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STAMDATA

Stilling: Konsulent

Navn: Tang, Elisabeth

Projektansvarlig org.: Sønderborg kommune

CVR-nummer: 29189773

Adresse: Rådhustorvet 10

Postnr/by: 6400 Sønderborg

Telefon: 27906302

Mobil: 27906302

Region: Syddanmark

Kommune: Sønderborg

Kontohaver: Sønderborg Kommune, Børn, Uddannelse og Sundhed

Bank: Sydbank 8010-0006400007

 

PROJEKT

Navn: Faglig opkvalificering i matematik med it

Resumé: Projektet bygger på de erfaringer, der er indsamlet i skoleårene 2015-17 gennem
arbejdet med projektet ”Faglig opkvalificering af matematiklærerne i brug af it jf.
forenklede Fælles Mål” med journalnummer 15-04-0053 samt projektet "Faglig
opkvalificering af matematiklærere i Gladsaxe Kommune" journalnummer 18-09-0003.
Desuden anføres det i prøvevejledningen for matematik, at:
”Til de skriftlige prøver i matematik, FP9 og FP10, kan der med virkning fra maj 2018
forekomme opgaver, som eleverne kun kan løse med digitale værktøjer. Der vil være tale
om de digitale værktøjer, der er omtalt i læseplanen for Fælles Mål: regneark, CAS og
dynamisk geometriprogram. Det er derfor vigtigt, at eleverne ved prøverne har adgang til
sådanne digitale værktøjer.”
Projektets formål er fortsat at opkvalificere matematiklærere og matematikvejledere inden
for området it-didaktik på baggrund af ny forskningsmæssig og evidensbaseret viden om
brug af it-programmer på alle trin i grundskolens matematikundervisning i henhold til
Fælles Mål for faget. Sønderborg Kommune ønsker denne opkvalificering af
medarbejderne og vil forpligte sig til en længerevarende indsats for at konsolidere
kompetenceløftet.
Ledelsesrepræsentanter fra alle skoler og samtlige matematiklærere på alle trin deltager.
Projektet vil indgå i den handleplan for matematik, der er under udarbejdelse i
kommunen.
Efteruddannelsens sigter på at vise i hvilken grad brug af it-værktøjer i en
matematikundervisning, hvor rammen er undersøgende, eksperimenterende og
procesorienteret, ændrer elevernes tilgang til behandling af matematiske problemstillinger
på en sådan måde, at det øger elevernes kompetencer.
Vi forventer, at undervisning, der bygger på disse principper, både vil øge elevernes
læring i den daglige undervisning og medvirke til, at eleverne kan forholde sig vurderende
til matematikkens anvendelse med henblik på at tage ansvar og øve indflydelse i et
demokratisk fællesskab.
I undervisningsperioderne med egne elever deltager lærerne i aktionslæringsforløb under
medvirken af skolens matematikvejledere i forbindelse med en løbende evaluering.

Startdato: 1.1.2020

Slutdato: 30.9.2021

Deltagerantal: 18 skoleleder(e), 212 lærer(e), 0 pædagog(er)

 

ØKONOMI

Totalbudget: 7.735.290

Ansøgt beløb: 1.945.300

 

MÅLSÆTNINGER OG FORVENTEDE RESULTATER

Generelle/tværgående: I Børn, Uddannelse og Sundhed i Sønderborg Kommune arbejdes der med en
MILD-tilgang. I en MILD-tilgang er der et holistisk fokus på den enkelte, hvor Mestring,



Udskrevet 27-03-2020 - Side 2 af 3

8.11.2019

19-12-0006

1.945.300Ansøgt beløb

Jr.nr.

Ansøgningsdato:

Projekttype: Folkeskoleprojekt, 2019-

Status: Under oprettelse

A.P. MØLLER OG HUSTRU CHASTINE MC-KINNEY MØLLERS FOND TIL ALMENE FORMAAL // ESPLANADEN 50 // 1098 KØBENHAVN K // +45 33 63 34 02

Involvering, Læring og Dannelse anskues som kernekompetencer til at skabe robuste
unge, der fungerer i og bidrager til sociale fællesskaber.
Projektet vil give eleverne en oplevelse af at mestre matematikfaget, når lærerne tager
åbne og undersøgende opgaver til sig. Opgaver af den type Joe Boaler kalder ”Low floor
– high sealing” er gode til at differentiere undervisningen. Den undersøgende og
anvendelsesorienterede tilgang vil styrke elevernes involve-ring. Erfaringer med IBSME
viser, at eleverne er glade for selv at sætte dagsordenen, hvilket bekræftes af EVAs
undersøgelse God undervisning med elevernes øjne. Her fortæller eleverne, ”at
undervisningen især griber dem og er spændende, når de selv er aktive og involverende.”
Elevernes læring vil i dette projekt nemmest kunne spores i forhold til deres
it-færdigheder, ligesom dannelse i dette projekt i høj grad handler om digital dannelse.
Projektet vil således sætte lærerne i stand til at styrke elevernes digitale dannelse,
herunder særligt de fire elevpositioner i det tværgående tema It og Medier, der er en del
af læseplanen for matematik i grundskolen.
De fire elevpositioner er:
1.Eleven som kritisk undersøger
2.Eleven som analyserende modtager
3.Eleven som målrettet og kreativ producent
4.Eleven som ansvarlig deltager

Gennem den dialogbaserede og procesorienterede undervisningsform vil elever og
lærere udover den øgede motivation og mestring af faget gennem kursusforløbet
opbygge en kritisk bevidsthed om brug af digitalt materiale. Både det, de selv producerer
og det, de præsenteres for. Særlig CAS-delen af it-værktøjerne gør eleverne i stand til at
producere, undersøge, modtage og alene eller sammen med andre bearbejde digital
information med et matematisk indhold.

Forventede res. skoleledere: Målsætningen for skolelederne er at bibringe dem en så høj grad af bevidsthed om
undervisning i matematik med inddragelse af it, herunder særlig CAS, at de kan bidrage
positivt til skolens handleplaner på området.
Det forventede resultat er,
•at der udarbejdes lokale handleplaner for matematik.
•at der bliver fulgt op på handleplanerne i skolens relevante fora og ved samtaler med
matematiklærere og matematikvejledere.
•at der lægges op til et længevarende arbejde med udvikling af
matema-tikundervisningen

Forventede res. lærere: Kompetencemål:
Læreren kan
•planlægge og gennemføre en undervisning, der benytter sig af didaktiske principper, der
understøtter en undersøgende tilgang.
•detektere egnede opgaver og problemstillinger i hverdagen, der kan anvendes i en mere
åben og/eller anvendelsesorienteret undervisning.
•planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle matematikundervisning med it, hvor de
matematiske emner gennem brug af it-værktøjer rela-teres til elever, undervisning og
læreplaner.
Færdighedsmål
Læreren kan:
•planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i regneprocesser med anvendelse af
digitale værktøjer.
•anvende fx funktioner og vækstmodeller som middel til problemløsning og modellering i
undervisningen med inddragelse af digitale værktøjer
•problembehandle ved at detektere, formulere, afgrænse og løse matematiske problemer
ved systematisk valg af strategier og digitale værktøjer.
•tage stilling til muligheder og begrænsninger i anvendelsen af et bredt udvalg af
hjælpemidler, herunder særligt anvendelsen af digitale værktøjer.
•kommunikere om og med matematik
Vidensmål
Læreren har viden om:
•didaktiske elementer, der understøtter en åben, undersøgende og anvendelsesorienteret
undervisning
•anvendelse af digitale værktøjer i forbindelse med matematiske problemstillinger, der gør
det muligt at tilvælge og fravælge brugen af it i forbindelse med den konkrete
matematiske problemstilling og fx krav om præsentation af resultater.

Forventede resultater:
Vi forventer,
•at lærerne efter gennemførelsen af efteruddannelsen kan overføre de anførte
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målsætninger til undervisning af eleverne.
Det betyder, at lærerne kan bruge it-værktøjer i en matematikundervisning, hvor rammen
er undersøgende, eksperimenterende og procesorienteret, således at lærerens rolle og
elevernes tilgang til behandling af matematiske problemstillinger ændres på en sådan
måde, at det øger elevernes kompetencer.

 

FORMIDLING OG VIDENDELING

Formidling og videndeling: Med henblik på en videre formidling blandt matematiklærere i folkeskolen ud-gives en del
af kursusmaterialet i større oplag, der sælges til kostpris af Dan-marks
Matematiklærerforening.
Elevrettet undervisningsmateriale i tre hæfter til henholdsvis 1.-3. klassetrin, 4.-6.
klassetrin og 7.-9. klassetrin. Materialet indeholder eksempler på under-visningsforløb
med brug af it i forbindelse med projektorienteret matematik-undervisning, hvor brugen af
it forventes at øge elevernes udbytte af undervis-ningen. Oplag ca. 9000 i alt for de tre
hæfter.
Lærervejledninger i tilslutning til hæfterne. Oplag ca.350.
Fortsættelse af aktiviteter på hjemmesiden http://matematikmedit.dk, hvor erfaringer med
projektet løbende opsamles og diskuteres. Hjemmesiden inde-holder desuden materiale
fra de foregående forløb.
Kurser i foreningens kredse.
Artikler i Danmarks Matematiklærerforenings fagblad ”Matematik”.
Formidling af resultater og anbefalinger på Danmarks Matematiklærerforenings
konferencer.

 

MEDANSØGERE

Tilknytning Rolle Navn

Samarbejdspartner Kursusudbyder Danmarks Matematiklærerforening

 

DELTAGENDE KOMMUNER

Navn

Sønderborg

 

DOKUMENTER

Dokumenttype Filnavn

Webansøgning Ansøgning kopi 19-11-2019 Prækvalifikation
(Folkeskoleprojekt), 2019-.pdf

Budget 20200327_budget Sønderborg.pdf

Kommunal anbefaling Tilkendegivelse m_u_CL_2020.pdf

Projektbeskrivelse 20200323 APM udkast-projektbeskrivelse i ny
skabelon_Sønderborg rev ET.pdf

Anbefaling fra medansøgere UDTALELSE OM SAMARBEJDE.pdf

Prækvalifikation: Budget 20191111 Budget Sønderborg.pdf

Prækvalifikation: Kommunal anbefaling Tilkendegivelse m_u_CL.pdf

Prækvalifikation: Projektbeskrivelse 20191119 projektbeskrivelse_Sønderborg.pdf


