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SØNDERBORG KOMMUNE  

Matematik med it  
KURSUS FOR YNGSTE TRINS 

MATEMATIKLÆRERE  
Kurserne foregår i Udviklingshuset, Skolevej 4, 6430 Nordborg 

bortset fra torsdag den 2.3.2022, der afholdes i Augustenborg 

Hallerne, Kettingvej 19 A, 6440 Augustenborg.  

 
I skoleåret 2020-2021 har Sønderborg Kommune modtaget midler fra  

A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal til i 

samarbejde med Danmarks Matematiklærerforening/Forlaget MATEMATIK at 

videreføre udviklingsprojektet Matematik med it for alle Sønderborg Kommunes 

matematiklærere og matematikvejledere.  

I Sønderborg Kommune hedder projektet ”Faglig opkvalificering i matematik 

med IT”, jnr. 19-12-0006. Efter aftale mellem alle parter er projektet udskudt til 

skoleåret 2021-2022.  

 

Formål  
Projektets formål er at opkvalificere matematiklærere og matematikvejledere i 

brugen af digitale værktøjer på alle trin og at udforske de potentialer og 

udfordringer, der ligger i brugen af digitale værktøjer i en undersøgende og 

procesorienteret matematikundervisning.  

Projektet gennemføres over fem kursusdage og et aktionslæringsforløb i egne 

klasser på skolerne, som beskrevet herunder.  

 

Deltagerforudsætninger  
Deltagelse kræver ikke særlige it-forudsætninger. Deltagerne skal være indstillet 

på at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning samt videndele erfaringer 

med kollegerne.  

 

Projektet  
Hovedvægten vil for lærerne på de yngste trin have fokus på den undersøgende 

og legende tilgang til matematikundervisningen herunder med anvendelse af it-

værktøjer.  

Ledelsesrepræsentanter fra skolerne vil desuden være med til dele af programmet 

og dermed være med til at sikre gennemførelsen på skolerne.  

I klassen bygger gennemførelsen af forløbene på aktionslæringsprincipper.  

 

Der vil være særlig fokus på:  
• Hvilke potentialer har brugen af undersøgelser og it i undervisningen?  

• Hvilke didaktiske pointer er der, når vi arbejder undersøgende med it i vores 

undervisning?  

• Hvordan kan it støtte en undersøgende og eksperimenterende 

matematikundervisning?  



 

 

Regnestrategier og elever som kritiske undersøgere  
I Fælles Mål er det et krav, at de strategier eleverne skal beherske bl.a. i 

problembehandlingskompetencen, inkluderer brug af it-værktøjer.  

It-værktøjer er også nævnt som et middel til udvikling af strategier, fx i 

forbindelse med beregninger og geometrisk tegning. 

En del undersøgelser og testresultater viser, at arbejdet med variable i 

grundskolen har brug for et fagligt løft. CAS-værktøjer i matematik- 

undervisningen kan være et middel til at styrke dette allerede i indskolingen.  

 

Nye metoder til opgaveløsning  
Brugen af it-værktøjer i begynderundervisningen i matematik kan føre til mange 

diskussioner. Brugen af nye teknologier vil altid påvirke det, vi kan og skal gøre i 

undervisningen. Da lommeregneren i sin tid blev indført i undervisningen, var der 

tilsvarende diskussioner.  

Det er centralt at tage de didaktiske diskussioner, der er nødvendige, så brugen af 

ny teknologi øger udbyttet af undervisningen.  

I Fælles Mål er regnestrategier et særskilt underområde. Eleverne skal gennem 

hele skoleforløbet udvikle regnestrategier, som bl.a. bygger på hovedregning, 

overslagsregning, det at kunne lave skriftlige noter og bruge digitale værktøjer.  

Der er forskningsmæssigt belæg for, at elever får en god talforståelse ved at 

arbejde med tal og forskellige regneoperationer med tal i forskellige 

repræsentationsformer frem for at arbejde med standardalgoritmer.  

Det samme gælder for algebraiske udtryk og ligninger. Her skal vi udforske, 

hvordan vi kan få flere strategier i spil.  

Vi må undersøge, hvilke udfordringer vi kan give eleverne, så de med brugen af it 

udvikler deres strategier og algebraforståelse. Og vi må være nysgerrige på, hvad 

brugen af it i undervisningen gør ved eleverne, hvad det gør ved os som 

undervisere, og hvad det gør ved matematikfaget. Vi må identificere muligheder, 

og vi skal være klar til at spotte udfordringer.  

Obs! Husk at have relevante it- programmer installeret inden kursusstart!  

 

Vi glæder os til at indgå i dette samarbejde med jer!  

 

KURSUSPROGRAM  

 Onsdag den 12.01.2022, kl. 08.30-16.00  

 Torsdag den 13.01.2022, kl. 08.30-16.00  

 Onsdag den 19.01.2022, kl. 08.30-16.00  

 Torsdag den 20.01.2022, kl. 08.30-16.00  

 24. januar-28. februar 2022, aktionslæringsforløb med egen klasse.  

 Onsdag den 02.03.2022, kl. 08.30-16.00  

 

 

 

 

  



 

 

1. DAG – onsdag 12.01.2022, kl. 08.30-16.00  
 
08.30-08.40 Velkomst og introduktion til kurset for yngste trins  

 lærere  
 V/Connie Nielsen, DMLF/Forlaget Matematik.  

 

08.40-10.00  Undersøgende og legende tilgang til 

matematikundervisningen 

 V/ Anne Christine Weber og Kathrine Iversen 

 

10.00-10.15  Kaffepause  

 

10.15-11.25  Hvad er undersøgende matematikundervisning  
V/lektor Bent Lindhardt, læreruddannelsen ABSALON  

Mange taler om undersøgende matematikundervisning, men 

hvad menes der egentlig?  

Vi skal eksemplificere og nuancere det gennem en række 

forskellige typer af aktiviteter, som hver især har forskellige 

undersøgende kvaliteter.  

Derudover skal vi se på mulige strukturer for en 

undersøgende undervisning samt berøre læringsmæssige 

potentialer og faldgruber.  

 

11.25-11.30  Kort pause, hvor vi flytter i grupperum 

  

11.30-12.00  Frokost  

 

12.00-13.00  Gruppearbejde om undersøgende tilgang i tilstødende  

 grupperum  

 V/lektor Bent Lindhardt, læreruddannelsen ABSALON  

 

13.00-13.30  Introduktion til GeoGebra 

 V/ Anne Christine Weber og Kathrine Iversen  

 

13.30-15.30 Nørderi med små opgaver med GeoGebra 

 Herunder kaffepause 

 

15.30-15.55 En lille undersøgelse  
V/ Kathrine Iversen og Anne-Christine Weber 

 

15.55-16.00  Afslutning og opsamling  
 V/Connie Nielsen, Forlaget Matematik/ DMLF.  



 

 

 

2. DAG – torsdag 13.01.2022, kl. 08.30-16.00  
 
08.30-08.40  Hvad skal vi? -Dagens højdepunkter?  
 Introduktion ved Connie Nielsen, DMLF  

 

08.40-09.30  Introduktion til it-programmer  

 V/ Anne Christine Weber og Kathrine Iversen  

 

09.30-09.45 Kaffepause  

 

09.45-10.10 En lille undersøgelse  
V/ Kathrine Iversen og Anne-Christine Weber 

 

10.10-11.25 Introduktion til bøger og lærervejledningen, herunder 

arbejdet med opgaver 
 V/ Anne Christine Weber og Kathrine Iversen  

  

11.30-12.00  Frokost  

 

12.00-12.55  Gruppearbejdet fortsættes i nærliggende grupperum  
V/ Anne Christine Weber og Kathrine Iversen 

 

13.00-14.40  Opsamling på gruppearbejde og flere funktioner i 

GeoGebra  

 

14.40 15.00 Arbejde med opgaver 

Herunder kaffepause  

 

15.10-15.55  Den røde tråd i undersøgelser og it fra skolestart til 

skolens prøver 
 V/ Klaus Fink 

  

15.55-16.00  Afslutning og opsamling  
 V/Connie Nielsen, DMLF/Forlaget Matematik  



 

 

 

3. DAG - onsdag 19.01.2022, kl. 08.30-16.00  
 
08.30-08.40  Hvad skal vi? -Dagens højdepunkter?  
 Introduktion ved Connie Nielsen, DMLF  

 

08.40-09.10  Gennemgang af Excel 

 V/ Kathrine Iversen og Marie Louise Brücker 

 

09.10-10.15 Nørderi i Excel herunder kaffepause  

 

10.15-10.45 En lille undersøgelse  
V/ Kathrine Iversen 

 

10.45-11.20 Excel, elevbøger og lærervejledninger  
 Oplæg til en opgave fra bogen 

 

11.30-12.00  Frokost  

 

12.00-12.55  Gruppearbejde om opgave fra bogen 

 

13.00-13.30 Nye funktioner i Excel 

 

13.30-15.15 Arbejde med opgaver i bogen    
 Der vil være en kaffepause i forløbet ca. kl. 14.15-14.30  

 

15.15-15.55 En lille undersøgelse  
V/ Klaus Fink 

 

15.55-16.00  Opsamling på dagen  
 V/Connie Nielsen.  



 

 

 

4. DAG – torsdag 20.01.2022, kl. 08.30-16.00  
 
08.30-08.40  Hvad skal vi? -Dagens højdepunkter?  
 Introduktion ved Connie Nielsen, DMLF  

 

08.40-10.00  Arbejde med regnehistorier  
ved Kathrine Iversen  

 

10.00-10.15  Kaffepause  

 

10.15-11.20  Introduktion til MatematiKan 

 ved Marie Louise Brügger 

 

11.30-12.00  Frokost  

 

12.00-12.50  Gruppearbejde om opgaver fra bogen med CAS 

 

13.00-15.55  Hvordan skal arbejdet med eleverne foregå i 

 aktionslæringsforløbet?  
V/Sønderborg Kommune.  

Lærerens rolle og arbejdsopgaver i arbejdet med eleverne i 

aktions- læringsforløbet.  

Hvad er forventningerne til matematiklæreren i processen? 

Herunder øvelser og lokal forventningsafklaring mellem 

lærer og vejleder(e).  

Der vil være kaffepause i forløbet kl. 14.15-14.30  

 

15.55-16.00  Afslutning  
Herunder opsamling på aftaler i forhold til 

aktionslæringsforløbet, materialer og det afsluttende 

kursusforløb.  

 

 

  



 

 

5. DAG - onsdag 02.03.2022, kl. 08.30- 16.00  
 
08.30-09.15  Velkomst og introduktion  

Herunder Projektevaluering – erfaringer og pointer?  

Herunder kaffe/te 

 

09.15-09.45  Opstilling af boder skolevis  

 

09.45-11.15  Evaluering - Hvordan gjorde vi?  
Med udgangspunkt i en cafe-model med boder viser hver 

skole med en udstilling, hvad eleverne på den enkelte skole 

har arbejdet med i aktionslæringsforløbet. Der kan naturligt 

indgå egenevaluering i form af resultater fra den didaktiske 

samtale, elevarbejder, video m.m. Skolerne/grupperne aftaler 

en turnus, der sikrer, at alle får mulighed for at besøge 

hinandens boder.  

 

11.15-11.30  Oprydning  

 

11.30-12.15 Gruppearbejde skolevis  
 Hvad har vi set hos andre, som vi kan bruge i egen praksis?  

 

12.30 -13.00  Frokost  

 

13.00 -14.00  Det matematiske klasserum  
• Sociomatematiske normer i klasserummet.  

• Det gode undersøgende matematiske spørgsmål.  

• Hvilke didaktiske overvejelser og forandringer er 

nødvendige, når fokus flyttes fra individuel opgaveløsning til 

samarbejde om og med matematiske undersøgelser.  

• Hvordan evalueres både proces, matematisk kompetence og 

matematisk resultat i det undersøgende klasserum?  

V/Niels Jacob Hansen  

 

14.00-14.15  Kaffepause  

 

14.15-15.30  Næste skridt på egen skole med vejlederne som  

 ”Tovholdere”  
Hvordan bliver projektet til hverdag hos alle matematik- 

lærere? Hvad skal der til, for at alle føler sig trygge og for at 

få den sparring, der er nødvendig? Vejlederne som 

tovholdere for kolleger på egen skole?  

V/Elisabeth Tang, Sønderborg Kommune 

 

15.30-15.45  Opsamling på dagen og kurset  
 v/chefkonsulent Gert B. Nielsen 

 

15.45-16.00  Afslutning på kurset ved Sønderborg Kommune 


