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FORMÅL & UDBYTTE

Formål og udbytte

Den studerende udvikler færdigheder, viden og kompetencer inden 
for det matematiske stofområde trigonometri.

- Den studerende får viden om trigonometri og dens anvendelse, 
samt anvendelse af digitale værktøjer til konstruktion og 
undersøgende virksomhed.

- Den studerende kan begrunde sammenhænge inden for 
plangeometri herunder benytte matematisk argumentation 
med anvendelse af digitale værktøjer.

Den studerende udvikler færdigheder, viden og kompetencer inden 
for teknologiforståelse som delfaglighed i matematikfaget.

- Den studerende udvikler kompetencer til kritisk, refleksiv og 
konstruktiv undersøgelse og forståelse af digitale artefakters 
muligheder og konsekvenser.

- Den studerende udvikler kompetencer til tilrettelæggelse og 
gennemførelse af iterative designprocesser under hensyntagen 
til fremtidig brug.

- Den studerende udvikler kompetencer til “mestring” af digitale 
teknologier og tilhørende sprog samt programmering.

Den studerendes udbytte bliver en bevægelsen fra en instrumentel 
blackbox-tænkning om trigonometri til en dybere relationel 
forståelse af trigonometri.

Den studerendes udbytte bliver en bevægelse fra en forståelse af 
matematikfaget som en monofaglighed til en forståelse af 
teknologiforståelse som en delfaglighed i matematikfaget.



FOKUS

Fokus
Når studerende selv tilrettelægger og gennemfører en 
designproces, så har de bedre forudsætninger for at forstå anden 
teknologi, fordi de selv har haft en intention med det, de selv har 
designet - dermed har de bedre forudsætninger for at være kritiske 
over for andres design.

Trigonometri og dens anvendelse, samt anvendelse af digitale 
værktøjer til konstruktion og undersøgende virksomhed.





KONTEKST

Kontekst
Det didaktiske design er udviklet og afprøvert på Læreruddannelse i 
Århus i et samarbejde mellem 1. års studerende og undervisere på 
modulet Matematikundervisning og geometri.

Kort beskrivelse af aktiviteten i det 
didaktiske design
Aktiviteten er at konstruere/designe en analog teodolit samt 
designe og programmere et program i GeoGebra, hvor målingerne 
fra teodolitten kan visualiseres.

Målgruppe
Lærerstuderende på landets læreruddannelser.



MATERIALER & 
FORBEREDELSE

Materialer og teknologier
Der er brug for pap, træ, lim og tape og en lamineret 360 graders 
vinkelmåler til konstruktion af den analoge teodolit.

Der er brug for en computer og programmet GeoGebra til at 
programmere programmer, hvor målingerne fra teodolitten kan 
visualiseres.



AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN

Trin 1: (1-2 lektioner)
Scenen sættes til arbejdet med funktionerne cos(v), sin(v) og tan(v)

A. Kort oplæg fra underviser og fælles drøftelse på holdet om 

enhedscirklen og definition af funktionerne cos(v), sin(v) og tan(v).

B. Herefter ”ude-øvelse” i 4-mandsgrupper.

Materialer: målepind og kridt

”Ude-øvelsen”:

❏ Tegn et koordinatsystem (stort). Tegn en enhedscirkel med 

centrum i (0,0).

❏ Med en målepind, angiv en vinkel v.

❏ Person 1 stiller sig på koordinatsættet (cos(v) , 0)

❏ Person 2 stiller sig på koordinatsættet (0 , sin(v))

❏ Person 3 stiller sig på koordinatsættet (cos(v) , sin(v))

❏ Person 4 stiller sig på koordinatsættet (1 , tan(v))

❏ Person 3 ændrer nu på vinklen v. Person 1, 2 og 4 følger med.

❏ Byt roller, Hvad opdager I?

C. Fælles drøftelse på holdet: Opsamling på ”ude-øvelse”



Trin 2: (3 lektioner)
De studerendes selvstændige undersøgende arbejde af 

funktionerne cos(v), sin(v) og tan(v) i lorteprogrammer -

Use/explore/modify/explain

Enhedscirkel:

https://www.geogebra.org/m/zhabrmrr

De studerende skal tilpasse og rette i GeoGebrafilen (”Shitty 

programs”), så den fungerer bedre. Vi har kaldt filerne i dette design 

”Shitty programs”, fordi det er små programmer, hvor noget virker, 

andet gør ikke. De studerende skal tilrette programmerne, så de virker 

bedre. De studerende skal forklare, hvorfor de mener, at deres 

ændring(er), har gjort programmet bedre.

https://www.geogebra.org/m/zhabrmrr


AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN

Trin 2: (3 lektioner) - fortsat
De studerendes selvstændige undersøgende arbejde af 

funktionerne cos(v), sin(v) og tan(v) i lorteprogrammer -

Use/explore/modify/explain

Cosinus og sinus:

De studerende skal afprøve og undersøge ”Shitty programs 2” og 

”Shitty program 3”. Hvad virker ikke? Hvad virker?

https://www.geogebra.org/m/mywevbby

https://www.geogebra.org/m/mkkghujm

De studerende skal tilpasse ”Shitty programs 2” eller “Shitty program 3”, 

så et af programmerne virker bedre.

De studerende skal forklare hvorfor, de mener, at programmet er bedre 

med deres ændring(er).

https://www.geogebra.org/m/mywevbby
https://www.geogebra.org/m/mkkghujm


AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN

Trin 2: (3 lektioner) - fortsat
De studerendes selvstændige undersøgende arbejde af 

funktionerne cos(v), sin(v) og tan(v) i lorteprogrammer -

Use/explore/modify/explain

Tangens:

De studerende skal programmere et lorteprogram om tangens - Hvad 

virker I dit program? hvad virker ikke?

De studerende skal bytte deres program med en anden gruppe. De skal 

afprøve, undersøge, tilpasse og forklare en andens gruppes 

”lorteprogram om tangens”.

Afslutning enhedscirklen, cosinus, sinus og tangens:

De studerende skal finde et program med enhedscirklen, cosinus, sinus 

eller tangens under materialer på https://www.geogebra.org/materials

De studerende skal afprøve programmet.

De studerende skal argumentere for gode og mindre gode elementer i 

dette program. Hvad kan I bruge? hvad vil I ændre?

Ekstra: Download og juster programmet. Hvordan er jeres udgave 

blevet bedre?

https://www.geogebra.org/materials


AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN

Trin 3: (3-4 lektioner)
De studerendes selvstændige undersøgende arbejde af 

funktionerne cos(v), sin(v) og tan(v) gennem konstruktion af 

analog teodolit.

De studerende skal bygge deres egen teodolit.

Materialer/teknologier: træ, runde 360 graders vinkelmålere (evt. kopier 

der er lamineret), søm, tape.

De studerende skal bruge deres teodolit til at bestemme højden på en 

bygning, træ eller lign.

Kan det lade sig gøre at bestemme højden en bygning, uden den høje 

bygning er en side i en retvinklet trekant? 



AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN

Trin 4: (1-2 lektioner)
De studerendes selvstændige undersøgende arbejde af 

funktionerne cos(v), sin(v) og tan(v) gennem programmering af et 
program i GeoGebra, hvor målingerne med teodolitten kan 
visualiseres.

A. Visualisering af målinger med teodolit

De studerende  skal afprøve og undersøge ”shitty program 4”.

https://www.geogebra.org/m/hhagjdzg

De studerende skal lave en skitse på papir, der viser hvordan et 

GeoGebra-program kan visualisere deres målinger med 

teodolitten, så det kan støtte de studerendes arbejde med 

teodolitten.

https://www.geogebra.org/m/hhagjdzg


AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN

Trin 4: (1-2 lektioner) - fortsat
B. Beregninger vha. målinger fra teodolitten

De studerende skal afprøve og undersøge udregningerne i ”shitty 

program 5”.

https://www.geogebra.org/m/vscg7wqm

De studerende skal ændre på beregningerne i programmet. De 

studerende skal overveje, hvilke beregninger der er gode i deres 

program.

C. Lav et ikke-lorteprogram til visualisering og/eller beregning 

med jeres Teodolit.

https://www.geogebra.org/m/vscg7wqm


AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN

Trin 5: (4 lektioner)
Fælles refleksion i et praksisperspektiv samt erfaringer og 
resultater systematiseres og gøres fælles.

A. Fælles faglige drøftelser på holdet:

· Hvad kan de forskellige teknologier støtte elever i 

grundskolens udvikle en forståelse for  trigonometri?

· Hvordan ændrer teknologierne undervisningspraksis i 

trigonometri?

· Overvej hvordan øget brug af teknologier er i tråd med 

matematikfagets formål?

· Argumenter for og imod teknologiforståelse i matematikfaget.

B. De studerende skal udarbejde et undervisningsforløb på 2 

lektioner, hvor de bruger dele af det didaktiske design, som de selv har 

gennemløbet til et forløb i matematikundervisning i udskolingen.

C. De studerende afprøver deres forløb på andre studerende. 

De studerende får og giver hinanden feedback.



AFPRØVNING OG EVALUERING

Evaluering af designet



AFPRØVNING OG EVALUERING

Styrker og svagheder
Styrker: 
Alle lærerstuderende får mulighed får at møde teknologiforståelse 
og kan dermed få basal kendskab til  teknologiforståelse som en 
delfaglighed i matematikfaget.

Svagheder: 
De lærerstuderende får primært fokus på de dele af 
teknologiforståelse som er integrer bar med 
matematikundervisningen i de konkrete moduler.



REFLEKSIONER OVER 
TEKNOLOGIFORSTÅELSE

Erfaringer og inspiration til andre
Det kræver ressourcer og tid at inddrage nye tilgange i 
matematikundervisningen på læreruddannelsen.



Didaktisk design udviklet i  projekt “Teknologiforståelse i uddannelse af lærere 
og andet pædagogisk personale” finansieret af Styrelsen for Undervisnings og 
Kvalitet (STUK) og afviklet i partnerskab mellem AAU, AU, ITU, KP, KU, PHA, 
UC Syd, UCL, UCN og VIA.


