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Matematik 1 på DTU

e   math

1. 700 studerende på 13 meget forskellige studieretninger
2. Strækker sig over hele første studieår. 20 ECTS points
3. Softwareprogrammet Maple fuldt integreret siden 2001
4. Standardundervisningen         (2/3)

Forelæsninger 
Gruppeøvelser (med 44 hjælpe- og klasselærere)
Hjemmeopgaver

5. Specielle forløb (i grupper)      (1/3)
Miniprojekter
Temaøvelser
Stort anvendelsesorientet projekt



Lærebøgerne
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Lærebøgerne
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Lærebøgerne



eMath projektets historie

1. Bred undersøgelse af studievaner 2007- 2008
2. eMath pilot-projekt-uge i oktober 2009
3. Det nye Matematik 1 kursus 2010-2011
4. Version 2 her i 2011-2012 ! 
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Hvor fik du din læring fra? uge 3             uge 10          uge 18     

Forelæsninger 32%               24%             27%

Gruppeøvelser 25%               23%             23%

Lærebøgerne 12%               12%                6%   

Hjemmeopgaver 15%               20%             19%

Aktivitetsprogram 12%               11%             11%

Maple-Demoer 3%                  6%            11%

Andre resurser sammenlagt 2%                  3%               2%

Mat1 studievaner 2007-2008
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Hvilke vidensresurser lærte du 
mest af i ugen der gik?

Antal 1.pladser

uge 3           uge 10          uge 18

Lærebøgerne 33%              38%             17%   

Maple-Demo 7%              15%             40%

Mat1 studievaner 2007-2008
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Mat1 studievaner 2007-2008
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Jeg behøver ikke læse i matematikbøgerne, fordi undervisningen 
(forelæsningerne, klassetimerne og gruppeøvelserne) giver mig det, jeg 
skal lære (uge 18) :

Helt enig 24%

Delvis enig 46%

Delvis uenig 21%

Uenig 9%

”Jeg læser mindre og forstår mere”



uge 3             uge 10         uge 18

Havde forberedt sig til timerne: 

Brugt tid på forberedelse:

65%               48%             30%

95 min           65 min          55 min
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Mat1 studievaner 2007-2008

“Jeg får rigtig meget forståelse ud af forelæsningerne, 
men såfremt jeg har forberedt mig får jeg naturligvis mere 
ud af det - jeg forstår materialet og har overskud til at 
fokusere på argumenterne.”

“At gå til forelæsning uden at have forberedt sig er
ikke særlig effektivt, ej heller at lave grupperegning
uden forelæsning eller forberedelse.”



eMath projektets historie

1. Bred undersøgelse af studievaner 2007- 2008
2. eMath pilot-projekt-uge i oktober 2009
3. Det nye Matematik 1 kursus 2010-2011
4. Version 2 her i 2011-2012 ! 
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Et samarbejde mellem DTU  Matematik, DTU Informatik og LearningLab DTU,
Støttet af It- og telestyrelsen
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Et hovedtema i evaleringen
Mange muligheder versus overskuelighed:

• Det at man selv kunne vælge rækkefølgen var rigtig godt. Jeg er 
fx meget teoretisk så det var rart at have noget at læse på før man 
gik i krig med opgaver og på den måde tage det i bidder med at 
læse og løse. Det er rart så at se forelæsningen til sidst, for hvis jeg 
kan følge forelæsningen så ved jeg at jeg har fået ordentlig fat i 
emnet.

• Det er lettere at holde styr på hvor mange opgaver man skal nå
at løse til grupperegning og hvilke der er mest nyttige til forståelse 
af stoffet med de sædvanlige ugesedler. Det var svært at overskue, 
hvor mange opgaver man skulle løse, og om de var værd at løse 
på e-math portalen.



eMath projektets historie

1. Bred undersøgelse af studievaner 2007- 2008
2. eMath pilot-projekt-uge i oktober 2009
3. Det nye Matematik 1 kursus 2010-2011
4. Version 2 her i 2011-2012 ! 
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Udviklingsgruppen 2010-2011

CMS developer

Maple

ØvelserVideo

eNoter
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Vores program

Et nemt tilgængeligt opslagværk

Begrebsforståelsen styrkes via visualiseringer

Individuelt arbejde og aktiv forberedelse

Bedre muligheder for at finde egen læringsstilVigtigste pointer præsenteres i flere medier

eNoter skal tilbyde forskellige læsemåder

Nemt at finde hjælp via links og video
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Visualiseringer med Geometer
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Interaktive brug af Maple
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eMaple



Transfer ?
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DTU-lærer i intern debat om Matematik 1: 

”De bringer ikke noget med sig fra et kursus over
over i det næste. Når de er færdige med et kursus er det ligesom
de lukker døren i og har glemt det hele. Man skal begynde forfra.”

Transfaglig barriere:



Transfer ?
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Gruppearbejdet

Eksamen

Situationsafhængighed:



Transfer ?
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Faglig tradition:



Transfer ?
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Notationer:



Platon 1:
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- En fribåren bør ikke tilegne sig nogen som helst kundskab under 
slaveri. Den hårde legemlige træning kan nok drives under fysisk 
tvang uden at legemet tager skade, men kundskab der bibringes 
under tvang, slår ikke rod.
- Vær derfor aldrig hårdhændet, bedste Glaukon, overfor
børnene, men lad dem tilegne sig kundskaber som i leg. Derved
kan du også bedre opdage i hvad retning den enkeltes natur og 
evner går.

Platon: Staten



Platon 2:
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Uden iklædning:

Nu da vi taler om regnekunsten som fag, kommer jeg i
tanke om hvor fortræffelig og på mange måder nyttig for vort
formål den er, forudsat man dyrker den for erkendelsens
skyld, og ikke til brug ved torvehandel.
- Hvorledes mener du?
- Som vi netop har sagt, drager det sjælen opad og nøder
den til at skærpe forståelsen for tallene i og for sig; derfor
nægter den at høre på dem der udtrykker sig som om tal består
af synlige og håndgribelige objekter. 

Platon: Staten



Platon 3:
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Jo, det sprog de fører har et vist komisk skær, men de har nok ikke 
noget bedre. De taler om at gøre dit og dat, som om det var handling 
det kom an på; de taler om at kvadrere og trække paralleller og tilføje 
og hvad det nu er for ord de slår om sig med; men i virkeligheden er 
det et fag der må drives udelukkende for erkendelsens skyld.

Platon: Staten

Om geometerne:



Første matematik-bog
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e   math

Første matematik-bog



Begrebsforståelse
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M. Misfeldt, 2011:
Aspects of ICT in Mathematical Activity: Tool and Media



Forestillingsbillede: Et karneval !
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I sidegaderne



Hvad er udbyttet (det intenderede)?

1. Evne til at læse relevante matematiske tekster/instruktioner
2. Evne til at anvende matematiske formler og sætninger
3. Evne til at bruge matematisk software til at udforske tekniske problemer
4. Evne til at overføre opnået matematisk viden og færdigheder
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Tekst-repræsentationens forrang
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Fra Til:
eNoten er kun et klik væk - på et eller andet tastatur 

En vigtig faglig side af transfer:

De forskellige faglige og mediemæssige repræsentationer af 
matematikken skal pege ind mod den tekstlige repræsentation (eNoten).

En vigtig teknisk side af transfer:



Mat1 studievaner 
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Jeg behøver ikke læse i matematikbøgerne / eNoterne fordi 
undervisningen (forelæsningerne, klassetimerne og gruppeøvelserne) 
giver mig det, jeg skal lære:

2007-2008      
(uge 18)

2011-2012
(uge 17)

Helt enig 24% 11%

Delvis enig 46% 33%

Delvis uenig 21% 30%

Uenig 9% 26%
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Preparation
Lectures

Group exercises Preparation
Lectures

Uge 8, 2009-10 Uge 8, 2010-11

Group exercises Preparation
Lectures

Uge 17, 2010-11 :

Group exercises

Hvilke undervisningsaktiviteter lærte du mest af i den foregående 
uge?

Ranking af undervisningsaktiviter

Før eMath



Ranking af vidensresurser
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Hvilke vidensresurser lærte du mest af i den foregående uge?

My own notes
from lectures

Uge 8, 2009-10 
Før eMath

Textbook Maple Maple- Sketchpad
Demo’er



eNotes textbooks Problems  MapleD Videos                     Internet     Taped
lectures

My own notes
from lectures eNotes textbooks Problems  MapleD Videos                     Internet     Taped

lectures
My own notes
from lectures

Uge 8, 2010-11

Average: 73% of the eNotes read Average: 47% of the eNotes read

Uge 18, 2012: 

Ranking af vidensresurser
Hvilke vidensresurser lærte du mest af i den foregående uge?
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Hvor er vi: En ud af 100 blomster?
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”By ILO (Interactive Learning Online, KS) we mean highly sophisticated, 
interactive technologies in which instruction is delivered online and is largely
machine-guided (although of course such technologies may be used in 
conjunction with more traditional modes of instruction). The best of these
systems rely on increasingly sophisticated forms of artificial intelligence, 
drawing on usage data collected from hundreds of thousands of students, to 
deliver customized instruction tailored to an individual student’s specific
needs - a technology often termed “adaptive.”

"It would be foolishly inefficient to rely on a “hundred flowers” approach. There
are potentially huge economies of scale in investing collectively in the kind of
generic software platform that is needed. Exactly how to define and design 
such a “foundational” platform (or an aggregated set of integrated tools), and 
how to develop, distribute, maintain and upgrade it, is far from obvious.”

Lawrence S. Bacow m. fl. 2012:
Barriers to Adoption of Online Learning Systems in U.S. Higher Education


