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Baggrund, formål og behov 

Gennemsnitligt klarer eleverne fra Sønderborg Kommune sig på niveau med 

landsgennemsnittet ved Folkeskolens Prøver, men det dækker over store for-

skelle mellem de enkelte skoler og en kedelig tendens med gennemsnitligt flere 

elever, der får karakterer under to end på landsplan og desværre også færre ele-

ver, der opnår topkarakterer i matematik.  

Tendensen med flere i bunden og færre i toppen gør sig også gældende i de na-
tionale test, men her er variationen i resultaterne fra skole til skole selvsagt også 
stor.  

Dette har en indvirkning på de unges frafald på ungdomsuddannelserne, hvor 
gymnasier og erhvervsskoler oplever, at manglende matematiske kompetencer 
hos eleverne er årsag til en stor del af det frafald, skolerne oplever.  

På byrådsmødet den 3. maj 2017 sluttede et samlet byråd op om programmet 
Kvalitet i dagtilbud og skoler – En helhedsplan for Børn og Uddannelse. Forud for 
dette møde foregik et stort udvalgsarbejde med deltagere fra alle lag i de organi-
sationer og institutioner, der omfatter hele børne- og uddannelsesområdet.  
I planen står der blandt andet: 

Der skal arbejdes med anvendelsesorienteret læring. 
Eleverne skal have mulighed for at tage aktiv del i undervisningen 
ved at prøve sig frem i forhold til at gennemføre eksperimenter, 
observere, udforske, løse opgaver mm.  
 

Dette understøttes af flere undersøgelser på området senest resultaterne fra 

KiDM-projektet (Kvalitet i Dansk og Matematik). Her er en af hovedpointerne, at 

lærerne kan se, at en undersøgende tilgang i matematikundervisningen virker. 

Det viser sig dog, at det er svært for mange lærere at omstille sig fra traditionel 

matematikundervisning til en undersøgende og anvendelsesorienteret undervis-

ning. 

I et strategisk perspektiv skal udviklingsprojektets mål derfor ses i et større og 

ambitiøst perspektiv, hvor målet er at udvikle og ændre det didaktiske grundlag 

for matematikundervisningen på Sønderborg Kommunes folkeskoler. Helt over-

ordnet skal udviklingsprojektet starte en proces, hvor lærerne opnår indsigt i, at 

undervisningen skal baseres på problemorienterede og åbne opgaveformulerin-

ger, hvor tilgangen er dialogbaseret og procesorienteret. Målet er derfor ikke 

alene knyttet til at styrke elevernes og medarbejdernes kvalifikationer til at an-

vende forskellige IT-værktøjer i matematikundervisningen.  
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Anvendelsen af it-værktøjer skal ses som en absolut nødvendighed i denne ud-

viklingskontekst, men ikke et mål i sig selv. Brugen af IT-værktøjer skal populært 

sagt gå fra at være tankeerstatter til kapacitetsudvider. Sammenfattende kan 

man sige, at udviklingsprojektet skal udvikle matematiklærernes syn på en kom-

petenceorienteret matematikundervisning.  

Kompetenceudviklingen skal derfor både sikre tekniske færdigheder i anvendel-

sen og undervisningen i værktøjerne og en undersøgende og anvendelsesorien-

teret undervisning ved brug af it-værktøjer. 

En styrkelse af anvendelsen af it-værktøjer i matematikundervisningen vil på 

denne baggrund kunne ses som en naturlig del af Sønderborg Kommunes ar-

bejde med at udvikle undervisningen og elevernes læring i matematik.  

 

Formål 

 at øge elevernes kompetencer i matematik i en undervisning, hvor it-

programmer anvendes i en undersøgende, eksperimenterende og pro-

cesorienteret ramme. Fokus er på elevernes læring i hele skoleforløbet. 

 at give lærerne den nødvendige tekniske baggrund for at anvende et 

regneark, et geometriprogram og et Computer Algebra System (CAS-

program). 

 at lærerne oplever, at en undervisning, der i højere grad benytter sig af 

åbne og anvendelsesorienterede problemstillinger og en undersøgende 

tilgang, øger elevernes motivation for og læring i matematikfaget. 

 at lærerne påtager sig den lærerrolle, der er kendetegnende og nød-

vendig for at understøtte denne undervisning. 

 at give lærerne baggrund for kvalificeret at til- og fravælge brug af it til 

konkrete undervisningsforløb i egen klasse. 

 at formidle ny viden om læreprocesser ved anvendelse af it i undervis-

ningen til grundskolens matematiklærere gennem kurser, faglige net-

værk og analoge og digitale undervisningsmidler. 

Behov 
Det vurderes, at der fortsat er et stort, udækket behov for opkvalificering af Søn-
derborg Kommunes matematiklærere – både inden for it og en undersøgende 
tilgang. Matematikvejlederne giver udtryk for, at matematiklærere i indskoling 
og mellemtrin ofte ikke har de fornødne kompetencer inden for it. Problemet er 
mindre for lærerne i udskolingen.  
   
Øvrig baggrund 
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•Aftalen mellem kommunerne og staten om en øget IT-indsats, der sikrer ele-

verne personlige computere og tablets som omdrejningspunkt for undervisnin-

gen i alle fag. 

•Fælles Mål for matematik i folkeskolen hvor udvikling og brug af digitale færdig-

heder indgår i faget matematik gennem hele skoleforløbet, især gennem arbej-

det med matematiske digitale værktøjer som regneark, CAS og dynamiske geo-

metriprogrammer. 

•Den nye prøvevejledning for matematik, der trådte i kraft 25. januar 2018. I 

prøvevejledningen står der: 

”Til de skriftlige prøver i matematik, FP9 og FP10, kan der med virkning fra maj 

2018 forekomme opgaver, som eleverne kun kan løse med digitale værktøjer. 

Der vil være tale om de digitale værktøjer, der er omtalt i læseplanen for Fælles 

Mål: regneark, CAS og dynamisk geometriprogram.”  

Dertil kommer, at der fra prøven december 2018 har været et øget krav om, at 

eleverne skulle kunne gennemføre undersøgelser. Erfaringerne har indtil nu vist, 

at eleverne hverken behersker de nødvendige it-værktøjer eller den systematik, 

en undersøgelse kræver.  

•Erfaringerne fra projekt 15-04-0053 Matematik med IT og projekt 18-09-0003 

Faglig opkvalificering af matematiklærer i Gladsaxe Kommune i brug af it indgår i 

nærværende projekt. 

Aktiviteter og tidsplan 

På baggrund af indsamling og analyse af data fra projekterne med journalnum-
rene 15-04-0053 og 18-09-0003 er der etableret et didaktisk og metodisk grund-
lag for videreførelse af projektet fra Gladsaxe Kommune. 
Danmarks Matematiklærerforening (DMLF) gennemarbejder de undervisnings-
materialer, der er udarbejdet til det tidligere projekt, med henblik på generel re-
vision og tilpasning, herunder udarbejdelse af nye undervisningsmaterialer til 1.-
3. klassetrin.  
 
Aktiviteterne er: 
Uddannelse af vejledere 
Kompetenceudvikling og arbejdsmøder for matematikvejledere sammen med 
undervisere fra Danmarks Matematiklærerforening tre hele dage, hvor materia-
lerne og deres anvendelse i efteruddannelsen drøftes og beskrives. 

 Instruktion i brug af CAS-værktøjer og andre it-værktøjer efter behov. 

 Brug af elevrettet undervisningsmateriale i tre hæfter til henholdsvis  
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1.-3. klassetrin, 4.- 6. klassetrin og 7.-10. klassetrin. 

 Planlægning af forløb på introdagen, der skal sikre en lokal forankring af 
undervisningsmaterialerne.  

 Øvelser i relation til de planlagte aktionslæringsforløb på skolerne. Vejle-
derne samarbejder om at opstille en række af tegn hos elever og lærere, 
der viser den ønskede ændring i lærerrolle samt elevernes mestring, del-
tagelse og engagement.  

 Rammer og indhold af introdagen for kollegerne og lederne fastlægges. 
 
  
Efteruddannelse af matematiklærerne  
Deltagere anslået: 230 deltagere (180 lærere heraf 32 vejledere, 18 ledere) 
 
Introdag for alle matematiklærere 

 Oplæg om undersøgende og anvendelsesorienteret undervisning med og 
uden it-værktøj. 

 Der gives en kort introduktion til brug af it-værktøjer, der bygger på proces- 
og dialogorienteret matematikundervisning. 

 Der arbejdes i workshops og plenum med opgavehæfter for 1.-3. klassetrin, 
4.-6. klassetrin og 7.-10. klassetrin. 
 

Kursusdage i den undersøgende tilgang og it-værktøjer 
To eftermiddage a fem timer til arbejdet med hver af de tre typer af it-værktøjer 
(regneark, geometriprogrammer og CAS-værktøjer). Lærere, der underviser i 1.-
3. klasse, skal dog ikke undervises i brug af CAS-programmer. 
På disse dage arbejdes der med de udarbejdede elevmaterialer. I dette arbejde 
vil der både være fokus på den didaktiske del og den it-tekniske del. Undervis-
ningsmaterialet lægger op til en åben, anvendelsesorienteret og undersøgende 
tilgang, som fordrer en anderledes didaktisk tilgang, end den de fleste lærere 
benytter sig af på nuværende tidspunkt. Fokus vil derfor være på både, hvordan 
de digitale matematikværktøjer anvendes i egen matematikundervisning og den 
didaktik, der skal anvendes, herunder den ændrede lærerrolle.  
 
Aktionslæringsforløb  

 Lærerne underviser i egne klasser i 12-15 timer. 

 I perioden vil deltagerne få mulighed for sparring af matematikvejlederne i 
forbindelse med den løbende evaluering af arbejdet i klassen. 

 Eleverne introduceres for det CAS-program (4.-9. årgang) og de digitale 
værktøjsprogrammer (alle), som inddrages i projektet. Eleverne arbejder 
med de elevhæfter, som er udviklet til projektet, der naturligt lægger op til 
brug af CAS-programmer og andre digitale værktøjer. 

 Tidsforbrug i klassen: ca. 12-15 timer. 
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 Matematikvejlederne deltager i en del af disse undervisningstimer, planlæg-
ningen og evalueringen af dem. Planlægning og evaluering sker naturligt i de 
arbejdsrelaterede teams – årgangs-, afdelings- eller fagteams, som skolen 
sædvanligvis anvender. Vejlederne vil i aktionslæringsforløbet have et sær-
ligt fokus på den ændrede lærerrolle og elevernes holdning til faget, mest-
ring af opgaverne samt deres deltagelse og engagement i undervisningen. 

 Der stilles CAS-programmer til rådighed for elever og lærere (4.-10. kl.) i pro-
jektperioden. 

 
 
 
Afslutningskonferencer 
Der gennemføres en afslutningskonference for lærerne i hver af de tre faser 1.-
3. klasse, 4.-6. klasse og 7.-9. klasse. 
På afslutningskonferencen evalueres brugen af matematikprogrammerne og ar-
bejdshæfterne og eksempler på best practice i forhold til den ændrede didakti-
ske tilgang, som søges identificeret og udbredt til alle deltagere. 
 
Elevrettet undervisningsmateriale 
Der udarbejdes hæfter til henholdsvis 1.-3. klassetrin, 4.-6. klassetrin og 7.-9. 
klassetrin. Materialet indeholder eksempler på undervisningsforløb med brug af 
it i forbindelse med procesorienteret matematikundervisning. 
Oplag ca. 7500 i alt for de tre hæfter. 
 
Lærermateriale 
Til brug for læreren udarbejdes lærervejledninger i tilslutning til hæfterne. Oplag 
ca. 750 i alt. 
 
Hjemmeside 
Fortsættelse af aktiviteter på hjemmesiden http://matematikmedit.dk 

Resultater 

Generelle målsætninger og forventede tværgående resultater 

I Børn, Uddannelse og Sundhed arbejdes der med en MILD-tilgang. I en MILD-til-
gang er der et holistisk fokus på den enkelte, hvor Mestring, Involvering, Læring 
og Dannelse anskues som kernekompetencer til at skabe robuste unge, der fun-
gerer i og bidrager til sociale fællesskaber. 
Projektet vil give eleverne en oplevelse af at mestre matematikfaget, når læ-
rerne tager åbne og undersøgende opgaver til sig. Opgaver af den type Joe 

https://d.docs.live.net/cea40b5865fa37e8/APM5%202019-/Fortsættelse%20af%20aktiviteter%20på%20hjemmesiden%20http:/matematikmedit.dk
https://d.docs.live.net/cea40b5865fa37e8/APM5%202019-/Fortsættelse%20af%20aktiviteter%20på%20hjemmesiden%20http:/matematikmedit.dk
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Boaler kalder ”Low floor – high sealing” er gode til at differentiere undervisnin-
gen. Den undersøgende og anvendelsesorienterede tilgang vil styrke elevernes 
involvering.  Erfaringer med IBSME viser, at eleverne er glade for selv at sætte 
dagsordenen, hvilket bekræftes af EVAs undersøgelse God undervisning med 
elevernes øjne. Her fortæller eleverne, ”at undervisningen især griber dem og er 
spændende, når de selv er aktive og involverende.” 
Elevernes læring vil i dette projekt nemmest kunne spores i forhold til deres it-
færdigheder, ligesom dannelse i dette projekt i høj grad handler om digital dan-
nelse. 
Projektet vil således sætte lærerne i stand til at styrke elevernes digitale dan-
nelse, herunder særligt de fire elevpositioner i det tværgående tema It og Me-
dier, der er en del af læseplanen for matematik i grundskolen. 
De fire elevpositioner er: 
1.Eleven som kritisk undersøger 
2.Eleven som analyserende modtager 
3.Eleven som målrettet og kreativ producent 
4.Eleven som ansvarlig deltager 
 
Gennem den dialogbaserede og procesorienterede undervisningsform vil elever 
og lærere udover den øgede motivation og mestring af faget gennem kursusfor-
løbet opbygge en kritisk bevidsthed om brug af digitalt materiale. Både det, de 
selv producerer og det, de præsenteres for. Særlig CAS-delen af it-værktøjerne 
gør eleverne i stand til at producere, undersøge, modtage og alene eller sam-
men med andre bearbejde digital information med et matematisk indhold. 

Målsætninger og forventede resultater for skoleledere, lærere  
og pædagoger 

Målsætningen for skolelederne er at bibringe dem en så høj grad af bevidsthed 
om undervisning i matematik med inddragelse af it, herunder særlig CAS, at 
de kan bidrage positivt til skolens handleplaner på området. 

Det forventede resultat er,  

 at der udarbejdes lokale handleplaner for matematik. 

 at der bliver fulgt op på handleplanerne i skolens relevante fora og ved 
samtaler med matematiklærere og matematikvejledere. 

 at der lægges op til et længevarende arbejde med udvikling af matema-
tikundervisningen. 

 
Kompetencemål:  
Læreren kan  

 planlægge og gennemføre en undervisning, der benytter sig af didakti-
ske principper, der understøtter en undersøgende tilgang. 
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 detektere egnede opgaver og problemstillinger i hverdagen, der kan an-
vendes i en mere åben og/eller anvendelsesorienteret undervisning. 

 planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle matematikundervisning 
med it, hvor de matematiske emner gennem brug af it-værktøjer relate-
res til elever, undervisning og læreplaner. 

Færdighedsmål 
Læreren kan:  

 planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i regneprocesser fx al-
gebraisk omsætning og ligningsløsning med anvendelse af digitale værk-
tøjer. 

 anvende fx funktioner og vækstmodeller som middel til problemløsning 
og modellering i undervisningen med inddragelse af digitale værktøjer 

 problembehandle ved at detektere, formulere, afgrænse og løse mate-
matiske problemer ved systematisk valg af strategier og digitale værktø-
jer. 

 tage stilling til muligheder og begrænsninger i anvendelsen af et bredt 
udvalg af hjælpemidler, herunder særligt anvendelsen af digitale værk-
tøjer med fokus på CAS  

 kommunikere om og med matematik ved at sætte sig ind i og tolke ma-
tematiske udsagn præsenteret på en digital platform (CAS) samt  
udtrykke sig fagligt præcist og varieret med udnyttelse af de mange mu-
ligheder for kommunikation, som et CAS-program giver.  

 
Vidensmål 
Læreren har viden om: 

 didaktiske elementer, der understøtter en åben, undersøgende og an-
vendelsesorienteret undervisning 

 anvendelse af digitale værktøjer i forbindelse med matematiske pro-
blemstillinger, der gør det muligt at tilvælge og fravælge brugen af it i 
forbindelse med den konkrete matematiske problemstilling og fx krav 
om præsentation af resultater. 
 

Forventede resultater: 
På den lange bane forventer vi at se, at flere elever klarer sig godt til FP, og 
at flere elever gennemfører en ungdomsuddannelse og har mod på her at 
vælge matematik på højt niveau. 

Vi forventer,  

 at eleverne oplever en større grad af mestring af faget matematik gen-
nem en mere vedkommende undervisning, der tilgodeser elementer af 
det, eleverne selv giver udtryk for, er god undervisning.  

Det betyder, at eleverne vil være mere aktive og involvere sig i opgaveløs-
ningen. At alle elever vil kunne gå i gang med opgaverne på et for dem pas-
sende niveau og føle sig positivt udfordret.  
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Vi vil kunne se det på, at eleverne er aktive og viser tillid til egne evner. 

 at eleverne øger deres matematiske kompetencer 
Det betyder, at eleverne i forskellige grader afhængig af alder kan handle 
hensigtsmæssigt i situationer med matematik. Eleverne skal således kunne 
tilgå matematiske problemstillinger med systematik, men også med en nys-
gerrig undersøgende tilgang.  
Vi vil kunne se det på, at eleverne handler selvstændigt og med mod på at 
udforske muligheder. 

 at eleverne øger deres it-kompetencer 
Det betyder, at eleverne i højere grad end nu kan vurdere, hvornår det er 
hensigtsmæssigt at anvende it-redskaber og i givet fald hvilke. 
Vi vil kunne se det på, at eleverne udfordrer it-redskaberne til undersøgelser 
og bruger dem til at understøtte deres problemløsninger, hvor det giver me-
ning.  

Formidling og videndeling 

Med henblik på en videre formidling blandt matematiklærere i folkeskolen udgi-
ves en del af kursusmaterialet i større oplag, der sælges til kostpris af Danmarks 
Matematiklærerforening. 
Elevrettet undervisningsmateriale i tre hæfter til henholdsvis 1.-3. klassetrin, 4.-
6. klassetrin og 7.-9. klassetrin. Materialet indeholder eksempler på undervis-
ningsforløb med brug af it i forbindelse med projektorienteret matematikunder-
visning, hvor brugen af it forventes at øge elevernes udbytte af undervisningen. 
Oplag ca. 7500 i alt for de tre hæfter.  
Lærervejledninger i tilslutning til hæfterne. Oplag ca. 750. 
Fortsættelse af aktiviteter på hjemmesiden http://matematikmedit.dk, hvor er-
faringer med projektet løbende opsamles og diskuteres. Hjemmesiden indehol-
der desuden materiale fra de foregående forløb. 
Kurser i foreningens kredse. 
Artikler i Danmarks Matematiklærerforenings fagblad ”Matematik”. 
Formidling af resultater og anbefalinger på Danmarks Matematiklærerforenings 
konferencer. 

Ejerskab, understøttelse og forankring 

På et møde d. 9. oktober 2019 blev Børne- og Uddannelsesudvalget i 
Sønderborg Kommune orienteret om ansøgningen. I orienteringspunktet står 
bl.a.: 

Sønderborg Kommune ønsker at styrke og højne børn og unges 
matematiske kompetencer i folkeskolen, da denne basisviden 
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erfares har sammenhæng med de unges frafald på 
ungdomsuddannelserne.  
VidensBy Sønderborg søger derfor ekstern finansiering via fonde, 
som skal bidrage til en faglige opkvalificering med IT af samtlige 
matematiklærere på folkeskolerne i Sønderborg Kommune. 
Projektet, som der ansøges til, er udledt af et lignende projekt og 
erfaringer fra Gladsaxe Kommune og Danmarks 
Matematiklærerforening.  
Målet er at udvikle og ændre det læringsmæssige grundlag for 
matematikundervisningen i folkeskolerne i Sønderborg 
Kommune. 

Derudover orienteredes politikerne om, at alle elever og lærere i 
projektperioden får gratis adgang tl et casværktøj, og at udgiften hertil 
efterfølgende vil være ca. 250 000 kr. per år for en komuneaftale.  

Børne- og Uddannelsesudvalget tog orienteringen til efterretning. 

Der nedsættes en styregruppe for projektet med repræsentanter for 
Sønderborg Kommune, Danmarks Matematiklærerforening og en 
professionshøjskole. I den konkrete planlægning indgår Sønderborg Kommune 
med tre personer i styregruppen. Kommunens deltagelse i styregruppen repræ-
senterer skolelederne, matematikvejlederne og forvaltningen. Kommunens del-
tagelse i projektet inddrager alle matematikvejledere, en ledelsesrepræsentant 
fra hver skole samt alle matematiklærere fra indskoling, mellemtrin og udsko-
ling.  
 
I forhold til at gennemføre og håndtere udviklingsprogrammer, så eksisterer der 

i Sønderborg Kommune gode erfaringer med at håndtere og profitere af udvik-

lingsprojekter herunder fondsstøttede projekter. Vi har således flere gange i regi 

af VidensBy Sønderborg modtaget støtte fra A.P. Møller Fonden. 

Sønderborg Kommune uddannede i årene 2015 – 2017 et stort antal matematik-

vejledere. Alle skoler kunne få uddannet en matematikvejleder til hver af faserne 

0.-3., 4.-6 og 7.-9. klassetrin. Det vil sige, at de store skoler kunne få uddannet 

op til tre vejledere. Med undtagelse af to skoler har alle skoler uddannede mate-

matikvejledere, seks af de større skoler har hver tre matematikvejledere. Mate-

matikvejlederne, der er forankret under House of Science (HoS), er den største 

gruppe af faglige vejledere under VidensBy Sønderborg. Gruppen tæller i alt 32 

vejledere. De fleste af matematikvejlederne har gennemført to moduler i vejle-

deruddannelsen.  



PROJEKTBESKRIVELSE 

A.P. MØLLER FONDEN FOLKESKOLEDONATIONEN 12 
 

Der er således opbygget en kapacitet på en række områder, der vil virke under-

støttende for udviklingsprogrammets målsætninger.  

 En handleplan for matematikundervisningen i Sønderborg Kommune er 

under udarbejdelse. 

 VidensBy Sønderborg understøtter skolerne med udviklings- og efterud-

dannelsestilbud. 

 Der er i Sønderborg Kommune fokus på aktionslæring som metode i ud-

viklingen af skolevæsnet. Matematikvejlederne er således uddannede til 

at stå i spidsen for aktionslæringsforløb på skolerne. 

 Der holdes fire til fem årlige møder for matematikvejlederne. 

 Skolernes ledelse bakker op om matematikvejledernes arbejde på sko-

lerne. 

Evaluering 

Materialerne til eleverne og lærerne (lærervejledninger) evalueres løbende – 
første gang allerede på introduktionsdagen med henblik på, at lærerne inddra-
ges i en kvalitetssikring af materialerne.  
Forløbet i klasserne evalueres løbende i en aktionslæringsproces på den enkelte 
skole. Resultater og andre erfaringer fra disse processer indgår i en evaluerings-
proces på de afsluttende konferencer. 
Der sker en løbende evaluering og projekttilpasning ved de vejledermøder, der 
er planlagt i den periode, hvor projektet forløber.  
Der vil foregå en evaluering lokalt på skolerne i fagteamene. Evalueringerne her-
fra skal sikre, at resultaterne fra projektet indarbejdes og udvikles i den daglige 
undervisning. Derudover vil der indgå en interviewrunde med vejlederne to 
gange i forløbet med fokus på, dels hvordan de har understøttet og dels hvordan 
de oplever en ændring af lærerrollen. Sidste interview vil indeholde spørgsmål, 
der kan afdække, hvilke fremtidige skridt, der kan gøre, at vejlederne og Vi-
densBy Sønderborg er i stand til at fastholde udviklingen på skolerne.  
Der kan indgå fokusgruppeinterview af udvalgte elever, lærere og skoleledere. 
Disse elementer vil indgå i forskelligt omfang i den afsluttende rapport. 
Dertil kommer, at resultater på elev- og lærerniveau vil blive drøftet på lærings-
samtaler mellem henholdsvis skoleleder/lærer og skolechef/skoleleder. På læ-
ringssamtalerne mellem skolechef og skoleledelse deltager lederen af VidensBy 
Sønderborg. Det sikrer, at VidensBy Sønderborg kan understøtte ønsker om op-
følgning på den enkelte skole i relation til projektet, herunder efteruddannelse 
af nyansatte lærere. 
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Organisering 

Der nedsættes en styregruppe og en projektgruppe med deltagelse fra Sønder-
borg Kommune og Danmarks Matematiklærerforening. 
 
Projektets styregruppe består af: 
Fra Sønderborg Kommune: 
Skolechef Erling Andresen 
Skoleleder Mike Foss 
Matematikkonsulent Elisabeth Tang 
Fra Danmarks Matematiklærerforening, Forlaget MATEMATIK:  
Bestyrelsesformand Gert B. Nielsen 
Forlagskonsulent Jørgen Uhl Pedersen  
Fra CFU/UC 
Lektor Niels Jacob Hansen 
 
Styregruppens ansvar er overordnet styring, herunder sikring af projektets sam-
menhæng med kommunens øvrige indsatser, handleplaner og politikker. 
 
Projektgruppen består af 
Fra Danmarks Matematiklærerforening, Forlaget MATEMATIK:  
Bestyrelsesformand Gert B. Nielsen 
Forlagskonsulent Jørgen Uhl Pedersen  
Fra Sønderborg Kommune: 
Afdelingsleder Julie Maria Gronwald-Jørgensen 
Matematikkonsulent Elisabeth Tang 
Matematikvejleder Susanne Hollænder  
Matematikvejleder Gitte Ulderup Beining 
Matematikvejleder Christina Kraack 
Projektgruppens ansvar er gennemførelse af projektet, herunder detailplanlæg-
ning af de enkelte arrangementer samt løbende og afsluttende evaluering. 

Øvrige udviklingsaktiviteter i kommunen 

VidensBy Sønderborg tilbyder løbende kurser i udvalgte temaer inden for mate-
matik. I forhold til nærværende ansøgning er kurser i anvendelsesorienteret og 
undersøgende tilgange i undervisningen mest relevante. Disse kurser kan rekvi-
reres af de enkelte skoler – enten som kursusforløb eller oplæg på fagudvalg. I 
denne kontekst vil skolens leder og matematikvejleder i fællesskab have fokus 
på løbende opdatering af alle samt nyansatte matematiklærere, der ikke har haft 
mulighed for at deltage i nærværende projekt. 
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I kølvandet på Kvalitet i dagtilbud og skoler – En helhedsplan for Børn og Uddan-
nelse fra 2017 er der gennemført en række prøvehandlinger på anvendelsesori-
enteret undervisning og intensive læringsforløb på mellemtrinnet. Erfaringerne 
fra disse forløb evalueres i løbet af foråret 2020. 
 


