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Aktivitet i 2017-2018 
 

 
I det kommende skoleår planlægger DASG at udbyde fire landsdækkende udviklingsprojekter: 

 

 Matematik - differentialligninger fra andre fag 

 Innovation i Naturvidenskab - i samarbejde med forskere fra Danmarks Tekniske Universitet 

 Autentisk Bioteknologi - bioteknologi i samarbejde med Chr. Hansen 

 Computerstøttet Matematikundervisning - i samarbejde med Center for Computerbaseret Mate-

matikundervisning (CMU) ved Københavns Universitet 

 

Desuden planlægger DASG at udbyde fem skolebaserede udviklingsprojekter: 

 

 Fagsamarbejde mellem Biologi/Bioteknologi og Matematik - i samarbejde med forskere fra 

Syddansk Universitet 

 Fagsamarbejde mellem Samfundsfag og Matematik – i samarbejde med forskere fra Syddansk 

Universitet  

 Skolebaseret Udviklingsforløb i Naturfag (SUN) - i samarbejde med forskere fra Professions-

højskolen VIA, Aalborg Universitet og Københavns Universitet 

 Matematik Og Naturfag i Skolebaseret Udviklingsarbejde (MONSUN) - i samarbejde med Insti-

tut for Naturfagenes Didaktik ved Københavns Universitet 

 Det ny Teknologifag – i samarbejde med Institut for Læring og Filosofi, AAU, og Aalborg, 

Aarhus, Holstebro og Vejle Tekniske Gymnasium  

 

Projekterne er kort beskrevet nedenfor. De endelige projektbeskrivelserne lægges på hjemmesiden 

www.dasg.dk og udsendes til science gymnasierne i slutningen af marts 2017. Tilmelding af delta-

gere til de enkelte udviklingsprojekter sker på www.lmfk.dk (under ”Kurser eksterne”) og skal ske 

inden 21. april 2017. Tilmeldingen er bindende for skolen.  

 

Gymnasieskoler, der optages i netværket Danske Science Gymnasier, betaler et indskud ved opta-

gelsen på 10.000 kr. samt et årligt kontingent på 1.000 kr. Der er nu 94 gymnasier (stx og htx) med i 

netværket. Nye skoler er velkomne i DASG. Interesserede bedes tilmelde sig til undertegnede inden 

den 17. marts 2017. 

 

Med venlig hilsen 

Carl P. Knudsen 

 

 

http://www.dasg.dk/
http://www.lmfk.dk/
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Landsdækkende udviklingsprojekter  
 

 Matematik - differentialligninger fra andre fag 

Projektet udbydes nu for anden gang. Det lægger op til et samspil mellem matematik og både 

fysik, kemi, biologi, samfundsfag, bioteknologi, naturgeografi og historie. Det tilrettelægges 

med 2+1 kursusdage. 

 

 Innovation i Naturvidenskab - i samarbejde med forskere fra Danmarks Tekniske Universitet 

Projektet udbydes for sidste gang. Det tilrettelægges med 2+1 kursusdage. Desuden er det pla-

nen at arrangerer en afsluttende éndags konference dagen efter den sidste kursusdag. Konferen-

cen er åben for deltagere fra tidligere års kurser og andre interesserede. 

 

 Autentisk Bioteknologi - bioteknologi i samarbejde med Chr. Hansen 

Det er et éndagskurser med op til 12 deltagere. Der forventes oprettet 2 kurser. 

 

 Computerstøttet Matematikundervisning - i samarbejde med Center for Computerbaseret Ma-

tematikundervisning (CMU) ved Københavns Universitet 

CMU’s arbejde og CAS-syn er centreret om strategiske overvejelser om, hvornår man kan bruge 

CAS progressivt eller blot som det naturlige værktøj, og hvornår matematikarbejdet skal foregå 

uden digitale redskaber. Det er helt i tråd med de nye læreplaner, som skal implementeres i det 

kommende skoleår. 

Projektet omfatter et opstartsmøde og et afsluttende todages internatmøde. Desuden får delta-

gerne tildelt en coach. CMU har 3 års erfaring med coachstøtte til lærernes faglige og didaktiske 

udvikling, og tilbagemeldingerne fra deltagerne har været meget positive.  

Det forudsættes, at den enkelte skole deltager med mindst tre matematiklærere og gerne største-

delen af faggruppen. Skolen må derfor have en strategi for anvendelsen af matematiske værk-

tøjsprogrammer, og samarbejdet inden for matematikfaggruppen og mellem denne gruppe og 

ledelsen er fundamentet for skolens deltagelse.   

Hvis tilmeldinger til de skolebaserede forløb får tilstrækkeligt volumen, vil der også være mu-

lighed for, at individuelle lærere tilknyttes projektet. 

 

 
 

Skolebaserede udviklingsprojekter  
 

DASG afprøver i disse år en ny kursusform - en samarbejdsmodel mellem lærere, skoleledelser og 

fagdidaktikere - med henblik på at imødekomme lokale ønsker for udvikling. Intentionen er at un-

derstøtte en skoles faglige og didaktiske udviklingsønsker i sammenhæng med de nationale ud-

viklingsmål. DASG har indbudt en række gymnasier til at deltage i disse projekter, som derfor er 

lukket for yderligere tilmelding i skoleåret 2017-2018. 
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 Fagsamarbejde mellem Biologi/Bioteknologi og Matematik - i samarbejde med forskere fra 

Syddansk Universitet 

Målet med udviklingsprojektet er at styrke elevernes kompetencer i både biologi/bioteknologi 

og matematik gennem udvikling af det faglige samarbejde mellem disse fag i studieretninger 

med biologi A eller bioteknologi A. 

DASG har indbudt en række gymnasier i Sønderjylland og i Aarhusområdet til at deltage, 

 

 Fagsamarbejde mellem Samfundsfag og Matematik – i samarbejde med forskere fra Syd-

dansk Universitet  

Målet med udviklingsprojektet er at styrke elevernes kompetencer i både samfundsfag og mate-

matik gennem udvikling af det faglige samarbejde mellem disse fag i studieretninger med sam-

fundsfag A. 

DASG har indbudt en række gymnasier på Fyn, i Trekantsområdet og på Vestsjælland til at del-

tage. 

 

 Skolebaseret Udviklingsforløb i Naturfag (SUN) - i samarbejde med forskere fra Professions-

højskolen VIA, Aalborg Universitet og Københavns Universitet 

DASG SUN er et skolebaseret udviklingsforløb, som i tre trin fordelt over tre år leverer fagdi-

daktisk opkvalificering af lærerne i en faggruppe, samtidig med at der skabes faglige lærings-

fællesskaber og støttende strukturer, som kan facilitere vedvarende professionel udvikling på 

skolen.  

I tredje år (SUN3) er der fokus på at stabilisere det fortsatte professionelle udviklingsarbejde på 

skolen. Deltagerne er de gymnasier i Midtjylland, som tidligere har deltaget i SUN1 og SUN2.  

 

 Matematik Og Naturfag i Skolebaseret Udviklingsarbejde (MONSUN) - i samarbejde med In-

stitut for Naturfagenes Didaktik ved Københavns Universitet 

MONSUN er en fortsættelse og videreudvikling af SUN projektet. Det treårige udviklingsforløb 

omfatter nu også matematik. Projektet leverer fagdidaktisk opkvalificering af lærerne i en fag-

gruppe, samtidig med at der skabes faglige læringsfællesskaber og støttende strukturer, som kan 

facilitere vedvarende professionel udvikling på skolen.  

DASG har indbudt en række gymnasier i Østdanmark til at deltage.  

 

 Det ny Teknologifag – i samarbejde med Institut for Læring og Filosofi, AAU, og Aalborg, 

Aarhus, Holstebro og Vejle Tekniske Gymnasium  

Udviklingsprojektet relaterer sig til den netop vedtagne reform af htx, hvor teknologifaget ud-

fordres af et øget krav til progression i undervisningens tilrettelæggelse og en didaktisk ajourfø-

ring af faget for bl.a. at styrke elementer inden for innovation og programmering.  

Projektet er et 2½ årigt forløb, hvor formålet er at øge elevernes læring gennem fagdidaktisk 

kompetenceudvikling af lærerne og styrkelse af skolens kapacitet til fagdidaktisk udvikling.  
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Andre initiativer 
 

 InterMat – et samarbejde om matematik mellem gymnasier og universiteter  
Projektet InterMat har tre formål: at fremme gymnasieelevers generelle interesse for matematik, 

at bygge bro ind i videregående, matematikbaserede uddannelser og at tilvejebringe et indle-

dende grundlag for en række matematiske emner, der er velegnede i forbindelse med elevernes 

studieretningsprojekt. InterMat er for øjeblikket etableret i et samarbejde mellem DTU og otte 

gymnasier i Hovedstadsområdet. 

DASG ønsker at bidrage til at udbrede projektet til - i første omgang - at omfatte gymnasier i 

Trekantsområdet og Midtjylland i et samarbejde med Matematisk Institut på Aarhus Universitet. 

DASG vil således formidle kontakten mellem universitetet og interesserede gymnasier og deres 

matematiklærere. Herefter tilrettelægges og gennemføres projektet gennem et samarbejde mel-

lem universitetet og de interesserede gymnasier. 

DASG har derfor indbudt en række gymnasier til et møde, hvor vi vil orientere om målet med 

InterMat-projektet og præsentere eksempler fra det igangværende projekt i Hovedstadsområdet. 

 

 


