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Gymnasiematematik
- med en IT-vinkel

Foredrag ved Uddannelsesforum d. 8. november 2011

af:  Steen Toft Jørgensen

Om mig selv

� Lektor på Helsingør Gymnasium (ma, fy, dl, nv)

� Klasselærer på DTU Matematik 1, MatTek1-holdet

� EMU-redaktør i matematik (stx/hf)

� Webmaster for uvmat.dk (Matematiklærerforeningen)

� Ordstyrer for Skolekom-konferencen matematik-stx

� Faglig konsulent for Træneren (matematik)

� Pædagogisk IT-vejleder på gymnasiet (elektronisk 
opgaveaflevering & retning, Google Apps, Maple …)

� Special-interesser: matematik, Internet, Maple …

IT i al min undervisning
� Jeg anvender simpelthen IT i hver lektion
� På DTU Matematik 1 er alt undervisningsmateriale 

webbaseret
� Alle studerende medbringer hver gang egen bærbare PC

� På gymnasiet anvender jeg IT-redskaber i hver 
matematiktime
� Ca. 2/3 af eleverne medbringer egen PC

� Også i nv kommer IT ind hele tiden
� Al opgaveaflevering til mig på gymnasiet sker elektronisk 

i PDF, jeg retter i PDF, og returnerer opgaverne elektronisk 
i Lectio
� Egen hjemmeside steen-toft.dk med løbende vedligehold 

af undervisningsmaterialer

Hvorfor IT i undervisningen
� Eleverne bliver – ud over det almindelige faglige viden 

– klar til videre studier og fremtidens arbejdsmarked

� IT kan visualisere matematiske begreber

� IT kan bruges til at løse spændende opgaver, som man 
ellers må afstå fra

� Små videoer kan illustrere fysikforsøg eller genvise et 
bevis for en svær matematisk sætning

� Med IT kan elever afprøve gamle regnemåder

� Og med IT kan man lave nye beregningsmetoder på 
velkendt gammelt stof

Elevernes IT-kompetencer
� Modsat den normale antagelse, så mener jeg at elevernes 

fagrelevante IT-kompetencer generelt er for svage
� Det har jeg vidst i mange år, men må konstatere at politikere, 

forældre og skoleledere/rektorer ikke forstår det – derfor syltes 
undervisning i emnet

� Eleverne er stærke til underholdnings-IT

� Mange elever har utroligt svært ved f.eks. at installere Maple, 
hvor man skal gøre mere end blot dobbelt-klikke

� I dette skoleår er jeg blevet opmærksom på, at elevernes køb 
af smartphone styres af mode og prestige. De bruger ikke 
meget tid på at udforske og anvende den ’håndholdte 
computer’, som de har investeret i

Eksempler på IT i matematik
� Teknologier
� Videoer (evt. skærmvideoer)
� Smartphone med apps
� Animationer på web (flash, javaapplet, javascript)
� Matematik-software (Maple)

� Emner
� Minimalisering
� Triangulering
� Historiske regnetekniske hjælpemidler
� Maple
� Elektronisk håndtering af opgaver
� DTU Matematik 1
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Minimalisering
� Brydningsloven, spejlingsloven og 

minimalafstande

� steen-toft.dk/mat/minimal/

� GeoGebra til interaktiv geometrisk visning

� Opgave kan løses i 1g intuitivt, og i 2g med brug af 
differentialregning

� Anvendelse af Internettet til at udvide 
problemstillingen (ellipser)

� SRP med sæbebobler (Steiner’s sætning)
Bevis i ord, og demo i GeoGebra

Triangulering (landmåling)
� steen-toft.dk/mat/20102011/1z/triangel/

� Historisk materiale

� Overraskende hvordan man i 1700-tallet kunne måle og 
beregne så nøjagtigt

� Trekantsberegninger (sinusrelationen)

� Vinkelmål (grader, bueminutter, buesekunder)

� Systematisk beregning:
� Regner på trekant1, fælles side gør at man kan regne videre på 

trekant2, osv.

� Omhyggelighed med antal decimaler

� Systematisk navngivning af sider og vinkler er vigtigt

Historiske regnetekniske 

hjælpemidler
� Hvordan regnede man før lommeregnere og PC’er?

� steen-toft.dk/mat/regneri/

� Elever kan læse om apparaterne

� Og kan afprøve en del af dem interaktivt i browseren

� Eller hente en app til smartphonen, som simulerer 
apparatet, f.eks. Abacus og regnestok (via QR-codes)

� Fokus på algoritmer (metoder) til beregningen

� Samarbejde med Teknisk Museum om manualer

Maple (matematik-software)
� steen-toft.dk/mat/maple/

� Besvarelsen kan let inddeles i sektioner

� Elegant til at skrive matematiske udtryk og formler med

� Beregninger med symboler, reduktioner, faktorisering

� Differentiation & integration

� Graftegning

� Differentialligninger (løsning, plot med linieelementer)

� Statistik

� Anvendes på DTU og KU m.fl. (studieparathed)

Elektronisk opgavehåndtering
� Mine elever laver besvarelsen i Maple (super til matematisk 

formel-skrivning og til beregninger)
� Eleven konverterer filen til PDF
� Eleven uploader PDF-filen til Lectio

� Jeg henter alle filer som én zip-fil (overtalt Lectio!)
� Jeg udpakker filerne
� Jeg retter PDF-filerne med PDF-XChangeView (gratis)
� Gemmer den rettede fil oven i den originale
� Zipper filerne til én zip-fil
� Uploader den ene zip-fil i Lectio, som distribuerer til 

eleverne

DTU Matematik 1
� På 2. år er alt materiale netbaseret

� Dagsordener, eNoter, Maple-demoer, videoer, opgaver, 
vink, facit osv.

� Maple er 100% integreret

� Egen YouTube-kanal med videoer

� Flere typer videoer: pencast, interview, skærmcast etc.

� 01005.mat.dtu.dk/2011/ og campusnet.dtu.dk

� Udfordring: tænker de studerende før de klikker på 
vink og facit?

� Læreren har betydeligt mindre at lave end førhen



22-10-2011

3

Videoer i matematik
� www.emu.dk/gym/fag/ma/faglig_inspiration/videoer_

mat.html

� Interview f.eks. om anvendelse af et matematisk begreb

� Pencast (optagelse af skrivning med tale)

� Skærmcast (optagelse af brug af program eller 
installation af software)

� Præsentation med tale og demoer

� Hvordan regner man på et gl. apparat?

� Beviser i matematik (tavle)

Smartphonen og apps i matematik
� www.emu.dk/gym/fag/ma/faglig_inspiration/apps_an

droid.html (Android)

� Lommeregnere af forskellige typer, nogle med 
graftegning og symbolske beregninger (CAS)

� Historiske apparater: abacus, regnestok

� Trekantberegner og visuel geometri

� Differentiation og integration

� Formelsamling

� Møntkast-simulator & terningekast-simulator

Slut

� Jeg håber du har fået ideer til din egen undervisning!

� Tak for din tid

� Kontakt: SJ@hels-gym.dk
eller Skolekom: Steen Toft Joergensen


