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Link til slides

https://1drv.ms/p/s!Ah81cIBFGqfDgnc4_eQFpOBV3QRV?e=r04yPb

kortlink.dk/2dczn

https://1drv.ms/p/s!Ah81cIBFGqfDgnc4_eQFpOBV3QRV?e=r04yPb
http://kortlink.dk/2dczn


Fra programmet

•



Lis Zacho

• Matematiklærer

• Teknologiforståelseslærer

• Matematikvejleder PD

• Cand. Pæd. IT-didaktisk design

• Blogger på Folkeskolen

• Læremiddelforfatter

• Coding Pirates

• MV



Hvad skal vi?

1. Rammesætning af workshoppen

2. Undersøgelse i grupper af digitale teknologier i 
matematikundervisningen – undersøg som en nysgerrig elev

3. Hvad lærer eleverne om matematik, når de arbejder med 
teknologierne – opsamling på gule sedler/tavle

4. Fælles opsamling af læring, undersøgende og eksperimenterende 
arbejde med teknologier

5. Vores fund

6. Hvad tager vi med os videre?



Virkeligheden lige nu

• Teknologiforståelse - i fag, som fag….

• Matematik….

• Coronasenfølger i matematikundervisningen

• Lærerne har mange undervisningstimer

• Eleverne har lange skoledage

• Der bruges mange bøger – undersøge/eksperimentere

• Der er brug for flere ”løse” aktiviteter i matematikundervisningen

• Der er behov på fokus på matematiklærerens faglighed

• Der er behov for fordybelse i matematiklærerens faglighed



Balance 
mellem 

teknologi og 
matematik



Didaktisk kontrakt

• Sociale normer i klassen – hvad gør vi i vores klasse?

• Elevens rollen – hvordan oplever eleven sig selv i klassen?

• Hvilke sociale normer er der ift. til matematik i klassen – taler man strategier, 
hvordan anvendes bogen, er der opgaver uden facit?

• Hvorfor er matematik vigtigt – hvordan lærer man matematik?

• Er der bestemte strukturer eller faste ritualer?

• Hvordan udvikler den enkelte elev sine matematiske begreber på baggrund af 
de gennemførte aktiviteter



Vi skal se på digitale teknologier og 
finde ud af om de kan bruges i 

matematikundervisningen



Vurdering

• Anvendelighed

• Relevans

• Layout

• Muligt læringsudbytte

• tilgængelighed



Twinery.org    

• Use it online

• Opret en historie - +Story

• +passage

• Lav vej gennem historien med [[ tekst ]] – connecter
opslagene

• Publish to file, nederste venstre hjørne for at gemme

• Hvis du vil lære mere

• https://www.youtube.com/watch?v=iKFZhIHD7Xk&t=3
18s&ab_channel=DigitalExposureTV

• kortlink.dk/2dcz6

https://www.youtube.com/watch?v=iKFZhIHD7Xk&t=318s&ab_channel=DigitalExposureTV


Scratch.mit.org

• Gå til link og undersøg polygoner ved at ændre på værdierne

• Remix

• Leg med programmet

• https://scratch.mit.edu/projects/578531943

• kortlink.dk/2dcza

https://scratch.mit.edu/projects/578531943
http://kortlink.dk/2dcza


Piratskibet.dk Python

• Gå til Kodehavet og rul ned til Python

• Se film og vurder indholdet 



Cospaces - skoletube



Ozobotter

• Tegn, leg og undersøg



Micro:Bit

• Alinea Matematik

• Kom i gang med micro:bit - Forløb - Matematik mellemtrin

• https://matematik.alinea.dk/course/Ar7O-kom-i-gang-med-micro-
bit/chapter/ArES-micro-bit-i-matematik

• kortlink.dk/2dczd

https://matematik.alinea.dk/course/Ar7O-kom-i-gang-med-micro-bit/chapter/ArES-micro-bit-i-matematik
http://kortlink.dk/2dczd


TurtleCoder

• https://www.youtube.com/watch?v=j3xwUdR7sco&ab_channel=Bild
ungundMedien

• kortlink.dk/2dczg

• https://www.code-your-life.org/Praxis/Logo_Turtle/1301_Turtle.htm

• kortlink.dk/2dczh

https://www.youtube.com/watch?v=j3xwUdR7sco&ab_channel=BildungundMedien
http://kortlink.dk/2dczg
https://www.code-your-life.org/Praxis/Logo_Turtle/1301_Turtle.htm
http://kortlink.dk/2dczh


Polygon kode



Spil.dramastudio.dk



Tinkercad.com 
– tegn 3D



Sketchup.com     
VR i 

matematiktimen

https://www.youtube.com/watch?v=mfWbIR78GFM&ab_channel=le
arningbyxander

kortlink.dk/2dd7b

https://www.sketchupschool.com/sketchup-guide

https://www.youtube.com/watch?v=mfWbIR78GFM&ab_channel=learningbyxander
http://kortlink.dk/2dd7b
https://www.sketchupschool.com/sketchup-guide


Hilsen en der er 
vild med teknologi

Tak for nu

Hilsen

Lis.zacho@gmail.com


