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For at få punktopstilling på teksten (flere 
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Disposition  

• Motivering af forløbet ”Unge og medier” 

• Design af ”Unge og medier” og erfaringer med 
gennemførelse af det 

• Det større demonstrationsskoleforsøg ”It i den 
Innovative skole” – og udvalgte resultater 

• Perspektivering til læreruddannelse: formål og indhold 
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Elever arbejder med statistik og digitale 
teknologier 

Mini-tools og Explain everything 
Hvilket formål tjener den digitale teknologi? 
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Students, Computers and Learning – Making the 
connection 
OECD rapport 2015 

“The results show no appreciable improvements in student 
achievement in reading, mathematics or science in the 
countries that had invested heavily in ICT for education” (s.3) 
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Unge og medier – et statistik forløb i 6. klasse 
Designprincipper 

1. Fokus på centrale stokastiske begreber og ideer 

2. Aktiviteter bl.a. undersøgende dataanalyser 

3. Organisering af aktiviteter 

4. Elevers brug af digitale teknologier 

5. Klasserums diskussioner  
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Unge og medier 
Designprincip 1: Centrale stokastiske begreber og 
ideer 

• Orienteret mod fordelinger i form af datasæt 
• Deltage i udvikling af måder at beskrive datasæt 
• Konkrete kontekster spiller en central rolle 
 
 



Vælg layout 
1. Højreklik uden for dit slide  

2. Vælg et passende layout fra 
“drop ned” menuen 

Unge og medier 
Designprincip 2: Aktiviteter 

Traditionally approaches to teaching statistics have focused 
almost exclusively on mathematical skills and procedures that 
are insufficient for students to reason and think statistically 
(Biehler et al, 2013, s.645) 

To improve their statistically reasoning, Moore (1998) 
recommended that students gain multiple experiences with 
the messy process of data collection and exploration, 
discussion of how existing data sets are produced, experiences 
which ask them to select appropriate statistically summaries 
and draw evidence based conclusion (ibid) 
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Unge og medier 
Designprincip 2: Aktiviteter 

Omverdens 
påstand 

Datadetektiver: 
Egen statistiske  
undersøgelser  

Respons til 
omverdenen 
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Unge og medier 
Designprincip 4: Digitale teknologier 
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Unge og medier 
Elevudbytte - stokastisk 

Kan aflæse, konstruere og forholde sig kritisk til diagrammer 

Forholde sig kritisk til mediers brug af statistik 

Koble mellem statistik og virkeligheden 

Formulere spørgsmål til data indsamling 

Stærkere forståelse af begreber 
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Unge og medier 
Digital teknologi er udfordrende  

(Stadig) på det praktiske og logistiske plan 

Nødvendigvis en længerevarende proces 

Fordrer afgivelse af kontrol 
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Unge og medier  
Velkendt pointe (formodentlig) 

Det ikke er brug og integration af teknologi i matematik 
undervisningen, der i sig selv er det vanskeligste.  

Det vanskeligste består i at designe/udarbejde aktiviteter og 
udvikle undervisningspraksisser, så elevernes arbejde med 
digitale teknologier kan understøtte deres matematiklæring.   
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It i den innovative skole 

Organisatorisk indsats 

Teknologisk indsats: Medie patrulje 

Energi – hva´ nu? 

Shop a blog 

Unge og medier 

Gruble trolden 
Tumle 

Eksperimenterende 
fællesskaber 
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It i den innovative skole 
Implementering af færdigudviklede forløb? 

 

 Effektivitetstanke                            Lærernes ejerskab/agency 

Generering af forskningsevidens                                       Lokale tilpasninger 

Observationer:  
Forløbene gennemføres ikke identisk på den enkelte skole eller på 
tværs af skoler 
‘Succesfulde’ gennemførelser var ofte (betydeligt) tilrettet en lokal 
skolekontekst 
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It i den innovative skole 
Erfaringer og anbefalinger 

Lærere og pædagoger skal have muligheder for i højere grad at 
kunne tilpasse forløb til lokale skoleforhold 

 

Et tæt, praksisnært samarbejde mellem lærere/pædagoger og 
projektkonsulenter 

 

Længerevarende udviklingsprojekter 
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Nysgerrig på demonstrationsskoleforsøgene?  
Uddybende læsning 

”It i den innovative skole”, design og forløb: 
http://auuc.demonstrationsskoler.dk/innovation 

Om konsortiets demonstrationsskoleforsøg: 
http://auuc.demonstrationsskoler.dk/ 

Resumer og evalueringsrapporter: 
https://uvm.dk/da/Uddannelser/Folkeskolen/Laering-og-laeringsmiljoe/It-i-

undervisningen/Demonstrationsskoleforsoeg 

Udkommer (forhåbentlig ) SNART to antologier baseret på den 

tilknyttede forskning 

http://auuc.demonstrationsskoler.dk/innovation
http://auuc.demonstrationsskoler.dk/innovation
http://auuc.demonstrationsskoler.dk/innovation
http://auuc.demonstrationsskoler.dk/
http://auuc.demonstrationsskoler.dk/


Vælg layout 
1. Højreklik uden for dit slide  

2. Vælg et passende layout fra 
“drop ned” menuen 

Ønskes bullet brug da: 

 

 

 

Bullets generelt: 

For at få punktopstilling på teksten (flere 

niveauer findes) brug ‘Forøg listeniveau’ 

For at få venstrestillet tekst uden 

punktopstilling, brug ‘Formindsk 

listeniveau’ 

Perspektiver til læreruddannelsen 
Formelle bestemmelser (4.-10. klasse)  

1: Matematiske emner 

• Sandsynlighed: subjektiv, statistisk og kombinatorisk sandsynlighed, simulering 

af stokastiske situationer i blandt andet stikprøver samt eksempler på 

sandsynlighedsfordelinger og anvendelse af it, 

• Statistik: systematisk indsamling, beskrivelse, analyse og vurdering af data, 

blandt andet med digitale værktøjer og anvendelsen af deskriptorer for 

beliggenhed, spredning og sammenhænge samt usikkerhed i 

stikprøveundersøgelser  

2: Matematiske kompetencer 

• Hjælpemiddel kompetencen 

3: Matematikdidaktik 

• Som et læremiddel på linje med andre læremidler 

4: Matematiklærerens praksis 

• Læremidler til aldersgruppen 4.-10. klassetrin, herunder digitale læremidler, 

konkrete materialer og værktøjer, supplerende materialer og lærebøger, 
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Perspektiver til læreruddannelsen 
Lærereksamen (4.-10. klasse) 


