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Presenter
Presentation Notes
Sæt evt. http://pi.highsign.de/ til at køre i baggrunden for at have en særlig form for musak – bare husk at slukke den, når der kører andre videoer med musik.



Presenter
Presentation Notes
Velkommen… Her skal jeg begynde at tale om min præambel. Bøger, cas - skyd GE op, og så kan jeg godt skifte slideDisse matrix barcodes kan fx laves på http://mobilecodes.nokia.com/index.htm (den kan være nede i ny og næ, men der findes mange andre steder på nettet hvor de kan laves) 



Preambel 

 Bøger … Dan Meyer , blogs… 

 Computeralgebra … 

 Hvor er eleverne… VisionV3. 

 Interesse…  
 http://www.youtube.com/watch?v=YFmrlIEpJOE 
 http://www.youtube.com/watch?v=xG0wi1m-89o 

 

 Hvor er teknikken… 

 

 

 

Presenter
Presentation Notes
Bøger er lineære – og understøtter reelt kun en pædagogik: Den gode fortælling. Udfordringen er at kursen i den lineære fortælling hele tiden forlades af læseren. Dan Meyer tager fat i et andet problem omkring bøger.Den gode fortælling leder også hurtigt til at den eneste pædagogik som er mulig er den gode forklaring. Det gælder ikke fortællinger generelt, men i matematiklærebøger er det næsten altid konsekvensen (en undtagelse er fx Taldjævlen). Udfordringen er så, at vi ved, man ikke kan lære matematik ud fra en god forklaring generelt betragtet.Spørgsmålet er også om bøger bliver læst. Og dermed om de har legitimitet i forhold til medier.I det lineære ligger også en udfordring i forhold til kreativitet. Van Hiele påviser at meget matematikundervisning drejer sig om at dræbe kreativiteten for at overføre samfundets kultur til eleverne. Så faglig i forhold til kreativitet skal tænkes grundigt igennem.Vis kort en trekant, indskreven cirkel og beregn radius ud fra sidelængderne i GeometryExpressions.Og putte ind at noget af dette også handler om hvor teknikken er. Tavlen var fra 1841 (eller lidt tidligere), og meget af den jeg vil nævne i dag er mindst 25 år gammelt. Hvorfor bliver det så ikke brugt? Hvad vil en analyse pege på?Bemærk at Michael Wesch har en ny video om det samme som vision: http://www.youtube.com/watch?v=-_XNG3Mndww . Der er flere interessante ting i den – selv om det er en trailer udgave. Fx så er det værd at bide mærke i at musikken er baseret på asynkrone rytmer; det er ikke melodi som er det primære i webmusik. Det er også værd at bide mærke i at selv om de har haft succes med deres vision, så er deres auditorium uforandret. Men læg især mærke til en af pointerne: Det er ikke min lærer, mine kolleger, der ”pusher” mig! Den er værd at tygge drøv på. Teknikken er til dynamiske ting, også det som rækker langt ud over geometri, og den er til samtidigt samarbejde. Det vil sige at det er ikke centralitisme, men skyen og gadgets som skal i fokus. Bjørn Ilsøe har arbejdet med nogle af de tanker, men jeg har nogle udvidelser til dem.Et par softwares til mobile enheder: Sportstracker, Geocaching

http://www.youtube.com/watch?v=NWUFjb8w9Ps
http://www.youtube.com/watch?v=dGCJ46vyR9o
http://www.youtube.com/watch?v=YFmrlIEpJOE
http://www.youtube.com/watch?v=xG0wi1m-89o


Hvad er viden og læring? 
• Kommunikation er interaktion; indhold formidles ikke, 

men skabes i kommunikation 

• Læring er deltagelse og angår primært vores 
menneskelige identitet 

• Gennem deltagelse meningsforhandles en afgrænsning 
af nogle felter af vores liv som viden og kompetence. 

• Viden og kompetence bliver til handling. 

• Deltagernes meningsforhandlende aktiviteter skaber 
viden. 

• Og viden er dynamisk, midlertidig, og  bliver korrigeret 
løbende. 

Presenter
Presentation Notes
Fokus er på web 2.0. Pointen i web 2.0 er at indholdet på nettet er brugergenereret. Det har fx form af blogs, wikies og waves. Det man laver på nettet kommer ikke til at stå alene og uberørt, men bliver suppleret, forandret eller kommenteret af andre brugere. Deri gennem opstår der nye socialestrukturer, ny typer af kommunikation, og ny slags viden.





God matematisk præstation 

Dårlig matematisk præstation 

Gennemsnitlig 
præstation blandt  
15-årige i matematik 

Hong Kong-China 
Finland Korea 

Netherlands Liechtenstein Japan 
Canada Belgium 

Switzerland Macao-China 

Australia 
New Zealand 

Czech Republic Iceland 
Denmark France 
Sweden 
Austria 
Germany Ireland 

Slovak Republic 
Norway Luxembourg 
Hungary Poland 

Spain Latvia 
United States 

Russian Federation 
Italy Portugal 

Greece 
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Der er 37% af eleverne som har 
brugt computer i mere end 5 år og 
de opnår 532 points 

I gennemsnit hen over OECD lande 

Der er 27% af eleverne som har 
brugt computer  fra 3 til 5 år og de 
opnår 513 points 

Der er 26% af eleverne  som har 
brugt computer fra 1 til 2 år og de 
opnår 479 points 

Der er  10% af eleverne  som har 
brugt computer mindre end 1 år og 
de opnår 433 points 



Didaktiske konsekvenser 

Brug af it bevirker, 
 at den didaktiske situation kompliceres 
 at den traditionelle opfattelse af matematik 

og matematikundervisning udfordres 
 at det matematiske indhold undergår en 

datalogisk transposition 
 nye udfordringer til lærerens didaktiske viden 

om og holdninger til IT, matematik, 
undervisning og læring.  



Didaktiske reaktionsmønstre 

 Læreren beskytter sit konstruktionssystem 
 Læreren implementerer nye elementer 
 Læreren udfordrer sine konstruktioner 

 
 Overflødige faglige områder 
 Hvilken medlæring kan gå tabt 
 Nye faglige områder 

 

Presenter
Presentation Notes
Løber skrigende bort – Dinosauer eller styredeBruger kun det man kan i forvejen – Krokodiller eller støttedeLaver om på sin undervisning – autonome; gad vide hvilket dyr som passer bedst på det… PinocchioDet kan også sættes i forhold til Liping Ma: Levels of understanding, hvor de første ikke vil klare sig godt i den belysning.



Internet 

 At bruge internet som lærer 
http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html 
(interaktive appletter) 

 http://nrich.maths.org/1220 (aktiviteter - 
denne dog også interaktiv) 

 http://matleks.infa.dk/ (opslagsværk) 
 

Presenter
Presentation Notes
Virtuelt bibliotek: Vis måling på afsluttende trin – omhældning mellem to beholdere.

http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html
http://nrich.maths.org/1220
http://matleks.infa.dk/


Samarbejde - collaboration 
 At dele indhold http://docs.google.com  - 

herunder regneark og dynamisk matematik 

Hans Rosling 
 

Presenter
Presentation Notes
Og når man så har delt, så kan man tilføje gadgets – og give det hele et engagement…

http://docs.google.com/
http://www.youtube.com/watch?v=hVimVzgtD6w


Animation - brugerstyret 

 Alternativ til skriftsprog 
 Bredere læsning 
 Dybere og mere individuel læring 
 Nuanceret kreativitet  

 

Presenter
Presentation Notes
Set fra en pædagogisk synsvinkel har animation et stort potentiale, mener Hans Henrik Knoop, fordi det indebærer meget detaljerede studier af det, der skal animeres, og fordi der er flere sanser involveret hele tiden.Hver gang man animerer en person, træner man fx indirekte empati, og hver gang man animerer et fysisk objekt, træner man indirekte naturvidenskabelig forståelse - forudsat at animationerne har tilstrækkelig kvalitet.



Billede og animation 

 Topologiske forandringer – mønster film 
 Foto – ansigt – symmetri 
 Animationer – Scratch sprog & styring 
 Tegning i 3D – Google Sketchup 
 Udskrivning i 3D – snurretop & numb3rs 

Presenter
Presentation Notes
Her bliver jeg nødt til at understrege midt i det hele at der ligger en pointe jeg ikke har i overskrift: Programmering.

http://scratch.mit.edu/
http://sketchup.google.com/


Et par videoklip 

 Ingeniørens konkurrence 
 Vihart 
 
Om  skolen som institution 
 Ken Robinson 

 
 

Presenter
Presentation Notes
Men vi er der ikke endnu. Viharts besøgstal er minimale i forhold til Maria Aragon.Fra ingeniørens konkurrence er følgende især interessante:http://ing.dk/artikel/115625-matematikkonkurrence-fibonacci-tal-og-mystiske-arealerhttp://ing.dk/artikel/115721-matematikkonkurrence-den-udbredte-misforstaaelse (det er den af dem alle som har vakt størst opsigt – fx den eneste som har fået kommentarer på andre websteder end hos ingeniøren)Og som noget helt nyt:http://ing.dk/artikel/117167-fejring-saadan-lyder-pi-paa-klaver-og-xylofon  - direkte link http://www.youtube.com/watch?v=wK7tq7L0N8EKen Robinson understreger at den del af læringen som drejer sig om at indpasse eleverne er et problem i dag. Som vi driver skole, så forsøge vi ganske vist at lære eleverne nyt, men samtidig forsøger vi at opdrage dem til det bestående, og de to ting spiller ikke altid lige godt sammen. Fx så har en trekant altid en vinkelsum på 180 grader… eller har den?

http://ing.dk/artikel/115870-se-alle-laesernes-matematikvideoer
http://vihart.com/doodling/snakes-graphs.mp4
http://www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U


Gode læremidler 
• kan understøtte og kvalificere underviseres arbejde  

• skaber mulighed for organisering af mobil læring (mobil 
teknologi og mobile brugere) 

• bygger på hvor eleverne er  

• understøtter kompetencer og udvikling af bedre og nye 

• skaber mulighed for kontekstuafhængige læringsrum 

• kræver at underviseren bliver proceskonsulent samt 
opstiller klare rammer og mål  

Den, der skal lære, skal være i centrum; ikke læremidlet. 



Gode læremidler, nogle parametre 

 Engagement, fx 
 Spil 
 Hvad de nu end samler på for tiden 

 Interaktivt 
 Interval 
 Deles 
 Multi 

 
 

Presenter
Presentation Notes
Nogle af principperne for cooperativ læring kan genfindes i dette. Der er dog mindst en parameter hvor jeg afviger: Delingen kan være asynkron, hvilket man ikke ønsker i cooperativ læring.Multi står for at læremidlerne skal bruge flere kanaler, sanser, dimensioner, niveauer, medie etc.
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