
Moodle for matematik og naturvidenskabelige fag 
 
For at deltage i et Moodlekursus skal kursusdeltagerne have adgang til en 
Moodleserver – gerne på egen skole. For at kunne lave interaktivt materiale, 
der indeholder formler, skal Moodleserveren sættes op med nogle specielle 
filtre, men alt er freeware og tilgængeligt på nettet. Moodle er 
browsersensibel, så deltageren skal bruge en computer, hvor der er installeret 
en opdateret version af Firefox eller Explorer. 

Kurset er en kombination af oplæg fra to undervisere og workshop, og for at få 
udbytte kræves det, at man arbejder med platformen mellem kursusdagene. 
 
Skolen skal påregne udgifter til hold- og bruger-administration på  
Moodleserveren. 
 
 
 

Kursusprogram 1. dag 
 
08.30-9.00  Ankomst og kaffe 
9.00-9.30 Overordnet præsentation af Moodle  
9.30-10.30 Den første quiz: Multiple Choice spørgsmål  
10.45-11.00 Pause 
11.00-11.45 Opbygning af et kursus i Moodle  

• Topics 
• Quizzer 
• Kategorier 

11.45-12.15 Calculated spørgsmål  
12.15-13.00 Frokost 
13.00-14.00 DragMath /LaTex  

og 
Algebra eller Short answer spørgsmål  

14.00-14.30 Arbejd med egne quizzer 
14.30-14.45 Kaffe og kage 
14.45-15.30 Del og stjæl  

Backup og Restore af et helt kursus 
15.30-16.00 Oprettelse af hold og elever  

Første gang med elever 
 
 
 

  



Kursusprogram 2. dag 
 

08.30-09.00 Ankomst og kaffe 
09.00-09.30 Deltagerne præsenterer egne erfaringer med quizzer og elever i 

moodle  
09.30-10.30 Filer, filstruktur og billeder i spørgsmål  
10.30-10.45 Pause 
10.45-11.30 PSTricks - grafer i spørgsmål  
11.30-12.15 Arbejd med egne quizzer 
12.15-13.00 Frokost 
13.00-14.30 Cloze - embedded answers  
14.30-14.45 Kaffe og kage 
14.45-15.45 Drag-and-Drop spørgsmål 
15.45-16.00 Creative Commons 
 
 

Kursusprogram 3. dag 
 

08.30-09.00 Ankomst og kaffe 
09.00-10.00 Deltagerne præsenterer egne erfaringer med quizzer og elever i 

moodle  
10.00-10.30 Indstillinger på quizzer “hvad kan eleverne se?”  
10.30-10.45 Pause 
10.45-11.30 Flytning af enkelte spørgsmål  
11.30-12.15 Repetition af spørgsmålstyper 
12.15-13.00 Frokost 
13.00-13.30 Feedback - indsamling af data fra elever  

13.30-
14.30 

Arbejde med egne quizzer eller Feedback 

14.30-14.45 Kaffe og kage 
14.45-15.30 Pædagogiske overvejelser om moodle i undervisningen 

(herunder hvad kan jeg se om elevernes aktiviteter)  
15.30-16.00 Wikies på moodle  
 


