
MATEMATIKLØFT 
til lærerne i folkeskolen

Efteruddannelse i matematik med særligt fokus på brug af 
CAS og med inddragelse af andre digitale værktøjer i en

procesorienteret og undersøgende matematikundervisning.
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Isboden
Det var meget varmt.

Smilla og Samira kunne 

godt tænke sig en is.

I skal bygge is af centicubes 

eller perler

I kan også tegne dem på ternet papir.

I må selv bestemme, om det skal være 

is, I kender, eller om det skal være en 

fantasi-is

I kan tegne jeres is her

• Blyant

• Passer

• Ternet papir

• Centicubes

• Perler
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1, 2, 3

Derfor vil de lave en isbod, 

når de kommer hjem 

fra skole.

I skal tegne jeres is i et regneark.

Derefter skal I tegne jeres klassekam-

merats is ud fra den beskrivelse, I får. 

Her skal I bruge cellenavnene, 

– A3 skal være gul og 

– C4 skal være rød.
1. I skal farve cellerne, så de ligner 

 isen.   .

2. I skal gå sammen to og to.

 I må ikke se hinandens skærme.

 Den ene af jer skal åbne et nyt 

 regneark og tegne makkerens is.

 Den anden skal forklare, hvordan 

 isen er tegnet.

 Han kan fx sige: 

 Celle B5 skal være rød.

3. I skal nu bytte roller.

• Tegningen af isen

• Computer eller iPad

 Tip
Kolonne A

Række 1 Celle A1
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MATEMATIKLØFT – et samarbejde mellem kommunen/skolen og 
Danmarks Matematiklærerforening/Forlaget Matematik. 

Forlaget udarbejder kursusforløb og materialer i samarbejde med 
lokale kræfter fra forvaltning eller skole.

Vi påtager os tilrettelæggelse og gennemførelse af det samlede forløb. 



Hvorfor CAS og 
MATEMATIKLØFT?

Matematikundervisningen skal sikre 
udviklingen af kompetencer, børn og 
unge får brug for i det videre uddan-
nelsessystem og senere på arbejdsmar-
kedet. 

CAS er et stærkt værktøj til matematisk 
problemløsning og matematiske under-
søgelser. Ved at bruge CAS får elever-
ne mulighed for at kommunikere og 
arbejde med undersøgende og kreative 
arbejdsformer i matematikken.

CAS er en værktøjstype, 
der er velegnet til at udvikle 
matematisk praksis og åbne 
for nye læreprocesser.



CAS
CAS betyder Computer Algebra System. 
Det er en programtype, der kan trans-
formere og finde løsninger til algebraiske 
problemer og fx illustrere funktioner med 
grafisk afbildning. CAS har styrken og 
opbygningen til at give et alment indblik i 
kodning og indeholder dermed grundlæg-
gende elementer i det dannelsesperspek-
tiv, der benævnes Computational Thinking.

Brug af CAS er beskrevet i læseplanen 
og i prøvevejledningen. Her gøres der 
opmærksom på, at

det er vigtigt, at eleven gennem under-
visningen er blevet fortrolig med 
hjælpemidlerne, som medbringes til 
prøven, og at eleven kender til de 
faglige sammenhænge, hvor hjælpe-
midlerne er anvendelige. Det fremgår 
af læseplanen, at dette kendskab til 
hjælpemidlernes anvendelighed skal 
oparbejdes gennem undervisningen.

• MATEMATIKLØFT er en efterud-
dannelse, der efterspørges af mate-

 matiklærere. Regneark, geometri-
programmer og CAS skal bruges 
på en måde, der øger elevernes 
kompetencer i forhold til traditionel 
undervisning.

 MATEMATIKLØFT vil kunne gøre
 lærerne i stand til at løfte denne
 udfordring.

• MATEMATIKLØFT lægger vægt 
på brugen af CAS. Her fokuseres 
på problemløsning, modellering 
og kommunikation, som styrker 
elevernes matematiske dannelse og 
øger deres muligheder for at deltage 
i den demokratiske debat. 

 CAS brugt på denne måde vil give 
eleverne det nødvendige grundlag 
ved de afsluttende prøver, selvom 
fokus er på undervisningen og kun 
sekundært på prøverne.



Vi har haft et godt samarbejde med 
DMLF med tæt dialog. 
Matematikvejleder og tovholder i CAS projektet

Det er givende at have projektet 
sammen, så man kan spørge om råd, 
vejledning og få støtte hos sine kolle-
ger. I Gladsaxe er vi nu ”FÆLLES OM 
ARBEJDET MED CAS”.

Matematikvejleder og tovholder i CAS projektet

Hvordan kommer 
vi i gang?

Danmarks Matematiklærerforening
og Forlaget Matematik tilbyder nu alle
kommuner og skoler at arrangere og 
gennemføre et MATEMATIKLØFT. 
Vi drøfter sammen udarbejdelsen af et
kursusforløb, der giver lærere og elever
et solidt matematikløft. 

Send en mail til Forlaget Matematik 
på mat.forlag@dkmat.dk eller ring til 
8659 6022 og hør nærmere om mulig-
hederne for et samarbejde med os om 
et matematikløft af lærere og elever hos 
jer, som vi for eksempel har gennem-
ført sammen med Gladsaxe Kommune 
og Sønderborg Kommune.

Naverland 2, 2600 Glostrup
Telefon 8659 6022  
mat.forlag@dkmat.dk          www.dkmat.dk

Danmarks Matematiklærerforening
og Forlaget Matematik

MATEMATIKLØFT – tilpasset jeres kommune 
Danmarks Matematiklærerforening indgik i 2018-2020 et partnerskab med Gladsaxe 
Kommune og i 2020-2022 et partnerskab med Sønderborg Kommune om “Faglig 
opkvalificering af matematiklærere i brug af IT”. Med økonomisk støtte fra A.P. Møller 
Fonden gennemførte kommunerne to vidt forskellige kompetenceløft i at bruge IT i 
matematikundervisningen. 
I Gladsaxe Kommune var det alle matematiklærere og -vejledere på 4.-10. årgang. 
I Sønderborg Kommune var det alle matematiklærere og -vejledere på 1.-10. årgang 
herunder specialskoler/-klasser. Forløbene blev tilrettelagt i samarbejde med kommu-
nerne, så de tog hensyn til lokale forhold – herunder anvendelse af programtyper, vej-
lederstruktur, forhåndskendskab, mulighed for internatkurser, aktionslæringsforløb mm. 
I det undervisningsmateriale, som er udviklet gennem de to forløb, er der lagt vægt på 
en undersøgende tilgang. Materialet passer til hele skoleforløbet og forskellige former 
for digitale værktøjer.


