
      Bilag 5 

 

En Maple time med efterfølgende elevgruppe diskussion og refleksionssamtale 

med lærer. 

Indledning 

Vi har som led i projektet observeret en del lektioner, med helt eller delvis fokus på Maple-brug. 

Observationerne var primært tænkt som afsæt for efterfølgende dialog med elever og lærere. De var 

ikke specielt udvalgte, men var oftest blot den time, der nu passede skemamæssigt.  

Besøget nedenfor er specielt på den måde, at der bl.a. i kraft af brugen af projektor i en stor del af 

lektionen er et entydigt fokus. Andre lektioner vi har set ser lidt anderledes ud – f.eks. fordi der kun 

kortvarigt bruges projektor, eller fordi der måske er andre dagsordner end Maple. Vi har imidlertid 

primært fokuseret netop på den synlige Maplebrug. 

Under alle omstændigheder vil en realistisk/dynamisk beskrivelse af matematikundervisning med 

Maple (såvel som uden) skulle baseres på et nøjere studie, end det vi kan præsentere her. Herunder 

naturligvis på hvad den massive tilstedeværelse af PC’ere i undervisningen inviterer til af elev- og 

læreraktiviteter. Særlig interessant i denne sammenhæng er naturligvis de specielle invitationer som 

Maple giver.  

Rammer:  

Det er anden gang vi besøger 1.m 

Klassen har matematik med KP. Det foregår i et af skolens normale klasselokaler. Lokalet, der ikke 

er renoveret for nyligt, er ikke særlig stort i forhold til de mange elever (28). Omkring 2/3 af 

eleverne har bærbare PC er med og de fylder også – og gør det vanskelligt at komme rundt i lokalet. 

Klassen har arbejder med trigonometri (sinus og cosinus relationerne), og er ved at gå i gang med 

vækstfunktioner.  

Observatører: CL og HB  

Timens forløb 

Der indledes med en gennemgang af elevbesvarelser i Maple, der vises via projektoren. KP viser 

sine løsninger på nogle opgaver, hvorefter en elevbesvarelse (efter samtykke fra eleven) tages op.  

Det er fremvisningen på projektoren, der er i fokus. Der refereres til den og særligt til de aspekter, 

der vedrører kommandoer og hensigtsmæssige forklaringer.  

I de trigonometriske opgaver bruges enheder (her degrees) til at få Maple til at arbejde i grader, og 

der bruges i hovedsagen udtryk som på forhånd er isolerede – dvs. at der i hånden eventuelt ud fra 



eksempler - arbejdes med at bruge de ”rigtige” ligninger til den konkrete situation frem for at bruge 

”solve” kommandoen.  

Der er også nogle opgaver i funktioner – blandt andet toppunktsbestemmelse og noget, der skulle 

have været regression – men i elevbesvarelsen fremgår det, at elevenhar misforstået dele af 

opgaven. 

 KP skifter mellem algebraisk arbejde og ”plots”. Eleverne opfordres til, at de (”plots”) ikke 

kommer til at fylde for meget.  

KP understreger overfor eleverne, at det er bedst at aflevere deres opgaver i PDF format frem for 

Maple formatet, dels er det nemmere at håndtere for ham elektronisk, men KP understreger også, at 

så sikrer eleverne sig, at det virkeligt er det, de har afleveret, som KP ser. 

Mange elever følger med på projektor gennemgangen, men en del har også fokus på deres egen 

computer.  

Når der på projektoren skal laves en kommando slås over i KPs dokument – elevernes er i PDF 

format. 

Efter ca.25 minutter skal eleverne til at arbejde selv i grupper – med et projekt om potens og 

eksponentialfunktionen.  

Ikke alle elever fordeler sig umiddelbart i grupperne. Nogle har spørgsmål til besvarelserne eller 

KPs kommentarer hertil, som de lige vil have afklaret. KP når at snakke med nogle. 

De elever, der ikke har computer med flytter sig hen til elever med, men efter 5-7 minutter er der 

stadig elever, der enten sidder og ser på deres computer eller evt. ser i bogen. 

På det tidspunkt tager CL og HB en elevgruppe ud til samtale. 

Elevsamtale 

Tilstede: 4 elever Camilla, Benjamin, Anna-Sofia, Kasper 

Samtalen tager udgangspunkt i en række spørgsmål fra HB og CL. Udgangspunktet er en tidligere 

samtale, hvor vi fokuserede på overgangen fra folkeskolen og den indledende 

matematikundervisning. Svarene er i det følgende formuleret mere kortfattet en de kom. 

Spm: Hvordan er det nu med opgaver?: Mange afleverer i Maple. Kun enkelte i hånden. En del 

bruger mest Maple som lommeregner suppleret med, at de bruger Maple til at skrive opgaverne ind 

i (i modsætning til ved første besøg, hvor mange kopierede ind i et Word dokument). Det er nemt at 

have med at gøre; hvis man regner opgaver hver især hjemme, så sender vi det til hinanden via 

lektio. Der er ingen problemer med at sende Maplefiler. En enkelt udtrykker lidt skepsis overfor 

Maple, som hun mener ikke giver samme forståelse for hvad, der foregår som regning i hånden – 

hvor man bedre kan kontrollere tingene selv. 



Spm: Hvordan er det med muligheder for hjælp? Vi ringer til hinanden eller vi kontakter Michael 

(og spørger i timerne). I starten var kommandoerne det svære, nu er det matematikken.  

Spm: Er det besværligt med PC i skole?: Computeren bruges jo også til andet end matematik, men 

belastende, hvis vi har meget andet med. Vi (de interviewede) tager noter på PC, men mange gør 

det også i hånden.  

Spm: Er det almindeligt det vi så i timen, hvor opgaver vises frem med projektor? Ja. Det er tit det 

vi gør, men vi gennemgår også i hånden/på tavlen, f.eks. beviser. 

Spm: Er der noget besværligt ved Maple?: Hvis er et tal forkert, så er det hele forkert. Trykker man 

komma i stedet for punktum, så er også det hele forkert, men det er det også mht. lommeregneren. 

Spm: Hvad med regressionen som vi lige har set som eksempel?: Det vil vi også gøre i Maple, men 

den elevbesvarelse, der var i gennemgangen, havde misforstået opgaven. Man ville sagtens have 

kunnet lave det i Maple (et elevudsagn). 

Spm. Hvordan med den kommende projektopgave?: Den skal vi også lave i Maple. Den handler om 

potensregression, eksponentiel regression og Kulstof-14 metoden, ….  Det er afslutning af forløb 

om funktioner. Det er en lidt større opgave.  

Spm: Har i talt om årsprøve?; Nej. Men KP  har fortalt, at i 3.g vil Maple være vores hjælpemiddel. 

På vores skole slukker man for nettet til eksamen.  

Spm: Har der været problemer med Maple? Generelt ved computerprogammer, at filer kan blive 

væk – eller det man laver kan gå tabt. Også det at lave overspringshandlinger ved eksempelvis at gå 

på facebook. Hvis man har været væk fra en time, så kan man risikere, at man har mistet meget, 

men det gælder mange fag. Matematik og fysik er de sværeste fag.  

Spm: Hvad overvejer i at lave efter gymnasiet? Camilla medicin, Anna-Sofia måske CBS, 

Benjamin ved ikke rigtig måske noget med medier, men ikke samfundsvidenskabeligt, Kasper noget 

med  kemi..  

Spm: Bruger I Maple i fysik/kemi? Mest som lommeregner, der er formler i fysik, men da er det jo 

også matematik – de regner ikke med enheder i Maple i Fysik – det vil læreren helst have de 

chekker i hånden. 

 

Kort samtale med KP efter timen 

Samtalen ligger lidt i forlængelse af forrige samtale. Det konstateres, at Maple er ved at være godt 

indarbejdet i klassen og at rent tekniske vanskelligheder nu er ryddet af vejen. Vi diskuterer kort 

KPs valg omkring trigonometri. KP mener, at det er vigtigt at eleverne vender sig til at bruge Maple 

til så mange opgavetyper som muligt. Også selvom programmer som Geogebra – som han ikke 



kender i detaljer - måske kan mere på dette område. Derfor også regression med Maple i stedet for i 

regneark. 

Vi diskuterer også tilgangen til at bruge solveren og isolere i ligninger. Det er ok, hvis man har 

isoleret først, men det er vigtigt at kunne kontrollere mellemregninger. Derfor brugtes f.eks. ikke 

solveren på cosinusrelationen til at finde en side (vinkel, hosliggende og modstående side), selvom 

det måske var nemmere i Maple end at bruge sinusrelation (hvor KP lod eleverne selv finde den 

anden løsning). 

KP modtager og retter gerne opgaver elektronisk – her foretrækker han, som det fremgår at gøre det 

i PDF format, hvor han så har et program, der gør det muligt at rette forholdsvis nemt. 

 

Kort tematisering af timen og besøget 

Intentionen i KPs time er først at få givet et meningsfyldt feed-back til opgaveregningen, som jo 

fylder en væsentlig del af elevernes arbejde. KP lægger i den forbindelse vægt på, at det er 

matematikken, der skal frem og at Maple-kommandoerne er en hjælp til det. 

Eleverne er, som det også fremgår af elevsamtalen med på denne dagsorden. Genstanden for den 

fælles opmærksomhed er matematik gennem Maple – det er så at sige det, der er til stede. Selvom 

Maple i andre sammenhænge fremhæves som et meget fleksibelt værktøj med mange muligheder, 

er det ikke denne tilgang, der præger timen. Maples mange valgmuligheder er (endnu) ikke fremme, 

men det er Maples utilstrækkeligheder eller mindre heldige sider heller ikke. Mulighederne for at 

analysere trekantproblemer med (nøjagtige) konstruktionstegninger diskuteres f.eks. ikke. Som det 

fremgår af lærerinterviewet er valgene bevidste og eksplicitte fra KPs side, idet det er meningen at 

Maples muligheder kun langsomt skal vises for eleverne. 

Elevernes opmærksomhed er rettet mod KPs gennemgang via projektoren – og måske mod deres 

egne løsninger på PC’en. De fleste elever ser ud til at være med på denne form, selvom det af 

elevsamtalen fremgår, at der er enkelte, for hvem denne tilgang ikke helt er nok. 

Men her menes formentligt først og fremmest utilstrækkelig i forhold til elevens måde at ville lære 

på og ikke så meget i forhold til at få et mere nuanceret matematik indhold. Man kan sige, at i det 

her beskrevne, er det i høj grad opgaverne, der sætter dagsordenen. Det skal forstås sådan at 

eleverne vurderer sig selv og Maple (og dermed også i høj grad matematikken) i forhold til 

håndteringen af problemerne. 

En eftertanke kunne være, at opgavetyperne måske (set i et helt skoleperspektiv) bør have en dybde 

og variation, der inviterer til andre tilgange, end det at anvende en relevant procedure. Vi er 

imidlertid i 1.g, så en progression frem mod sådanne løsningsmodeller kan komme på tale i anden 

og tredje g.  



Vores besøg og samtaler har på ingen måde forskningsmæssig karakter og skal primært ses som et 

led i evalueringen af projektet. Her er undervisningen/timen som nævnt primært en anledning til, at 

samtalen med elever og lærer har et konkret udgangspunkt. 

Det ville være interessant i et mere forskningsrettet projekt at kunne analysere 

undervisningssituationen nærmere. Dertil kræves en mere konkret og detaljeret beskrivelse af 

forløbet, der inddrager en mere præcis beskrivelse af redskabsbrugen og hvad, der (endnu) ikke 

bruges ligesom såvel tilstedeværende som (endnu ikke) tilstedeværende matematiske objekter og 

procedurer belyses. En mere detaljeret tilgang ville også kunne fokusere på opgavetyper og 

emneområder, der var særligt udtænkt i forhold til Maple som værktøj.   

På dette sted rækker det, at den overvejende konklusion er, at eleverne i 1. m er med på den 

dagsorden, som sættes af matematik med Maple, og dermed at de er trygge ved undervisningen i 

Maple, samt at den fungerer i skolehverdagen for de fleste elever. 

  

 

 

 

 


