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FORMÅL & UDBYTTE

Formål

Formålet er at arbejde med teknologiforståelse i relation til 
læreruddannelsens matematik-modul om Tal og algebra. 

Fokus
De studerende introduceres til begreber fra teknologiforståelse i 
tilknytning til det faglige arbejde med positionssystemer og  primtal.

Udbytte
Viden om teknologiforståelse ud fra  programmeringsaktiviteter i 
både kendte og ikke kendte miljøer (her excel og scratch)

Videns- og færdighedsmål:

1. Viden om computational thinking, og færdigheder i at anvende 
det i programmeringsprocesser.

2. Viden om teknologisk handleevne, og færdigheder i 
teknologisk handleevne.

3. Viden om  og færdigheder i at arbejde med positionssystemer 
og primtal.



KONTEKST

Forudsætninger for udarbejdelsen
Det har været afgørende for design af dette forløb, at det skulle 
kunne fungere som en integreret del af modulet om Tal og algebra  
ved på samme tid at støtte og perspektivere faglige pointer i 
modulet samtidig med at der etableres et teknologiforståelses blik 
på aktiviteterne .

Målgruppen
Forløbet er udarbejdet til et lille hold lærerstuderende, der havde 
modulet Tal og algebra på deres andet semester. De studerende 
havde et (mindre) kendskab til excel samt stort set ingen erfaring 
eller kendskab til programmering.

Forløbet blev anvendt for et hold på læreruddannelsen i Skive der 
blev samlæst i aldersspecialiseringen i modulet Tal og algebra. 

Overvejelser om didaktik og fagligt 
indhold
Forløbet blev afviklet i foråret 2021, hvor holdet og jeg kun hver 
fjerde gang kunne mødes fysisk.

Forløbet bestod af 2 mere eller mindre adskilte forløb a 4  lektioner 
hver.

Intentionen var at det undersøgende skulle spille en væsentlig rolle, 
men de studerendes manglende erfaring med selvstændig 
programmering gjorde forløbet mere lærerstyret.



Pointer

Forløb a) Positionssystemer:
Arbejde med positionssystemer og med programmering af regneark 
der kan omregne fra anden base/vilkårlig base til base X og 
omvendt.
Vægt på brugervenlighed. 

Computational thinking: Struturering og Algoritmer

Dig. design og designprc..: Konstruktion – hensigt at vægtlægge 
brugerflade

b) Primtal.
Arbejde med delelighed og primtal i Scratch med henblik på at 
kunne opskrive en liste med alle primtal under et givet tal.

Computational thinking: Struturering og Algoritmer

Teknologisk handleevne: Programmering



MATERIALER & 
FORBEREDELSE

Forberedelse
I dette konkrete forløb indgik introduktion til Scratch som en del af 
forløbet.
De studerende skulle som forberedelse selv arbejde med scratch 
ud fra  scratch.mit.edu evt. suppleret med 

https://matematik.alinea.dk/course/ACcj-kom-i-gang-med-scratch

Materialer og teknologier
Adgang til Scratch

Filer brugt i forløbet:
https://drive.google.com/drive/folders/1FQXHrO-
5epRyuwYITXewNkq85tQjBcQa?usp=sharing

https://matematik.alinea.dk/course/ACcj-kom-i-gang-med-scratch
https://drive.google.com/drive/folders/1FQXHrO-5epRyuwYITXewNkq85tQjBcQa?usp=sharing


AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN

a) Positionssystemer 3-4 lektioner
1. Arbejde med positionssystemer
- Positionsspillet
- Positionssystemer med forskellige baser
- Omregninger mellem tal udtrykt i forskellige baser
- udføre regnealgoritmer i andre baser

2. Oplæg om algoritmer og computationel tænkning:
Brainstorm på ”hverdagens algoritmer” – opskrifter, Ikea vejledning, 
morgenrutiner – sammenhæng mellem CT og algoritmisering

3. Gruppearbejde: 
Programmer et regneark, der kan omregne fra anden base/vilkårligbase 
til base X
Programmer et regneark der kan omregne fra base X til anden base.
Vægt på brugervenlighed, at andre kan forstå og bruge regnearket.

4. Evaluering: Regneark deles  med, afprøves samt kommenteres af 
medstuderende.

b) Primtal - 3-4 lektioner
4. Opsamling på delelighedsregler, Euklid algoritme , tabellen i 
arbejdsark B11 Talteori

5. Talteoretiske programmeringer i scratch - se fil B12 Talteori Scratch
- lav en tabeltræner
- undersøge program der tester om et tal går op i et andet tal
- lav et program der opskriver alle divisorer i et tal
- lav et program, der opskriver alle primtal mellem 1 og 100

6. Oplæg om Teknologiforståelse som fag og som dimension, oversigt 
over bestemmelser og vejledninger, der arbejder med aspekter heraf.

7. Evaluering: Præsentation af løsninger - drøftelse af de enkelte s valg af 
løsningsstrukturer.







AFPRØVNING OG EVALUERING

Evaluering af designet
Både regnearksdelen og scratchdelen fungerede godt som 
understøttelse af det matematikfaglige indhold.
Der var for lidt tid til at arbejde med reelt undersøgende og 
afprøvende med scratchdelen, fordi deltagerne kun havde intet eller 
lille kendskab til blokprogrammering.

Feedback og respons 
Fra evalueringsdrøftelsen på holdet:
- Problemløsningsaktiviteter, også i form af programmeringer 
fungerer fint
- Følte en lille frustration som følge af manglende scratch 
kompetencer - dette skal der tages hånd om/sikres en anden gang

Styrker og svagheder
Forløbet var meget smalt og kunne ret enkelt udvides med 
aktiviteter om CPR, hvor blandt andet digital myndiggørelse ville 
komme på banen.



REFLEKSIONER OVER 
TEKNOLOGIFORSTÅELSE

Det er en øvelse at integrere Teknologiforståelse i matematikfaget i 
læreruddannelsen. For mig har det været en god øvelse, som har sat 
mange faglige matematikaktiviteter i et bredere perspektiv og også 
føjet nye potentielle aktiviteter til.

Det aktuelle forløb er nok  ikke særligt nytænkende, men en 
illustration af, at der er ”lavthængende” frugter at høste i en 
bestræbelse på at integrere teknologiforståelse i matematikfaget i 
læreruddannelsen samtidig med at mål for matematikmodulerne 
opfyldes.

Der er ingen tvivl om, at der både kan og nok også bør inddrages 
”tungere” eksempler på teknologiforståelse i matematikfaget i 
læreruddannelsen, og her vil jeg blot henvise til mine kollegers 
projekter i dette forløb.

Endelig vil jeg tilføje, at det er vigtigt med resurser og støtte, når der 
skal udvikles nyt. Det har derfor været afgørende for mit arbejde, at 
jeg har haft støtte i STUK-projektet herunder også drøftelser med 
kolleger, samt arbejdstid til at videreudvikle min egen forståelse og 
mine egne materialer, 



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.


