenOffice Calc 3 1 1 4

LoggerPro 11 14 7 17
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It–værktøjer på B–niveau filtreret 

Hvis vi på B–niveauet kigger 
på de fire ”store” it–værktøjer 
TI–Nspire på computer, Maple, 
Wordmat og Geogebra og filtre-
rer, således at vi ser, hvilke it–
værktøjer de også har sat kryds 
ved, så får vi denne tabel.

Filtreringen viser, at de, der bru-
ger TI–Nspire på computer, i vis 
udstrækning også bruger andre 
it–værktøjer, hvilket overrasker i 
forhold til, at TI–Nspire på com-
puter opfattes som et ”komplet” 
it–værktøj. For de, der bruger 
Maple, viser filtreringen, at under 
halvdelen bruger Geogebra, hvil-
ket giver god mening, da Maple 
mangler et godt værksted til at 
eksperimentere.

It-værktøjer på C-niveau filtreret 

Hvis vi på C–niveauet kigger på 
de fire ”store” it–værktøjer TI–
Nspire på computer, Lommereg-
ner, WordMat og Geogebra og 
filtrerer, således at vi ser, hvil-
ke it–værktøjer de også har sat 
kryds ved, så får vi denne tabel.

Filtreringen viser, at de, der bru-
ger TI–Nspire på computer, i vis 
udstrækning også bruger andre 
it–værktøjer, hvilket overrasker i 
forhold til, at TI–Nspire på com-
puter opfattes som et ”komplet” 
it–værktøj. For de, der bruger 
lommeregner uden CAS, viser 
filtreringen, at de også bruger 
andre it–værktøjer, hvilket er 
forventeligt.

TI–Nspire 
på computer Maple WordMat Geogebra

Antal Antal Antal Antal

Lommeregner uden CAS – 
fx TI–30 32 27 23 36

TI–Nspire på håndholdt 36 1 17 14
TI-89 13 6 15 14

TI-Interactive 3 4 2 7
TI-Nspire på computer 183 2 33 36

Maple 2 105 12 39
MathCad 2 1 1 3
WordMat 33 12 85 47
Geogebra 36 39 47 116

Excel 59 28 41 57
OpenOffice Calc 2 0 1 2

LoggerPro 8 9 5 9

TI–Nspire 
på computer Maple WordMat Geogebra

Antal Antal Antal Antal

Lommeregner uden CAS – 
fx TI–30 24 181 48 75

TI–Nspire på håndholdt 4 5 1 2
TI-89 3 2 0 0

TI-Interactive 1 3 0 3
TI-Nspire på computer 68 24 2 9

Maple 0 17 4 13
MathCad 1 1 0 0
WordMat 2 48 64 45
Geogebra 9 75 45 109

Excel 19 104 37 69
OpenOffice Calc 0 4 0 3

LoggerPro 2 3 1 2
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Bruger eleverne it–værktøjerne?

 

På en del hold sidder der elever, som ikke bru-
ger de it–værktøjer, som læreren har planlagt 
undervisningen efter. Dette gælder alle niveau-
er, men den 100% opbakning bliver større desto 
højere niveau. På B–niveauet er det omkring 
35% og på A–niveauet er det omkring 20% af 
deltagerne, som har hold, hvor der ikke er 100% 
brug af it–værktøjerne, og det må klart have en 
betydning for, hvordan undervisningen tilret-
telægges, gennemføres og evalueres. Hvordan 
kan man som underviser og skole sikre, at alle 
elever på et hold bruger de samme it–værktø-
jer som underviseren?

Hvordan anvendes it-værktøjerne? 

Spørgsmål
Hvor stor en andel af eleverne på dit seneste hold anvendte de 
it–værktøjer, som du underviste i og benyttede i undervisningen? 
(427 respondenter)

Under 25% 9 3% 0 0% 0 0%
Mellem 25% og 50% 16 6% 7 2% 2 1%
Mellem 50% og 75% 47 16% 13 4% 1 0%

Over 75% 108 38% 109 29% 61 19%
100% 107 37% 244 65% 260 80%

A–niveau af 324B–niveau af 373C–niveau af 287

Til opgaveregning 
i undervisningen 264 92% 369 98% 318 98%

Til begrebsindlæring 
i undervisningen 179 62% 301 81% 270 83%

Til besvarelse 
af afleveringer 249 87% 368 99% 315 97%

Til besvarelse af 
temarapporter/projekter 230 80% 337 90% 296 91%

I forbindelse med mundt-
lige eksamensspørgsmål 52 18% 78 21% 70 22%

A–niveau af 324B–niveau af 373C–niveau af 287

Spørgsmål
Hvordan anvendte I it-værktøjer på dit seneste hold?
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Tabellen og diagrammet viser klart, at af de 287 
respondenter, der har undervist hold på C–ni-
veauet, udnyttes it–værktøjerne til opgavereg-
ning, afleveringer og temarapporter. Der er sta-
dig mulighed for, at it–værktøjerne i større grad 
kan bruges til begrebsindlæring.

Tabellen og diagrammet viser klart, at af de 
373 respondenter, der har undervist hold på 
B–niveauet, udnyttes it–værktøjerne til opga-
veregning, begrebsindlæring, afleveringer og 
temarapporter. 

Tabellen og diagrammet viser klart, at af de 
324 respondenter, der har undervist hold på 
A–niveauet, udnyttes it–værktøjerne til opga-
veregning, begrebsindlæring, afleveringer og 
temarapporter. 

Samlet ser vi, at it–værktøjerne på B– og A–niveau bruges i den henseende, 
som læreplanerne og vejledningerne lægger op til.

For alle tre niveauer gælder, at it–værktøjerne i beskeden grad inddrages til 
den mundtlige eksamen.

Introduktionen af it–værktøjerne

 

Spørgsmål
Hvordan tilrettelagde du introduktionen af de enkelte 
it–værktøjer på dit seneste hold?

Vi gennemførte et indledende 
”værktøjskursus” på holdet inden, 

at eleverne begyndte at bruge 
de enkelte it-værktøjer

27 10% 43 12% 36 11%

Vi inddrog de enkelte it- værktøjer 
”drypvis” i undervisningen, når 

anvendelsen af det enkelte 
it- værktøj var relevant

253 90% 327 88% 283 88%

Eleverne havde udelukkende selv 
ansvaret for at lære de 

enkelte it-værktøjer at kende
2 0% 3 0% 2 1%

A–niveau af 321B–niveau af 373C–niveau af 282
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Tabellen og diagrammet viser, at it–værk-
tøjerne på alle tre niveauer på langt hoved-
parten af holdene bliver introduceret, når 
emnerne i undervisningen lægger op der-
til. Dog er der en ikke ubetydelig andel af 
underviserne på B– og A–niveau, der giver 
et indledende værktøjskursus.

Hvis vi sammenkobler undervisningserfa-
ring med introduktionen af it–værktøjer-
ne, er der en klar overvægt af undervisere 
med under 10 års undervisningserfaring, 
der holder et indledende ”værktøjskursus” 
specielt på B–niveauet. På A–niveauet er 
det mere jævnt fordelt.

Styrkelse af elevernes hjælpemiddel-
kompetence

 

Tabellen og diagrammet viser, at undervi-
sere på C–niveauet er delte mellem, om it–
værktøjerne styrker elevernes hjælpemid-
delkompetence eller ej. Er årsagen til, at 
undervisere på C–niveauet ikke alle vur-
derer, at eleverne får styrket deres hjælpe-
middelkompetence, den simple, at andelen 
af undervisere, der bruger it– værktøjer, er 
på omkring 50%?

På B–niveauet er det omkring 25% af un-
derviserne, der vurderer, at it–værktøjer-
ne kun i nogen eller mindre grad styrker 
elevernes hjælpemiddelkompetence. På A–
niveau er det tilsvarende tal knapt 20%.

Det må vække til bekymring, at det for alle tre niveauer vurderes, at it–
værktøjerne kun i nogen eller mindre grad styrker elevernes hjælpemid-
delkompetence. 

Slet ikke 2 1% 2 1% 2 1%
I lille grad 32 11% 11 3% 8 2%

I nogen grad 124 43% 84 23% 52 16%
I stor grad 77 27% 161 43% 131 41%

I meget stor grad 53 18% 113 30% 129 40%

A–niveau af 322B–niveau af 372C–niveau af 287 Spørgsmål
I hvilken grad mener du, at 
it-værktøjerne styrker ele-
vernes hjælpemiddelkom-
petence?
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Hvis vi kobler spørgsmålet om styrkelse af elevernes hjælpemiddelkompeten-
ce til undervisningserfaring, så ses der specielt på B–niveauet en tendens til, 
at de undervisere, der har undervisningserfaring mindre end 15 år, vurderer 
styrkelsen af hjælpemiddelkompetencen i mindre grad.

Styrkelse af elevernes modelleringskom-
petence

Når det kommer til it–værktøjerne og styrkelse 
af elevernes modelleringskompetence, så er an-
delen af undervisere, der vurderer i nogen eller 
mindre grad, ganske stor for alle tre niveauer.

Bliver it–værktøjerne en teknisk hindring, el-
ler betragtes it–værktøjerne ikke som modelle-
ringsværktøjer for en stor andel af underviserne?

I forbindelse med dette spørgsmål er koblingen 
mellem kort undervisningserfaring specielt un-
der 5 år kraftig til de undervisere, der kun i no-
gen eller mindre grad vurderer, at it–værktøjer-
ne styrker elevernes modelleringskompetence.

Styrkelse af elevernes ræsonnements-
kompetence

It–værktøjer og styrkelse af elevernes ræsonnementskompetence anses af 
et stort flertal uanset niveau uden en stor kobling. På B– og A–niveauer er 
der en gruppe af undervisere på henholdsvis omkring 15% og 20%, der vur-
derer, at it–værktøjerne i stor grad eller mere styrker elevernes ræsonne-
mentskompetence.

Slet ikke 42 15% 48 13% 40 12%
I lille grad 139 49% 138 37% 110 34%

I nogen grad 75 26% 132 35% 109 33%
I stor grad 19 7% 41 11% 48 15%

I meget stor grad 9 3% 15 4% 19 6%

A–niveau af 326B–niveau af 374C–niveau af 284

Spørgsmål
I hvilken grad mener du, at 
it–værktøjerne styrker ele-
vernes modelleringskom-
petence?

Slet ikke 12 4% 6 2% 3 1%
I lille grad 62 22% 40 11% 26 8%
I nogen grad 98 34% 131 35% 100 30%
I stor grad 85 30% 125 34% 114 35%
I meget stor grad 29 10% 70 18% 84 26%

A–niveau af 327B–niveau af 372C–niveau af 286

Spørgsmål
I hvilken grad mener du, at 
it–værktøjerne styrker ele-
vernes ræsonnementskom-
petence?
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Det rejser spørgsmålet, om der er emner, som 
kan tilrettelægges og gennemføres anderledes 
med it–værktøjerne, så ræsonnementskompe-
tencen bliver styrket?

En oplagt metode, som it–værktøjerne kan bi-
drage med i forbindelse med ræsonnementer, 
er simulering.

I forbindelse med dette spørgsmål er koblin-
gen mellem kort undervisningserfaring spe-
cielt under 15 år kraftig til de undervisere, der 
kun i nogen eller mindre grad vurderer, at it–
værktøjerne styrker elevernes ræsonnements-
kompetence.

Styrkelse af elevernes repræsentati-
onskompetence
 

Tabellen og diagrammet viser, at der på alle tre 
niveauer er en stor andel af undervisere, der i 
nogen eller mindre grad vurderer, at it–værk-
tøjerne styrker elevernes repræsentationskom-
petence. Det er henholdsvis 44% på C–niveau-
et, 31% på B–niveauet og 26% på A–niveauet.

Med it–værktøjerne er det oplagt at kunne skif-
te mellem graf, ligning, tabel og tekst, så er der 
en kobling mellem dette spørgsmål og under-
visningserfaring?

På B–niveauet er koblingen mellem i nogen el-
ler mindre grad tydelig i forhold til de under-
visere, der har undervisningserfaring mellem 
0 og 5 år og 20 og 30 år, således at det er disse 
to grupper, der vurderer styrkelsen i nogen el-
ler mindre grad.

På A–niveauet er koblingen mellem i nogen eller mindre grad tydelig i forhold 
til de undervisere, der har undervisningserfaring mellem 20 og 30 år, såle-
des at det er den gruppe, der vurderer styrkelsen i nogen eller mindre grad.

Spørgsmål
I hvilken grad mener du, at 
it–værktøjerne styrker ele-
vernes repræsentationskom-
petence (graf, ligning, tabel 
og tekst)?

Slet ikke 9 3% 3 1% 2 1%
I lille grad 23 8% 17 5% 12 4%

I nogen grad 93 33% 95 25% 68 21%
I stor grad 110 39% 164 44% 140 43%

I meget stor grad 50 17% 95 25% 102 31%

A–niveau af 324B–niveau af 374C–niveau af 285
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Hvordan har eleverne afleveret?

 

Hvis vi filtrerer de, der har svaret på ”papir ud-
skrevet”, ”Elektronisk PDF” eller ”Elektronisk 
matematikfil”, således at de, der kun har marke-
ret ved ”papir håndskrevet”, sorteres fra, får vi 

En sammenligning af de to tabeller viser, at det er meget få på alle tre niveau-
er, som kun afleverer ”papir håndskrevet”. Tabellerne og diagrammet viser 
dermed en klar tendens til, at eleverne afleverer elektronisk. Og dermed må 
underviserne i denne undersøgelse med deres praksis være klar til en eksa-
men, hvor eleverne afleverer elektronisk. En stor andel af underviserne får 
afleveringer i et ”levende” format, således at eleverne har mulighed for at ar-
bejde videre med den enkelte aflevering. Er dette et bevidst valg i forhold til 
fx en rettestrategi?

Web 2.0 værktøjer

Andelen i % er beregnet ud fra alle dvs. de 444.

Spørgsmål
Hvordan afleverede den over-
vejende del af eleverne på 
dit seneste hold hovedsag-
ligt opgaver?

C–niveau af 285 B–niveau af 374 A–niveau af 324

Papir håndskrevet 120 49 35
Papir udskrevet 62 89 94
Elektronisk PDF 74 154 133

Elektronisk matematikfil 85 164 131

Videoer 109 25% 184 41% 260 59%
Screen-casts 145 33% 135 30% 75 17%

Elektroniske quizzer 183 41% 25 6% 82 18%
Hjemmesider/blogs 51 11% 25 6% 134 30%

Pencasts 25 6% 12 3% 17 4%

Produceret af andreElevproduceredeLærerproducerede Spørgsmål
Ud over it–værktøjer så er 
der mulighed for at bruge it 
på mange andre måder (web 
2.0 elementer) i din mate-
matikundervisning. Jeg an-
vender …
(397 respondenter)

Papir håndskrevet 130 46% 57 15% 42 13%
Papir udskrevet 62 22% 89 24% 94 29%
Elektronisk PDF 74 26% 154 41% 133 41%

Elektronisk matematikfil 85 30% 164 44% 131 40%

A–niveau af 324B–niveau af 374C–niveau af 285
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Tabellen viser, at mange undervisere bruger web 2.0 værktøjer. I forhold til 
brugen af videoer, screen–casts og elektroniske quizzer er koblingen til un-
dervisere med undervisningserfaring på mindre end 15 år rigtig tydelig. Den-
ne gruppe af undervisere bruger i høj grad disse web 2.0 på alle tre måder.

Lærebogsmateriale

Hvis vi filtrerer, så vi alene får dem, der bruger ”Trykte lærebøger fra forlag”, 
så får vi 62. Tabellen viser, at de trykte lærebøger fra forlagene sammen med 
underviserens egne noter i langt de fleste tilfælde udgør det, som eleverne un-
dervises ud fra. I– og e–bøger anvendes kun i mindre grad.

It–strategi

Der er rigtig mange undervisere, som er på 
skoler, hvor man har besluttet en fælles stra-
tegi for de it–værktøjer, som man bruger i un-
dervisningen.

Spørgsmål
Hvilke typer af lærebogsmaterialer bruger du?
(respondenter 422)

Antal Andel

Ja, de(t) samme på alle niveauer 218 52%
Ja, men forskellige it–værktøjer 

på de forskellige niveauer 134 32%

Nej, ingen faste aftaler 70 16%

Spørgsmål
På mit primære arbejdssted har vi en fast 
aftale om at bruge samme it-værktøjer.
(422 respondenter)

Lærebogstype Antal Andel af de 422

Trykte lærebøger fra forlag 375 89%
Egne trykte lærebøger 10 2%

i–bøger fra forlag 119 28%
Egne i–bøger 9 2%

e–bøger fra forlag 51 12%
Egne e–bøger 16 4%

Supplerer med egne noter 302 72%
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