
Matematik, IT og fagdidaktik 

Program DASG 11/11 til 13/11 opdateret 05102013 

Ankomst mandag den 11/11 kl. 9.30 til 10.00 

Dag Mandag Tirsdag Onsdag 

Morgenmad  8.00 til 9.00 8.00 til 9.00 

Formiddag 10.00 til 12.00: 

Statistik og it 

Elisabeth Wreford 

Andersen 

9.00 til 10.30: CCM 

Niels Grønbæk 

10.30 til 12.00: Arbejde i 

grupper 

9.00 til 10.30:Vensim 

eller lignende – SD 

diagrammer og 

differentialligninger 

Knud Nissen 

10.30 til 12.00: Arbejde i 

grupper 

Frokost 12.00 til 13.00 12.00 til 13.00 12.00 til 13.00 

Eftermiddag 13.00 til 14.00: 

Statistik og it fortsat 

Elisabeth Wreford 

Andersen 

14.00 til 18.30: Arbejde i 

grupper med emnet  

13.00 til 14.30: 

Matematikprogrammer 

og tablets del 1 

Casper Dahl (Geogebra)  

 

14.30 til 16.00: 

Matematikprogrammer 

og tablets del 2 

Lærke Bang Jacobsen 

(iPad) 

16.00 til 18.30: Arbejde i 

grupper 

 

13.00 til 14.00: Status på 

brugen af it i matematik 

siden reformen i 2005. 

Hvordan etablerer vi en 

erfaringsindsamling?? 

Olav Lyndrup 

14.00 til 15.00: Ønsker 

til forårets program 

 

Aftensmad 18.30 til19.30 18.30 til 19.30  

Aften 19.30 til 21.00: 

Digitalisering af skriftlig 

eksamen delprøve 1 

Katja Kofod Svan 

19.30 til 21.00: 3d 

Geometri og it 

Bodil Bruun (Cabri2) 

 

Nat 21.00 …:  Kollegialt 

samvær 

21.00…: Kollegialt 

samvær 

 

 

Baggrund og formål. 

Danske Science Gymnasier har siden projektets start haft som fokusområde at gøre kollegerne fortrolige med 

it-værktøjer og at se på, hvordan disse it-værktøjer ændrer matematikundervisningen. De seneste års kurser 

har vist, at de fleste lærere nu er godt i gang med at inddrage it-værktøjer, og at der nu er behov for at flytte 

fokus, således at der fremover skal arbejdes mere målrettet med, hvordan både eksisterende og nye it-

værktøjer åbner nye muligheder for at få eleverne til at forstå de matematiske begreber og metoder. 

            

Formålet med projektet er, at matematikkolleger mødes og inspirerer hinanden til, hvordan brug af it-

værktøjer kan give matematikundervisningen et løft. Det er målet, at der på kurserne skal udarbejdes 



undervisningsmateriale, hvor netop brugen af it-værktøjer løfter elevernes begrebstilegnelse og udbytte af 

undervisningen. 

 

Der vil være oplæg om it-værktøjer på tablets, digitalisering af den skriftlige eksamen, System Dynamics 

(SD), det nystartede center CCM og statistik sammen med it. 

 

Indhold 

Deltagerne i projektet skal deltage i kurser og møder, hvor man i større eller mindre grupper vil arbejde med 

at udforme undervisningsmaterialer. Under disse kurser vil der være lejlighed til at afprøve hinandens 

materialer, og der vil være gode muligheder for fagdidaktiske diskussioner. Følgende spørgsmål kunne være 

omdrejningspunktet i årets arbejde:      

 

- Hvordan tilrettelægger man undervisningen med it-værktøjer indenfor fx System Dynamics, så 

eleverne får en bedre begrebsforståelse? 

- SOLO taksonomi og matematikundervisning. 

- Hvordan organiseres matematikundervisning med tablets herunder iPads. 

- Hvilke perspektiver er der for den skriftlige og den mundtlige eksamen, når it-værktøjer er et vilkår. 

- Fagdidaktiske erfaringer om it og matematik fra CCM. 

- Undervisning i statistik med it. 

 

Projektet vil have forbindelse til Matematiklærerforeningen og fagdidaktiske miljøer.  

 

Hvem kan deltage i projektet, og hvad forventes der af deltagerne? 

Projektet henvender sig primært til kolleger, der har lyst til at indgå i diskussioner med andre interesserede 

kolleger, og som har lyst til at afsætte nogle dage til at udvikle og afprøve undervisningsmaterialer.  

Det skal understreges, at kurserne hovedsageligt vil være arbejdskurser, så det er vigtigt, at deltagerne gør 

sig tanker om, hvad de har lyst til og behov for at arbejde med. Der vil være oplæg om SD, tablets, skriftlig 

eksamen, statistik og CCM. Der kan desuden arrangeres oplæg ud fra deltagernes ønsker. På kurserne er det 

meget inspirerende, når deltagerne med korte oplæg viser eksempler og ideer fra deres egen undervisning. 

Projektet henvender sig til matematikundervisere på alle niveauer i de gymnasiale uddannelser. Der er behov 

for nytænkning af undervisningsmaterialer til såvel C-niveauet som til de højere niveauer. 

Deltagerne forpligter sig til at deltage i kurserne og til at indgå i netværk. Alle deltagere skal udvikle mindst 

ét undervisningsmateriale, der i første omgang stilles til rådighed for de andre deltagere og sidenhen lægges 

på projektets hjemmeside. 

 



Desuden forpligter alle deltagere sig til at benytte en Skolekom konference til kommunikation. Ved årets 

afslutning afleverer alle deltagere en kort rapport over årets arbejde. Hvis der arrangeres en større fælles 

evaluering, er man forpligtet til at deltage i denne. 

 

Skolerne betaler forsøgsreduktion til de deltagende lærere og betaler kursusafgift og transportomkostninger. 

Kursusafgiften vil være på ca. 7500,- 

 

Projektet kan tilbyde: 

Projektet arrangerer kurserne og samler undervisningsmaterialerne til en fælles samling. 

Projektet sørger for oprettelse og vedligehold af en Skolekom konference til kommunikation og 

erfaringsudveksling. 

 

 


