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Moodle/JiTT for alle 
 

 

DASG tilbyder hermed et skolebaseret kursus i brugen af Moodle. Formålet med tilbuddet er at give 

alle gymnasier mulighed for at efteruddanne nogle faggrupper, så de kan drage nytte af de 

erfaringer, som er indhentet gennem DASG projektet Moodle/JiTT. Tilbuddet kan benyttes af et 

enkelt gymnasium eller en gruppe af gymnasier. 

 

Interesserede gymnasier bedes rette henvendelse til kursusleder Merete Johansen (mail: 

mj@nagym.dk). 

 

 

Baggrund 
Moodle er en platform, der kan bruges til at skabe et elektronisk læringsrum, idet der er mulighed 

for at udvikle interaktive, selvrettende opgaver med øjeblikkelig og overskuelig feedback til elev og 

lærer, ligesom der er mulighed for at indsamle, dele og eksportere data. Moodle er yderst fleksibelt, 

og den enkelte lærer kan udvikle meget forskelligartede opgaver til gavn for elever med forskellige 

behov. Moodle er desuden velegnet til diverse former for screeninger. 

 

Moodle er open-source og gratis at bruge, men installationen kræver typisk, at der investeres i en 

server, der kun kører Moodle. De specialapplikationer, der er nødvendige i de naturvidenskabelige 

fag, kræver almindeligvis eksperthjælp i forbindelse med installationen. I skoleåret 2012/2013 kan 

ITC Fyn hoste Moodleserverne for de deltagende skoler, hvis de ønsker det. Prisen er 5.000 kr. 

(plus moms). 

 

DASG har gennem nogle år udbudt udviklingsprojektet Moodle/JiTT. Et af projektets resultater er, 

at der nu er udviklet opgavesamlinger til matematik og de naturvidenskabelige fag til afvikling på 

Moodle. Materialet kan frit hentes og benyttes i undervisningen.  

 

 

Hvem kan deltage 
Alle lærere med gåpåmod og lyst til at prøve at udvikle pædagogisk interaktivt 

undervisningsmateriale, der passer til deres egen undervisning. 

 

 

Indhold 
Man vil kunne melde sig til et kursusforløb over tre dage (program vedlagt), hvis man underviser i 

matematik eller naturvidenskabelige fag (fysik, kemi, biologi, naturgeografi, bioteknologi eller 

geovidenskab), eller til et kursusforløb over to dage (program vedlagt), hvis man ikke underviser i 

ovennævnte fag. 
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Forventninger til deltagerne  
De deltagende lærere forventes:  

 at deltage alle kursusdage 

 at inddrage Moodleopgaver i undervisningen på mindst ét hold i kursusperioden 

 at orientere sig jævnligt på Skolekom-konferencen og bidrage til erfaringsudvekslingen på denne 

 

 

Forventninger til skolerne 
De interesserede skoler forventes at gå sammen, så hvert kursus har 15-25 deltagere med samme 

fagområde (enten mat-nat eller hum-samf), og at udpege en skole som vært for kurset. Desuden 

forventes skolerne: 

 at stille en Moodleserver til rådighed for egne lærere 

 at stille undervisningslokaler med projektor og stabil og hurtig netadgang til rådighed for alle 

deltagere og undervisere på kursusdage 

 at sørge for forplejning til kursusdeltagere og undervisere, dvs.  

o ankomstkaffe med lidt brød og frugt  

o frokost med 1 vand  

o eftermiddagskaffe med kage og frugt 

 at stille ressourcer til rådighed til hold- og bruger-oprettelse på Moodleserveren efter kursets 

afslutning 

 at betale kursusafgift (45.000 kr. for 3-dageskursus, 34.000 kr. for 2-dageskursus).  

 

Desuden betaler skolerne 5.000 kr. plus moms til dækning af hosting, hvis de ønsker, at DASG 

stiller serverkapacitet til rådighed under kurset. 

 

  

DASG’s tilbud 
DASG finder undervisere og afvikler kurserne. Desuden sørger DASG for: 

 Moodle-hosting og support via DASG’s tilknyttede Skolekom-konference 

 at deltagerne og deres elever på op til 3 hold bliver oprettede på skolens Moodleserver  

 at deltagerne får adgang til de opgavesamlinger, der er udviklet under de foregående DASG-

projekter  

 at uddanne 1 deltager pr. skole til lokaladministrator, så vedkommende kan oprette brugere og 

hold efter kursets afslutning.  

 

Med venlig hilsen 

Carl P. Knudsen 

 

Bilag 
 Moodle for matematik og naturvidenskabelige fag 

 Moodle for samfundsvidenskabelige fag og humaniora 


