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Gruppearbejde i grupperum
Lavet med afsluttende glæde
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Hvilke forskellige måder kan
man bruge et CAS-værktøj til at
løse matematiske udfordringer
med?

Simuleringer

Undersøgelser

Ligninger

Lommeregner

Indskrivning

ligninger

ændre variable

Måder
Simple beregninger 
Prøv dig frem - undersøgelser 
Hjælpemiddel til regnetekniske svage elever 

Dynamisk matematik
Man kan fremstille og arbejde med dynamisk matematik

diagrammer

Lommeregner med udvidet funktioner

Variabler og komplicerede regneudtryk.

Nemt at lave nye diagrammer

Hvad kan gøre det vanskeligt at
bruge et CAS-værkstøj ved
løsningen af opgaver?

Udfordring
Hvis ikke man kender programmet og funktionerne, der skal
bruges til den givne opgave.

Brugerfladen er problematisk

Udfordring
Det kan være svært at lære og huske alle koder/tegn

Udfordring
store muligheder for fejl 40

Utilstrækkeligt abstraktionsniveau hos elever

Når eleverne ikke har forstået ligningernes
opbygning og løsning af. fx Blackbox
oplevelser.

Vanskeligheder
Udfordringer med online version 
Manglende rutine i programmet - glemmer hvordan man gør 
Svært at hjælpe ved vanskeligheder, når man ikke er øvet bruger 
Man kan hurtigt lave fejl og gå i stå 

manglende rutine og kendskaber, gør det vanskeligt. Især når
man har lavet fejl og ikke selv kan �nde hvor fejlen er
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der er mange rutiner, der skal indøves og
holdes ved lige.

Hvordan kan et CAS-værktøj
være et godt hjælpemiddel ved
løsning af opgaver?

Hvis der er store mængde data fx simulering

Dynamiske beregninger gør det muligt hurtigt at se/opdage
sammenhænge

arbejde med mere komplicerede opgaver end hovedregning

at det gra�ske udtryk bliver præsentabelt på en anden måde end
ved "klippe/klistre" ( hvilket kan være en motorisk udfordring)

Når tallene er for store til
hovedregning/papir og blyant.

Visualisering
Det kan nemmere synliggøre og visualisere at små ændringer
kan have store følger

Dejligt at både udregningsdelen og kommunikationsdelen er
samme sted

Layout
Godt til indskrivning

Hurtigt undersøge en problemstilling, hvor det regnetekniske
ikke er i fokus 
Kan hjælpe elever med beregninger ligesom en lommeregner 

Motorisk udfordring
Nøjagtighed, som kan være en stor udfordring motorisk ved brug
af håndværktøj

Det kan motivere eleverne til at løse opgaven, hvis de skal bruge
et CAS-værktøj i stedet for det "traditionelle".

Man kan lave en �ot indskrivning. Samtidig kan programmet
hjælpe de elever som synes det er hårdt at skrive og regne på
papir

Hvordan kan CAS-værktøjet
understøtte den undersøgende
undervisning i
aktionslæringsforløbet?

Trial and error
Man kan nemmere prøve og forsøge sig frem, i et dynamisk
program

Indsigt og aha-oplevelser hos eleverne i
forhold til om hvornår det er smart at bruge
CAS-prog frem for papir og blyant. fx
indenfor ligninger, regnestykker

Undersøgelser
man kan lynhurtigt ændre variable

Man kan undersøge ting, som man ikke nødvendigvis er i stand
til at regne på.

hurtigt ændre på variabler
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