
 
Teknologiforståelse og Kryptografi 
2 Lærerworkshops i Sønderborg 

 
 
Interregprojektet, PANaMa (Perspektiver på Arbejdsmarkedet med Naturvidenskab og 
Matematik) byder velkommen til 2 dages workshop i Sønderborg. 
 
Workshop’en varer 2 dage: 
 
Torsdag d. 20/2 - 2020 kl. 09.00 - 16.00 
Fredag d. 21/2 - 2020 kl. 09.00 - 15.00 
 
Lokation: EUC syd, Hilmar Finsensgade 18, 6400 Sønderborg. 
 
Workshop’en er gratis at deltage i, og forplejning er inkluderet. Evt. overnatning skal man selv 
sørge for - se sidst i dokumentet for forslag til overnatning. 
 
Som deltager vælger man mellem et af de 2 spor, teknologiforståelse eller kryptografi, som man 
så følger begge dage. Indholdet af de 2 spor er beskrevet nedenstående. 
 
Der undervises primært på Engelsk, da der til workshop’en vil være deltagere fra både 
Danmark og Tyskland. 
 
Tilmelding: 
Man tilmelder sig pr. email til Workshop 1 eller 2 her: Tilmelding, senest den 31/1 - 2020. 
 
Ved spørgsmål skriv til: Jacob Nielsen, SDU på jani@mmmi.sdu.dk eller ring 28107468. 
Bemærk: der er kun 15 pladser på hver workshop. 
 

https://forms.gle/vBRc8UbC62xobAyU9
mailto:jani@mmmi.sdu.dk


Workshop 1: Teknologiforståelse. 
Teknologiforståelse handler om andet og mere end bare at kunne anvende teknologi i 
dagligdagen. Det handler først og fremmest om forståelse af de grundlæggende principper 
teknologien bygger på. Forståelse af disse betyder at man ikke er “bundet” til en teknologi, men 
kan navigere frit mellem teknologier. 
 
Denne workshop lægger ud med undervisning i fundamentale begreber og opbygger gennem 
hands-on eksperimenter og opgaver praktisk og teoretisk erfaring således at deltageren 
slutteligt vil have en god fundamental forståelse og erfaring. 
 
Der vil i stor udstrækning blive taget udgangspunkt i en praktisk tilgang til digital teknologi, 
hvorfor elektronik, robotter og programmering vil være en naturlig del af workshop’en.  
 
Der vil gennem begge dage være håndgribelige, industrirelaterede, eksempler på og opgaver i 
anvendelsen af de teknologier vi arbejder med, så man får praktisk erfaring i at opbygge og 
fejlsøge både kredsløb og programmer. Der vil til workshop’en være tilknyttet eksempler, man 
efterfølgende kan tage med hjem og afprøve med sin klasse.  
 
Dag 1: Vi starter ud med at tage fat om grundlæggende teori, begreber og færdigheder som i 
vores optik er nødvendige at have et basalt kendskab til, for at kunne begive sig ud i 
undervisning med f.eks. Micro:Bit. Vi runder følgende emner: 
 

- Basal kredsløbsforståelse - herunder strøm og spænding. 
- Elektroniske komponenter (aktuatorer, sensorer - robotters og teknologiers 

bestanddele). 
- Hvad er en microcontroller - hvad kan den og hvad kan den ikke? 

- Herunder basal programmering med MakeCode. 
- Sammenligning mellem platforme (MicroBit, Arduino, Circuit Playground). 

- Ligheder og forskelle. 
- Hvordan forbinder man microcontrolleren med omverdenen 

- Sensorer 
- Aktuatorer 
- Kommunikation 

 
Dag 2: Vi ser nærmere på hvad vi kan bruge de grundkomponenter til, der blev introduceret på 
dag 1. Her kommer vi til at arbejde med, hvordan teknologien kan indgå som en naturlig del af 
den daglige undervisning, og vi dykker ned i fejlsøgning som nok er både den største og mest 
oversete udfordring ved undervisning i teknologi. Konkret vil vi arbejde med følgende: 
 

- Hvordan forebygges fejl bedst muligt? 



- Hvor finder man brugbar information? 
- Forstå den information man finder 

- Når fejlen er der, hvor skal man så lede efter den? 
- Hvordan understøtter fejlsøgningen elevens læring? 
- Anvendelse af microcontrolleren som redskab i undervisningen. 

- Hvilke fag kan inddrages? 
- Hvor store / komplekse projekter kan håndteres? 
- Eksempler til at tage med hjem til din egen undervisning. 

Målgruppe 
Folkeskolelærer eller lærerstuderende med undervisning i matematik, fysik, kemi, teknologi, 
natur og teknik, teknologiforståelse eller lign. i slutningen af mellemtrin’et eller hele udskoling.  

Mål 
Ved afslutningen af workshoppen ønsker vi, at du skal være i stand til: 

● Analysere, give eksempler på og forklare basale teknologiske begreber og teknologier 
og relatere dem til industrielle løsninger. 

● Udvikle, konstruere og fejlsøge simple programmer og kredsløb. 
● Relatere matematiske problemstillinger til specifikke teknologiske løsninger. 
● Formidle og supervisere simpel teknologiudvikling med industriel relation. 

 
Forstå og arbejde med basal teknologi og teknologiudvikling på et niveau, der gør at man kan 
kan formidle det videre samt hjælpe eleverne med fejlsøgning, når de laver projekter. Vi vil finde 
frem til et lille udvalg af begreber og praktiske elementer, man skal kunne som lærer (og elev) i 
faget teknologiforståelse og gå i dybden med dem samt vise hvordan de kan udbredes til at lave 
forskellige spændende tværfaglige og industrirelaterede projekter. 

Materialer 
Man vil på kurset få udleveret vores bud på et teknologisæt, som vil kunne bringes videre ind i 
undervisningen. 
Vi vil igennem kurset tage udgangspunkt i platformen “micro:bit”, da rigtig mange allerede har 
denne og i større eller mindre grad kender den i forvejen. Derfor vil vores materialer også være 
bygget omkring denne.  

Workshop 2: Kryptografi. 
Denne workshop tilbyder en grundlæggende introduktion til kryptografi. Hvor vi bruger 

kryptering i hverdagen og i arbejdslivet og hvordan man forbinder emnet i (matematik) klassen.  



Teorien om kryptografi, cifre, kryptering og dekryptering vil praktisk ledsages af små 

programmeringsopgaver, f.eks. at bryde visse krypteringer ved hjælp af computere. 

Historiske koder vil være vores fundament, da disse er lette at forstå, godt kan integreres i 

klassen og forklare mekanismen bag moderne kryptering. 
 
Dag 1: 
Giver en introduktion til emnet og viser relevansen af kryptering. Giver eksempler på historiske 

koder for at forklare forskellige typer krypteringer og hvilke svagheder de har. 

● Hvad er kryptografi? 
● Hvordan og hvor bruges kryptografi? 
● Klassiske cifre 

o Skytale 
o Caesar 
o Vigenère 

● Sådan brydes en kode: 
o Brute Force 
o Ciffer tekstanalyse 
o Kendt klartekst 

 

Dag 2: 
Diskuterer hvordan kryptering kan bruges til at motivere forskellige emner i matematik. Giver et 

bredt overblik over, hvordan moderne kommunikation er sikret, i tæt forbindelse til de tidligere 

diskuterede krypteringsformer. 

● Anvendelse af emnet kryptografi i matematikundervisningen 
o Talteori 
o Afbildning 
o Sandsynlighedsteori 
o Binære tal 
o Eksponentiel funktion 

● Moderne kryptografi: 
o AES (sub-perm-networks / Block ciphers ) 
o Teori: 

● Perfekt sikkerhed 
● CCA-sikkerhed 

o Asymmetrisk kryptografi: 
● Shamir 
● DH 
● RSA 



Målgruppe: 

Lærere og lærerstuderende i matematik eller datalogi. (En grundlæggende forståelse af 

programmering er påkrævet.) 

Mål: 

Ved afslutningen af workshoppen ønsker vi, at du skal være i stand til: 

● Genskabe de grundlæggende udtryk for kryptografi, og hvor de kan placeres i teoretisk 

sammenhæng. 

● Forbinde begreberne fra klassisk til moderne kryptering  

● Motivere emner i matematikundervisning med kryptering. 

● Formidle krypteringens relevans for hverdag og arbejdsliv til eleverne. 

 
 

Forslag til Overnatning nær EUC Syd i Sønderborg: 
 

Hotel 6400 
Solglimt 6, 6400 Sønderborg 
www.hotel6400.dk 
 

Danhostel Sønderborg City 
Kærvej 70, 6400 Sønderborg 
www.sonderborgdanhostel.dk 
 

Scandic Sønderborg 
Ellegårdvej 27, 6400 
Sønderborg 
www.scandichotels.dk 
 

 

Vi ses! 
Vi glæder os til at se jer til vores workshops. 
  
Med venlig hilsen PANaMA projektpartnerne 

● IPN – Leibniz Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik, Kiel 
● SDU - The Maersk Mc-Kinney Moller Institute, University of Southern Denmark, Odense 

 

https://www.hotel6400.dk/
http://www.sonderborgdanhostel.dk/
https://www.scandichotels.dk/hoteller/danmark/sonderborg/scandic-sonderborg?utm_campaign=gmb&utm_source=google&utm_medium=organic&utm_content=sonderborg

