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Hvorfor er det interessant at arbejde med it i 
folkeskolens matematik undervisning?
Hvordan arbejder man med it og understøtter 
læringsfælleskaber i matematikundervisningen, der kan 
udvikle de overordnede kompetenceområder og 
målparrene indenfor disse?
Herunder inddragelse af relevant forskning og egne 
eksempler.



Øget fokus på It og digitale 
værktøjer i Fælles Mål 2014 
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De tværgående temaer i et
matematisk perspektiv

1. Eleven som kritisk undersøger
2. Eleven som analyserende modtager
3. Eleven som målrettet og kreativ 
producent
4. Eleven som ansvarlig deltager.

Innovation og 
entreprenørskab

It og medier Sproglig 
udvikling



It og medier i matematik
1. Eleven som kritisk undersøger
Fx I arbejdet (med modellering) kan eleverne fx bruge relevante programmer til at opstille og 
kritisk undersøge matematiske modeller. Det kan fx være CAS-programmer, Dynamiske Geometri-
programmer eller regneark.

2.   Eleven som analyserende modtager
Fx kan Eleverne søge information i digitale medier, vurderer præsentationen af informationer i 
bl.a. diagrammer og forholde sig kritisk til informationernes kvalitet og troværdighed. 

3.   Eleven som målrettet og kreativ producent
Fx - inddrager egne filmoptagelser, screencast eller animationer i deres faglige præsentationer. 
- skabe kreative løsninger, fx ved at producere egne digitale matematiske spil, som afprøves af 
andre i klassen og efterfølgende analyseres. 

4.   Eleven som ansvarlig deltager
Fx Det er (også) igennem arbejdet med kommunikation i matematik, at eleverne får mulighed for 
at udvikle digitale færdigheder som ansvarlige deltagere. 



Undervisning om …

Undervisning I …

Undervisning Med …

Læringsfællesskaber …



FX Undervisning om Mad



Fx Undervisning i Mad



Fx Undervisning med Mad

Sundhed

Kultur

Træning



Fx Mad læringsfællesskaber

Gourmet

Bage-dyst

Livsstil

Fitness

Sport

Interessefællesskaber
Trends
& Forgrund



Didaktik 2.0 
Om it

I it

Med it

It - læringsfællesskaber

Programmer og programfunktioner

Beregninger, behandlinger, 
præsentationer og formidling

Undersøgelser, søgninger, 
kommunikation

Virtuelle læringsrum, vidensdeling, 
samarbejde, sociale fællesskaber, 
netværker og publikationer

Hvor får man elevpositionerne fra det tværgående perspektiv i spil?

1. Eleven som kritisk undersøger
2. Eleven som analyserende modtager
3. Eleven som målrettet og kreativ producent
4. Eleven som ansvarlig deltager.



Undervisning om it

Undervisning om programmer 
og programfunktioner



Undervisning der foregår i it, men undervisning som ikke 
vil være afgørende anderledes, hvis det ikke havde foregået 
i it

Undervisning i it



Eksempel på undervisning i it med 
fokus på Ræsonnement og Tankegang

http://tube.geogebra.org/material/simple/id/1314785#material/1314747
http://tube.geogebra.org/material/simple/id/1314785#material/1311729


Undervisning i it



Undervisning i it



Undervisning (i) it



Undervisning med it
Undervisning med it, er undervisning hvor 
it gør en forskel i forhold til den læring der 
ønskes udviklet

Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer og opnå færdigheder 
og viden, således at de kan begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer i 
deres aktuelle og fremtidige daglig-, fritids-, uddannelses-, arbejds- og samfundsliv.

Stk. 2. Elevernes læring skal baseres på, at de selvstændigt og gennem dialog og 
samarbejde med andre kan erfare, at matematik fordrer og fremmer kreativ virksomhed, 
og at matematik rummer redskaber til problemløsning, argumentation og 
kommunikation.

Stk. 3. Faget matematik skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens 
rolle i en historisk, kulturel og samfundsmæssig sammenhæng, og at eleverne kan 
forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse med henblik på at tage ansvar og 
øve indflydelse i et demokratisk fællesskab.



Undervisning med it



Undervisning med it
Eksempelvis CAS-projektet, hvor 
formålet var at afdække, om brug af 
CAS-værktøjer i en 
matematikundervisning, hvor rammen 
er undersøgende, eksperimenterende 
og procesorienteret, ændrer elevernes 
tilgang til behandling af matematiske 
problemstillinger på en sådan måde, at 
det øger elevernes viden, færdigheder 
og kompetencer



it læringsfællesskaber

Gamer
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Eksempel på forskningsbaseret og forskningsinformeret undervisning



Kombinationen af matematiske 
kompetencer og stofområder (efter 6. klasse)



Eksempel på forskningsbaseret undervisning



Kombinationen af matematiske 
kompetencer og stofområder (efter 3. klasse)



Eksempel på forskningsinformeret undervisning



Sidste nyt fra ministeriet

Fra skoleår 2017/2018 nationale test i matematik i 3. 6. og 
8. klasse

Obligatorisk digital prøve i prøven uden hjælpemidler

Ny prøvebekendtgørelse: Bek.1132, ligger på uvm.dk/fp
under udsendte regler og udsendte orienteringer

Nye prøvevejledninger er på trapperne. 
Separat for 9. klasse og 10. klasse

Formelsamlingen



Tak fra

Mail: 
adrian.bull@stukuvm.dk


