
 

 

BL ønsker at sikre en lokal styring af Mod På Matematik i boligområderne. Derfor uddannes mindst en 

superbruger til e-læringsplatformen i hvert område, som ved projektets opstart lærer at bruge platformen og 

forstå dens funktioner. Alle superbrugerne inviteres også til et halvårligt evalueringskursus, hvor de lærer at 

analysere den elevdata, der er tilgængelig på platformen. Du kan læse mere om begge kurser nedenfor. 

Det forventes også, at superbrugerens forståelse af platformens funktioner og fordele gør vedkommende til 

en lokal ambassadør for Mod På Matematik-projektet. Det gør rekrutteringen af elever lettere, hvad enten 

denne foregår i direkte dialog med de unge eller gennem skoler og fritidstilbud. En lokal ambassadør vil også 

kunne formidle konceptet til de øvrige aktører i projektet, herunder beslutningstagere, forældre, kollegaer og 

skoler. 

Area9 Lyceum, som har udviklet teknologien og læringsmodulerne i Mod På Matematik, står for 

kursusundervisningen, der typisk foregår online og varer en times tid per kursus. Projektets ansvarlige har 

derudover altid mulighed for at kontakte en dedikeret Mod På Matematik-konsulent hos Area9, der kan 

besvare spørgsmål omkring brugen af platformen.  

Superbrugerkursus 

Her introduceres projektets ansvarlige til de to 

platforme, der udgør Mod På Matematik, Learner og 

Educator.  

Learner-platformen bruges af eleverne. Her er alle 

elevens læringsmoduler samlet og giver dem et 

struktureret overblik over deres opgaver. Eleverne kan 

holde øje med hvor langt de selv er nået og genbesøge 

læringsmoduler de tidligere har taget for at repetere 

stoffet, fx op til en eksamen.  

Educator-platformen bruges af superbrugerne. Her 

opretter man nye hold og elever, og frigiver nye 

læringsmoduler. Man har også adgang til Analysen, 

hvor alt data om elevens udvikling opsamles angående 

f.eks. progression, metakognition og tidsforbrug. Dataet 

kan bruges til at se hvilke deltagere, der har brug for 

ekstra opmærksomhed eller motivation.  

Superbrugeren oplæres også i, hvad platformen kan og 

gør anderledes end andre e-læringsplatforme, så 

han/hun kan fungere som en lokal Mod På Matematik-

ambassadør over for de unge, forældre, kolleger, den 

boligsociale bestyrelse eller skolen.  

Evalueringskursus 

Hvert halve år afholdes et online kursus, hvor 

superbrugerne lærer at forstå og analysere den 

elevdata, der er tilgængelig på Educator-platformen, 

såsom elevernes progression og tidsforbrug. 

Dataforståelsen kan hjælpe boligorganisationen med at 

evaluere deres projektforløb samt udpege de deltagere, 

der har brug for yderligere støtte eller motivation.  

Evalueringskurset er åbent for alle, der afvikler Mod På 

Matematik og fungerer også som et erfa-møde, der har 

til formål at forbedre projektoplevelsen og danne 

konklusioner på tværs af boligforeningerne.  
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