
UNDERVISNING I TEKNOLOGIFORSTÅELSE
På læreruddannelsen og professionshøjskolernes 
efter- og videreuddannelse

Dorthe Errebo-Hansen

Karen Drejer

Teknologiforståelse integreret i 
matematikfaget på 
læreruddannelsen.
Modul 1: Matematik i anvendelse 1. – 10. 
klasse

Modul 2: Matematiklæring, tal og algebra 
4. – 10. klasse

Modul 3:  Matematikundervisning og 
geometri 4. – 10. klasse

Modul 4: Statistik og sandsynlighed



FORMÅL & UDBYTTE

Formål

At integrere de fire kompetenceområder fra teknologiforståelse i 
alle fagets moduler.

Fokus
Overordnet bearbejder undervisningen alle 4 kompetenceområder i 
teknologiforståelse: Digital  myndiggørelse, computationel 
tankegang, teknologisk handleevne samt digital design og 
designprocesser  

Udbytte
At de studerende gør sig erfaring med teknologiforståelse integreret 
i alle matematikfagets stofområder.

På de efterfølgende sider findes beskrivelser af forløbene knyttet til 
integration af teknologiforståelse i de 4 matematikmoduler 
beskrevet modul for modul.
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UNDERVISNING I TEKNOLOGIFORSTÅELSE
På læreruddannelsen og professionshøjskolernes 
efter- og videreuddannelse

MODUL 1
Matematik i anvendelse 1. – 10. kl.
Forløbet strækker sig over 8 lektioner



Formål
At kende til forsøgsfaget teknologiforståelse
At arbejde med teknologiforståelse i undervisningsfaget matematik 
med fokus på computationel tankegang.
At arbejde med teknologiforståelse i undervisningsfaget matematik 
med fokus på teknologisk handleevne. 

Fokus
Introduktion til teknologiforståelse gennem fokus på Computationel 
tankegang og teknologisk handleevne. Matematikfagligt ligger fokus 
på strategier (regnestrategier, problemløsningsstrategier mv) og 
algoritmer. Herigennem arbejdes med koblingen mellem de to fag, 
som begge benytter sig af algoritmer.

Udbytte
At kende til forsøgsfaget teknologiforståelse
At arbejde med teknologiforståelse i undervisningsfaget matematik 
med fokus på computationel tankegang.
At arbejde med teknologiforståelse i undervisningsfaget matematik 
med fokus på teknologisk handleevne. 

Teknologiforståelse integreret i folkeskolens matematikfag:
Programmering
Data, algoritmer og strukturering
Brugsstudier (og redesign)
Computersystemer

FORMÅL & UDBYTTE
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KONTEKST

Aktiviteten er udviklet til modul 1: Matematik i anvendelse 1. – 10. 
klasse – et tværfagligt matematikmodul.

Overvejelser om didaktik og fagligt 
indhold
Forløbet er et første blik på teknologiforståelse som integreret del af 
matematikfag i folkeskolen.
Indholdet går på computationel tankegang og teknologisk 
handleevne, da hands on med programmering og robotter kan være 
med til at vække de studerendes lyst til at fordybe sig i området. 
Desuden passer computationel tankegang og brugen af algoritmer 
her sammen med modulet fokus på modellering og variable, 
ligninger og funktioner samt overordnet set: Matematik i anvendelse.
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Den analoge robot fra modul 1, 1. undervisningsgang.
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MATERIALER & 
FORBEREDELSE

Modul 1: Matematik i anvendelse 1. – 10. kl.

Materialer og teknologier
Gadekridt
Ternet papir
Blyant 
A3-papir
Tusser (sort, rød, blå, grøn)
Ozobotter,
Sugarcoded  - app til Smart Gurlz Siggy
Smart Gurlz Siggy
Dash
Hour of code - programmering i Blockly

Litteratur
Læseplan for faget matematik, afsnit 7.2 it og medier og 7.3 
Innovation og entreprenørskab
Fælles mål for forsøgsfaget Teknologiforståelse integreret i Matematik,  
Ordliste, fagbegreber i teknologiforståelse
Programmering og koder fra matematikkens dag 2017 
Hourofcode.com/dk

Undervisers forberedelse
Oplæg til drøftelse af Teknologiforståelse som fag og integreret i 
matematik.
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https://emu.dk/grundskole/teknologiforstaelse/ordliste
file:///C:/Users/deh/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/N4G6XBGZ/hourofcode.com/dk


AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN
Modul 1: 1. undervisningsgang

Den studerendes  individuelle forberedelse:
• Orienter dig i kompetencemålene for kompetenceområdet i Fælles 

mål for forsøgsfaget Teknologiforståelse integreret i Matematik.

• Orienter dig i side 10 - 11, 15 - 18 & 33 fra Programmering og 

koder 

Forløb 1. undervisningsgang (4 lektioner):
• Startopgave, hvor de studerende i grupper á 3 selv skal agere 

programmører og robotter i aktiviteten ”Den analoge robot”. 

Aktiviteten foregår ude – helst på fliser eller asfalt, så der kan 

tegnes ruter , robotten skal følge.

• Opsamling på startopgaven med fokus på erfaringsudveksling 

og at skabe referencer til digital programmering – fælles 

sprog, sensorer (kan en robot fx  ”se”?)

• Oplæg fra underviser om teknologiforståelse i folkeskolen –

forsøgene med teknologiforståelse som selvstændigt fag og 

som en integreret del at matematik. Heri en fælles drøftelse på 

baggrund af det læste og de studerendes erfaringer bl.a. fra 

startopgaven.

• Ozobotter: De studerende får hands on med en lille robot, som 

kan programmeres til at følge en bestemt rute og gøre noget 

undervejs vha. en sort streg (selve ruten) og farvekurver, der 

beskriver, hvad Ozobotten skal gøre undervejs. Alle grupper 

får en oversigt over farvekoder til rådighed. Dernæst skal de 

skabe en fortælling, som ramme for den rute med koder, de 

laver til deres ozobot.Løbende diskussion i gruppen og på 

tværs af grupper.

• Hour of Code: Her beder vi de studerende udfordre sig selv i 

programmering. Dette er en del af Teknologiforståelsesfaget, 

hvor de studerende har meget varierede erfaringer. Derfor 

tager vi udgangspunkt i de mange varierede muligheder, der 

ligger i Hour of Code. Samtidig rykker vi et niveau op i 

programmeringssprog – fra det analoge over farvekoder til 

blokprogrammering. 8



Modul 1
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AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN
Modul 1: 2. undervisningsgang

Den studerendes individuelle forberedelse:
• Orienter dig i kompetencemålene for kompetenceområdet i 

Fælles mål for forsøgsfaget Teknologiforståelse integreret i 

Matematik.

Forløb 2. undervisningsgang (4 lektioner)
• Startopgave: ”tænk på et tal” – denne klassiske algoritmiske 

gåde oversættes til en regnerute. Først arbejder de studerende 

individuelt, og så ser vi på forskellige løsningsveje i plenum.

• Teknologisk handleevne: De studerende skal i grupper arbejde 

med at udvikle et scenarie, hvor deres valgte robot skal agere 

hovedperson. Vi havde Smart Gulrz Siggy, Dash og Bee-bot i 

gang.

• Opsamling med præsentation af scenarier og fælles refleksion 

over forskelle og ligheder ved programmering af de tre 

robottyper. Herunder anvendelighed i skolen (klassetrin, køn 

osv.)

• Arbejde med overlappet mellem teknologisk handleevne og 

computationel tankegang: De studerende arbejder ”den anden 

vej” ved at skulle parre billede og kodning. Her arbejdes både 

med kodning i Blockly, GeoGebra og Logo’s Turtle

• Undervejs diskuteres hvilke mål fra matematik med 

teknologiforståelse integreret, der arbejdes med.

Vi henviser til vores arbejdssedler, der ligger som bilag til dette 

dokument.
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Billeder fra scenarier 
- Dash og Bee-bot
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AFPRØVNING OG EVALUERING

Feedback og respons

De studerende var forberedte og interesserede/nysgerrige. 
Villighed til diskussion fra alle deltagere.
Særligt ”startopgaven” på dag 2 samt de afsluttende aktiviteter med 
at ”gætte” hvilken kode der resulterede i hvilket billede. Her var et 
klart samspil mellem de to fagligheder – også i forhold til de 
studerendes udsagn på dagen.

Der var ingen synlig favorisering af bestemte typer af robotter. Fx 
valgte en del studerende, som har valgt at specialisere sig i 
matematik til 4. – 10 klasse, at arbejde med Bee-bots. 

Styrker og svagheder

De studerende har meget forskellige erfaringer med 
blokprogrammering. Det kunne derfor være  en fordel hvis de 
studerende forud for timerne havde prøvet fx Hour of Code (som vi 
gør på modul 3 – se dette).
De fleste studerende ville gerne nå at arbejde med alle tre 
robottyper, så de ville have sat pris på at der havde været flere 
lektioner til rådighed.

12



UNDERVISNING I TEKNOLOGIFORSTÅELSE
På læreruddannelsen og professionshøjskolernes 
efter- og videreuddannelse

MODUL 2
Matematiklæring, tal og algebra  4. – 10. 
klasse. 
Forløbet strækker sig over 2 lektionsblokke på hver 2 lektioner.



FORMÅL & UDBYTTE

Formål

At arbejde med og integrere digital myndiggørelse i faget 
matematik.
At kunne indgå i diskussion om kryptologis betydning i et moderne 
samfund på baggrund af digital myndiggørelse.

Fokus
Fokus er at arbejde med kryptologi og moduloregning i modulet 
Matematiklæring , tal og algebra 4. – 10. klasse. 
Der arbejdes både med kryptologi eksemplificeret ved de danske 
CPR-nr. samt analyse a forløb til 7. klasse om kryptologi  (eksempel 
fra Teknologiforståelse som selvstændigt fag i udskolingen). 

Udbytte
At kunne indgå i diskussion om kryptologis betydning i et moderne 
samfund på baggrund af digital myndiggørelse.
At opnå indsigt i talteoriens betydning i krypteringsøjemed
At opnå indsigt i anvendelser af matematik i hverdagen, også de 
skjulte anvendelser.
At opnå viden om kompetenceområdet Digital myndiggørelse i 
faget teknologiforståelse
At blive bekendt med brug af moduloregning.
At diskutere brug af det danske CPR-nummer som digital underskrift
At forstå og udføre beregning af kontrolciffer i CPR-nummer (fra før 
2007)
At udvikle program til beregning/tjek af kontrolciffer i CPR-nummer 
(fra før 2007)
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KONTEKST

Overvejelser om didaktik og fagligt 
indhold

Fokus er digital myndiggørelse og hvordan vi kan arbejde med dette 
i folkeskolens matematikundervisning. Der er derfor et særligt fokus 
på hvor i elevens (og vor egen) hverdag der anvendes kryptologi.
Fagligt indhold er kryptologi med særligt fokus på anvendelse af 
moduloregning.
Grundet den begrænsede tid analyserer de studerende færdige 
design om moderne systemer fremfor selv at udvikle kryptering.
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MATERIALER & 
FORBEREDELSE

Materialer og teknologier
Der anvendes ingen særlige artefakter. Af teknologi anvendes 
regneark.

Litteratur
Faglige tekster om kryptologi og talteori:
Omega kap 16 side 411- 412
Omega, kap 17 Koder og kryptering
Tal, algebra og funktioner, kap 9 Talteori side 165 - 168
Faglige tekster om det danske CPR- nr.:
CPR Det centrale personregister: Opbygning af CPR-nummeret 
Supplerende:  https://da.wikipedia.org/wiki/CPR-
nummer#Personnummerets_opbygning : Afsnit 2: Kontrolciffer (det 
gamle CPR-nummer).
Tekster om digitalmyndiggørelse:
Wagner M-L og Iversen, O. Sejer: Digital myndiggørelse i den danske 
grundskole, Kvan 117/2020 side 20 - 31
Digital myndiggørelse; 
https://emu.dk/grundskole/teknologiforstaaelse/digital-
myndiggoerelse?b=t5-t34
Teknologiforståelse som selvstændigt fag i udskolingen, Kryptering: 
https://xn--tekforsget-6cb.dk/forlob/som-selvstaendigt-
udskoling/

Undervisers forberedelse
Oplæg ved underviser om digital myndiggørelse belyst gennem 
kryptering hhv. kryptologi.
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AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN
Modul 2: 1. undervisningsgang

Den studerendes  individuelle forberedelse:

• Læse den angivne litteratur om CPR og moduloregning.

Forløb 1. undervisningsgang (ca. 2 lektioner):

• Oplæg ved underviser om digital myndiggørelse

Studiegruppearbejde om opgaver med fokus på

• Moduloregning

• Analyse af beregning af kontrolciffer i CPR-nummer (fra 

før 2007)

• Design af et program (fx i Excel) der kan beregne/tjekke 

kontrolcifre.
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AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN
Modul 2: 2. undervisningsgang

Den studerendes  individuelle forberedelse:

• Læse den angivne litteratur om kryptologi.

• Orientere sig på hjemmesiden fra forsøget; Teknologi som 

selvstændigt fag

.

Forløb 1. undervisningsgang (ca. 2 lektioner):

• Oplæg ved underviser om digital myndiggørelse belyst 

gennem kryptering hhv. kryptologi.

Studiegruppearbejde om opgaver med fokus på

• Analyse af design  i eksempel fra litteraturen med brug af 

moderne systemer til kryptologi på modoluregning

• Analyse af forløb fra TEK forsøget om kryptologi.

• På baggrund af analysen diskutere hvorledes man kan 

begrunde at bruge forløbet i matematikfaget i 7. klasse.

Vi henviser til vores arbejdssedler, der ligger som bilag til 

dette dokument.
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AFPRØVNING OG EVALUERING

Feedback og respons 
De studerende var forberedte og interesserede/nysgerrige. 
Villighed til diskussion fra alle deltagere. 
Positive tilbagemelding på både at arbejde med det faglige indhold 
på eget niveau og se en sammenhæng til undervisning i skolen.

Styrker og svagheder
Styrke at forløbene kan ses i modulet kontekst samtidig med at det 
tilfører modulet en ekstra perspektivering gennem den digitale 
myndiggørelse.
Svaghed at de studerende har forskellige faglig indsigt og interesse 
og dermed forskellig udbytte af aktiviteterne.
Med hensyn til 2. undervisningsgang er det en svaghed at de 
studerende ikke selv når at designe en kode. Vi anser analysen af 
andres design som værende udgangspunkt for selv at kunne, så på 
den måde bliver svagheden vendt til en fordel.
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UNDERVISNING I TEKNOLOGIFORSTÅELSE
På læreruddannelsen og professionshøjskolernes 
efter- og videreuddannelse

MODUL 3
Matematikundervisning og geometri  4. 
– 10. klasse.
Forløbet strækker sig over 2 lektionsblokke på hhv. 4 og 6 
lektioner.



FORMÅL & UDBYTTE

Formål

At udvikle teknologisk handleevne gennem blokprogrammering og 
tekstprogrammering. 
At udvikle computationel tankegang gennem problemløsning.
At udvikle kompetence til at sætte sig ind i skiftende mål og 
læseplaners sammenhæng med samfundsmæssige og 
videnskabelige udfordringer over tid.

Fokus
.
Fokus er at arbejde med blok- og tekstprogrammering i forskellige 
programmeringssprog i varierende abstraktionsniveau.
De  arbejdes med at bruge FableRobotics til problemløsning.
De formelle rammer  for teknologiforståelse, både som selvstændigt 
fag og integreret i faget matematik.

Udbytte
At få erfaring med og viden om både blok-og tekstprogrammering. 
At kunne udvikle eksempler på undervisning til skolen der integrerer 
teknologifagets fire kompetenceområder i faget matematik.
At kunne indgå i diskussion om forskelle og ligheder mellem  
teknologiforståelse som selvstændigt fag og integreret i faget 
matematik.
At arbejde i krydsfeltet mellem computationel tankegang og digital 
design og designprocesser ved problemløsning.
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KONTEKST

Overvejelser om didaktik og fagligt 
indhold

Forløbet tager udgangspunkt i forløbet på modul 1, hvor fokus var 
på computationel tankegang. I dette forløb vægtes teknologisk 
handleevne.
En stor del af aktiviteterne bruges igen, da aktiviteterne har den 
fornødne  bredde og dybde  til at der kan differentieres (de 
studerende indgik på andre hold på modul 1). 
Det faglige indhold af aktiviteterne er i sammenhæng med modulets 
faglige indhold, dvs. de studerende er på dette modul i stand til at 
koble aktiviteterne til skolen på en måde de ikke kunne på modul 1.

Vi bruger forløbet til at uddybe målparret for læreruddannelsen om 
at kunne udvikle kompetence til at sætte sig ind i skiftende mål og 
læseplaner.
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MATERIALER & 
FORBEREDELSE

Materialer og teknologier
Scratch.mit.edu
Hourofcode.com
Roboblockly.org
Turtleacademy.com
Fable

Litteratur
Berthelsen, Ulf Dalvad (2020): Computationel tænkning. Om 
mennesker, maskiner og pædagogik i Teknologiforståelse; KvaN nr. 
117 
Teknologiforståelse integreret i faget matematik: Fælles mål samt 
tillæg til læseplan og vejledning.
Teknologiforståelse som selvstændigt fag: Fælles mål, læseplan og 
vejledning.
Kom godt i gang med Fable

Undervisers forberedelse
Rammesætte arbejdet på de 2 undervisningsgange.
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AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN
Modul 3: 1. undervisningsgang

Den studerendes  individuelle forberedelse:

• Genbesøge Hourofcode.com for at genopfriske og udvikle 

de mest basale færdigheder i blokprogrammering.

Forløb 1. undervisningsgang (ca. 4 lektioner):

• Oplæg ved underviser om dagens arbejde  -

rammesætning. 

Studiegruppearbejde samt plenum: 

• Gæt min animation, de studerende genskaber og udvikler 

egen animation.

• Opsamling og præsentation 

• Blokprogrammering i Scratch. Der laves et eksemplarisk 

forløb hvor det narrative aspekt inddrages.

• Opsamling og præsentation

• Tekstprogrammering inddrages ved Roboblockly og/eller 

LOGO fra Turtel academy.

• Opsamling og perspektivering.
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AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN
Modul 3: 2. undervisningsgang

Den studerendes  individuelle forberedelse:

• Læse den angivne litteratur

.

Forløb 2. undervisningsgang (ca. 5 lektioner):

• Oplæg ved underviser om dagens arbejde  -

rammesætning. 

Studiegruppearbejde

• Forberede og planlægge oplæg om det ”tildelte” 

kompetenceområde. Se kriterier i filen med 

arbejdssedlerne.

• Opsamling i matrixgrupper.

Studiegruppearbejde

• Problemløsning ved brug af FableRobotics. De studerende 

vælger udfordring fra hjemmesiden.

Præsentation og opsamling.

Vi henviser til vores arbejdssedler, der ligger som bilag til 

dette dokument.
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AFPRØVNING OG EVALUERING

Feedback og respons 
1. undervisningsgang
God respons på muligheden for at uddybe færdigheder i 
blokprogrammering samt afprøve tekstprogrammering.

2. undervisningsgang
De studerende er meget engageret og interesseret i at drøfte og 
diskutere er det her matematik? Et anliggende for matematikfaget 
og i så fald hvordan og hvad arbejdes der med. hvordan skal vi nå 
det ?

Styrker og svagheder
1. undervisningsgang
Styrke at de studerende kan ”genkende” nogle af aktiviteterne fra 
modul 1. De formår at arbejde med dem igen og denne gang med 
en større forståelse og fordybelse.

Svaghed at den første aktivit ved 1. undervisningsgang omhandler 
analytisk geometri og ikke programmering. I forhold til vores 
kontekst burde øvelsen introduceres som ”startopgave” 
(”startopgaver” kan indenfor vores didaktiske kontrakt med de 
studerende variere over dagens emne).

2. undervisningsgang
Styrke at opsamlingen foregår i matrix grupper. Flere studerende 
bliver aktive, området har stor bevågenhed fra de studerendes side.

Der arbejdes undersøgende med Fable, men det er ikke alle 
studerende der er lige stærke til det. Sørg derfor for at indlægge 
mulighed for fælles sparring ”hvordan gør man?...” undervejs i timen.
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UNDERVISNING I TEKNOLOGIFORSTÅELSE
På læreruddannelsen og professionshøjskolernes 
efter- og videreuddannelse

MODUL 4
Statistik og sandsynlighedsregning 4. –
10. kl.
Forløbet strækker sig over en lektionsblok på 6 lektioner



FORMÅL OG UDBYTTE

Formål
At opnå indsigt i kompetenceområdet Digital myndiggørelse i faget 
Teknologiforståelse gennem simulering
At forholde sig til andres planlægning af undervisning i digital 
myndiggørelse i fagområdet stokastik
At udvikle ideer til undervisning i Digital myndiggørelse

Fokus
Digital myndiggørelse gennem arbejde med data samt undervisning 
i matematik i folkeskolen. Vi ser på andres modeller/programmer og 
undervisningsforløb som afsæt for egen udvikling af aktiviteter.

Udbytte
At opnå indsigt i kompetenceområdet Digital myndiggørelse i faget 
teknologiforståelse gennem simulering.
At forholde sig til andres planlægning af undervisning i digital 
myndiggørelse i fagområdet stokastik.

Teknologiforståelse integreret i folkeskolens matematikfag:
Data
Algoritmer 
Strukturering
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KONTEKST

Overvejelser om didaktik og fagligt 
indhold
Matematikmodulet handler om stokastik, så der er fokus på Big data 
og digital myndiggørelse –overlappet mellem digital myndiggørelse 
og troværdigheden af stokastiske resultater. Afsættet er diverse 
modeller af og for en epidemi. Konteksten kommer af at forløbet er 
udviklet i foråret 2021 under nedlukningen grundet Covid19-
pandemien.
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MATERIALER & 
FORBEREDELSE

Materialer og teknologier
Regneark
https://matematikopgaver.dk/v%C3%A6rkt%C3%B8jer/simuleringer/coronavi
rus/
https://matematikopgaver.dk/v%C3%A6rkt%C3%B8jer/simuleringer/lockdo

wnsimulator/ 
https://drive.google.com/file/d/1xfBW57GJJu3nVCn-
FPhbDbJHYPtdlus8/view
Slnova.org

Litteratur
Nielsen, Flemming: Corona-matematik og farlige små tal - del 1, 
Matematik 6/20 
Nielsen, Flemming: Corona-matematik og farlige små tal - del 2,
Matematik 1/21 
Matematik og Teknologiforståelse, side 48 - 55 samt 
lærervejledning, Matematikforlaget 
Teknologiforståelse og digital dannelse - undervisningsvejledning 
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Undervisers forberedelse
Oplæg ved underviser om digital myndiggørelse belyst gennem Big 
Data.
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AKTIVITETEN TRIN FOR TRIN
Modul 4:

Den studerendes  individuelle forberedelse:
• Læs den angivne litteratur – brug læsevejledningen på 

arbejdssedlen.

Forløb (4 lektioner):
• Oplæg ved underviser om digital myndiggørelse med af sæt i 

beskrivelsen fra Teknologiforståelse som selvstændigt fag.

• Diskussion af vigtigheden af digital myndiggørelse i børns 

(ud)dannelse i ad hoc grupper

• I studiegrupperne analyserer de studerende de to programmer 

med afsæt i de spørgsmål og diskussioner, der er på 

arbejdssedlen.

• Efterfølgende opsamling med mulighed for at del spørgsmål 

og refleksioner.

• Dernæst arbejder grupperne med selv at udvikle regneark 

svarende til det regneark, de finder i Flemming Nielsens 

artikler

• Dagen afsluttes med at grupperne går i gang med at udvikle 

undervisningsaktiviteter med henblik på undervisning i  skolen. 

Fokus på Big data.

Vi henviser til vores arbejdssedler, der ligger som bilag til dette 

dokument.
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AFPRØVNING OG EVALUERING

Feedback og respons

De studerende bliver meget grebet af indholdet grundet den 
særlige situation vi var i (Forår 2021).
Det kom til udtryk gennem  de etiske overvejelser de studerende  
inddrog i diskussionen om udvikling i Digital myndiggørelse i faget 
matematik.

Styrker og svagheder

De  studerende trak på de opnåede kompetencer fra foregående 
forløb i teknologiforståelse integreret i matematik.

Forløbet i specialiseringen 1. – 6. klasse
Gennemløbet i denne specialisering svarede stort set til det ovenfor 
beskrevne, dog var de studerende her meget bevidste om og 
fokuserede på det etiske. De modeller for udviklingen af en epidemi, 
som vi ser på i starten af dagen, bruger fx dødningehoveder til at 
illustrere døde. Hvordan passer dette til elever i 1. klasse? Og 
hvordan håndteres sådanne situationer i en undervisning?  Her blev 
det også diskuteret, hvorfor den digitale myndiggørelse ikke ses  på 
1. trinforløb i tillægget til faghæftet for matematik.
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