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Hvorfor matematik?
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Hvorfor skal vi lære tysk?



Hvis du nu skulle slå et søm i?



Faghæftet, Fælles Mål og det med digitalt





Computer Algebra System

• Et program som kan bruges i forbindelse 
med manipulation af algebraiske udtryk. 

• Primært for at gøre det lettere at arbejde 
hurtigt og sikkert med vanskelige udtryk. 
Programmet overtager det kedelige 
arbejde.

• Anvendelse i matematik, 
ingeniørvidenskab, naturvidenskab.



Hvad siger forskeren om CAS i grundskolen?

• Brugen af CAS kan gøre algebraundervisningen i udskolingen 
undersøgelsesbaseret for eleverne og løfte deres vidensniveau.

• Essentiel matematisk læring går tabt, når man bruger CAS til at løse 
traditionelle algebraopgaver.

• Brugen af CAS åbner op for noget andet og mere, end når eleverne 
benytter papir og blyant.

• Brug af CAS giver mulighed for at arbejde med mere komplekse 
algebraiske udtryk og at gøre det på en måde, hvor den algebraiske 
struktur træder tydeligt frem for eleverne.

Kilde: Louise Meier Carlsen
Teachers’ Practice and Knowledge on School Algebra with CAS



CAS
krav til 

værktøjet

Værktøjet skal

• kunne beregne almindelige regneudtryk

• være dynamisk

• kunne manipulere algebraiske udtryk

• kunne bruges til matematiske undersøgelser

• kunne løse ligninger

• give mulighed for at undersøge matematiske modeller

• kunne bruges i forbindelse med skriftlig 
kommunikationen



CAS 
styrker/

muligheder

Brug af et CAS-værktøj gør det muligt for eleverne sikkert 

• at beregne komplicerede regneudtryk (talknuser)

• at omskrive regneudtryk, hvor der indgår variable

• at undersøge algebraiske sammenhænge

• at arbejde undersøgende med rent matematiske emner

• at (opstille og) løse regneteknisk avancerede, men 
matematisk simple ligninger

• at opstille og undersøge gyldigheden af en matematisk 
model.

• at gennemføre digitale simuleringer ved at ændre på 
værdien af variable i en matematisk model (hvad sker der 
hvis…)



CAS  
udfordringer/

svagheder

• Blackbox

• Symbolbehandling

• Særlig syntaks

• Tre lighedstegn (=, :=, ==)

• Ikke udviklet til undervisningsbrug

• Didaktik (kendskab mangler)

• Kræver kendskab til både matematik og 
værktøj

• Redskab - instrument



Algebraiske 
sammenhænge 
–
ligningsløsning

https://www.youtube.com/watch?v=alsH4ygflSY

https://www.youtube.com/watch?v=alsH4ygflSY


Fuld af numre



Fuld af numre – ærlig digitalt 



Mulighed for at bruge CAS



Overvejelser
• Hvad sker der med rumfanget, når højden …?
• Hvad sker der med rumfanget, når R …?
• Hvad sker der med rumfanget, når r …?



Karaffelen skal kunne indeholde en liter





Dynamisk 
Geometri
styrker/
muligheder

• Udviklet til undervisningsbrug

• Dynamiske undersøgelser (trække og 
måle)

• Ræsonnement & Bevis cyklus

• Trække i punkter mm (dragging)

• Måling af længder, vinkler og arealer

• Sporing af objekter

• Præcise tegninger - Konstruktion

• Konstruktionsbeskrivelse

• Trinvis visning af konstruktionen



Hvad siger forskeren om DGS i grundskolen?

• DGS har potentiale til at fremme elevers matematiklæring, blandt 
andet udvikling af ræsonnementskompetencen.

Fire Fremragende Funktioner ved brug af fx GeoGebra

1) Dragging

2) Feed back

3) Måle geometriske egenskaber

4) Sporing

Kilde: Ingi Heinesen Høgsted

Toward Marvels in Dynamic Geometry 

Teaching and Learning





Dynamisk 
Geometri
udfordringer/
svagheder

Figurerne bliver mindre konkrete

Uoverskuelig konstruktion

Læring – udvikling af begreber og forståelse

Tegning af skitser

Måler på skærmen

Skærmindstillinger

Black Box





Regneark  
styrker/
muligheder

Brug af regneark gør det muligt for eleverne

• at behandle store datasæt

• at beskrive, analysere, præsentere og 
tolke data

• at arbejde med trinvis fremskrivning af fx 
afbetaling, vækst mm.

• at arbejde med matematiske modeller 
som fx budgetter

• at simulere både stokastiske og 
deterministiske modeller

• at finde sammenhæng mellem to datasæt 
(regression)

• (at støtte i udvikling og forståelse af 
variabelbegrebet)



Regression

• Talfølger og figurfølger Elevbog 2 side 18-19 opgave 3

Figur 1 2 3 4 5

Antal kuber 1 3 6 10 15





Skriftlig kommunikation
 eller?



Skriftlig kommunikation
 eller?



Regneark 
udfordringer/

svagheder

• Vanskelig syntaks

• Formlerne er skjulte

• Absolut og relativ cellehenvisning

• Løsningen af et problem drukner let i 
regnearksteknik.

• Skriftlig kommunikation

• Black Box



EMU.dk - Valg af grundprogrammer

Der findes mange muligheder for at bruge programmer på nettet og på 
telefonen. Fagene bruger forskellige programmer og fagportaler, og eleverne 
kan i nogle tilfælde blive forvirrede over:
• Hvilket program skal vi bruge nu?
• Hvor skal vi logge på?
• Skal vi bruge...eller...?
• Hvor og hvordan gemte vi sidste gang? 
• Derfor bør skolen/teamet have en strategi for, hvordan og hvilke 

programmer/hvilke digitale hjælpemidler, der bruges. 
Det anbefales at bruge få programmer, der tilsammen skal dække CAS, 
regneark og dynamisk geometri.

Kilde: Emu.dk



CAS

Krav til værktøjet

- Skriveværktøj

- Udføre beregninger

- Bruges til matematiske undersøgelser

- Bruges til modellering



Regneark

Alle regneark tilbyder stort set samme 
funktioner.

EXCEL, Google Sheets, Numbers og 
mange flere.

GeoGebra og TI-Nspire CAS er lidt 
specielle!



DGS
I Danmark bruger ca. 99 % GeoGebra, men der er andre
muligheder!



DynamiskGeometriSystem

I Danmark bruger ca. 99 % GeoGebra, men der er andre
muligheder!
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Efter frokost3





Åh – det lighedstegn ……….(igen))





(op)samling 



Hvor mange klokkeslæt kan læses på hovedet?



I skolegruppearbejdet kan I vælge:

1 - at fortsætte arbejdet med formiddagens opgaver
2 - at diskutere, hvordan arbejdet med de 
undersøgende aktiviteter med inddragelse af digitale
værktøjer kan komme til at hænge sammen på netop jeres skole



SummaSummarum




