
      Bilag 4 

 

Interview med elever fra Christianshavns Gymnasium (Andreas, Kira, 

Kristoffer, Simon, Thit).  

Interviewere: Niels Grønbæk, Claus Larsen 

 
Claus: Vi har nogle forskellige temaer, som vi gerne vi have belyst ved andet end blot med en 

spørgeskema- undersøgelse. En samtale rundt om bordet i stedet, der er mere dynamik over, i 

forhold til spørgeskema-undersøgelse. En af de ting vi godt vil have af vide om er: 

Hvordan det indlejrer sig i gymnasium matematikken, kan det løfte den matematik I kender, kan det 

perspektivere den, er det relevant. Hvad kunne i sige om sådan noget? 

 

Kira: På mange gymnasier er det meget teknologi præget, Vi har det ikke så teknologi præget her 

på Christianshavn, men meget smart at opdatere. Vant til at alt sker på computer, nogle vil have det 

nemmere ved at gøre det på nettet. Det er individuelt.  

 

Claus: Hvordan er din egen computer kompetence, kan du beskrive den? 

 

Kira: I forhold til nettet?  

 

Claus: Nej, generelt 

 

Kira: Vi havde det i folkeskolen. Vi har ikke haft så meget på Christianshavn, men dog 

officepakker etc., men på min folkeskole gjorde vi det en del med Excel og power point.  

 

Claus: Grunden til jeg spørger er, at du er ikke sådan en computer nørd så? 

 

Kira: Nej. Jeg er okay til Excel. 

 

Kristoffer: Jeg syntes, at det er lidt både og, ligesom Kira siger, kan det blive lidt dybere forståelse 

af matematik ved at man kigger mere på tallene, men på den anden side hvis der er et hold, der har 

løftet fra B til A, er man lidt mere sådan, at man kigger lidt mere eksamens rettet, at man kun 

interesser sig for matematikken for at løse nogle opgave, at det ikke er noget som interesserer en 

videre hen. Det kan være sådan lidt.. 

 

Claus: Har emnet spejlet på den anden matematikundervisning I kender? Kan I se på andet af jeres 

matematik i forhold til det her forløb? 

 

Andreas: Jeg synes, at man kan se en større teoretisk forståelse. Måske ikke så meget direkte, men i 

forhold til det vi lige har lavet med differentialligninger. Der kan man måske have en anden 

metodisk tilgang, når man har set på hvor mange måder der er på matematik.  

Jeg syntes, det var en ret anderledes tilgang til matematiske problemer tilgang, men måske kunne 

det overføres til det med at afgøre c ” konstanternes, real positiv, og negativ. Der syntes, jeg måske 

det var lidt den samme måde man gik til det på, men ellers syntes jeg det var meget brugbart til det 

der vindue til matematik, og hvad et studie er for noget. Hvad man kan bruge det til i fremtiden… 

 



Claus: Så du tænker, at de der opdelinger man laver når man løser differentialligninger, de er ikke 

så absurde, at man meget let går hen og ser på løsningsområder og sådan nogle ting, i lyset af der 

forløb som I har haft. Er det sådan det skal forstås? 

Andreas: Jeg syntes f. eks at vi så på nogle talområder og hvordan tal fungerede i forhold til 

hinanden, og hvad der ikke kunne stå, hvad der godt kunne stå. Hvordan Maple reagerede. Det 

syntes jeg er godt. Det er måske bare en anderledes metodisk tilgang i forhold til løsningsområder.  

 

Claus: Hvad så hvis Niels havde skruet der her sammen på en helt anden måde, at det havde 

handlet om differentialligninger over vandstrømmen gennem Øresund eller noget om skibsmodeller 

eller økonomiske modeller - et eller andet som man måske kunne påstå var fra det virkelige liv som 

kunne anvendes. Ville det ha været mere interessant end det her? 

 

Kristoffer: Jeg kunne godt lide det var abstrakt, at det bare var sådan, nu nørder vi lidt i tal og så 

ser vi hvad vi kan komme frem til. At man fik lidt et matematisk, filosofisk, abstrakt tilgang til det. 

I stedet for hvis man sider og regner mere konkrete opgaver, kunne jeg godt lide, at der kom noget 

mere abstrakt ind over, så man også kan se matematikken generelt, mere abstrakt. Det kunne jeg 

godt lide.  

 

Niels: Det var også det jeg bestræbte mig på – at gøre det lidt nørdet. Vi gjorde det med vilje ikke 

hvad skal man sige ” mere morsom matematik”-agtigt. Vi prøvede at tage udgangspunkt i noget 

matematik, som I faktisk godt kender og se nærmere på det, så er det mere subtilt end som så. 

 

Kira: Måske skulle man have startet det lidt før eller prøvet det lidt før, når det kommer så sent i 3. 

g har man et meget fast indtryk af tal og hvordan man bruger matematik. Hvis man havde et forløb i 

1. g også i 2. g også 3.g kunne man få meget ud af det. Vi havde også det, hvor man så på, hvordan 

grafer så ud, når man ændrer på intervaller i Maple. Det gav et meget godt billede af, hvor vigtigt 

intervaller og selve tal var.  

 

Thit: Jeg ville gerne have lært noget om Maple inden vi kom, for det havde jeg aldrig før set noget 

om det, men det var vildt spændende det vi havde om, men nogle gange blev det lidt for besværligt, 

og der skulle stå expand og forkort. Det var der jeg stod af – alt det der kodesprog i Maple. 

 

Niels: Vi har en computer, hvor der er Maple og så er der matematik. Er det to verdener eller er det 

to sider af samme sag?   

 

Thit: For mig er det forskellige verdener. 

 

Kira: Jeg synes, Maple er en metode til at lære matematik. 

 

Andreas:…en forlængede lommeregner. 

 

Kristoffer: jeg syntes også, at det var besværligt når vi er vant til at bruge vores lommeregnere, at 

vi så skulle sætte os ind i et nyt program for at forstå noget. Hvis der er nogle, der er vant til at 

bruge Maple fra starten af og at man ikke har en lommeregner, så er det lidt letter, end hvis man 

først skal introduceres for programmet. Her havde vi lært Maple med henblik på dette forløb, og så 

havde vi det ikke længere. 

 

Niels: Kan man sige, at det med Maple kom til at skygge lidt for noget andet?  



 

Kira: Ja 

Simon: Da jeg gik i 8. -9. klasse havde vi noget der hed Matcad og det var godt, fordi vi fik det fra 

starten af, og så skulle vi aflever opgaver i det. Jeg tror, at hvis vi i 1.g var blevet introduceret til 

Maple, tror jeg at der havde været en meget bedre forståelse. Man kunne se, at man udviklede sig 

lidt – lærte genveje og hvordan programmet fungerede. 

 

Niels: Ikke nogen hemmelighed, at det ikke var optimalt. 

 

Simon: Vi havde haft en del, men det sad ikke i fingerspidserne. 

 

Niels: Jeg kunne godt tænke mig at høre…Vi har to slags besøg: Morsom matematik og så dette 

hvor I introduceres, kommer her, går hjem og arbejder og kommer igen. Hvordan synes I om det? 

 

Andreas: Måske lidt federe det her, fordi nu har vi arbejdet med sæbebobler og 

vandgennemstrømning i mange år efterhånden. Det der med at se det i et abstrakt perspektiv, som 

Kristoffer siger, og det med at man også får lov til at sidde med det derhjemme…Nu kan jeg ikke 

udtale hvordan ”sæbebobleforedraget” er. 

 

Niels: Jeg tror, at jeg fik sagt det lidt forkert. Det der med at forberede… kunne også handle om 

sæbebobler. 

 

Thit: Jeg synes, det var fint med hjemmearbejde. Jeg tror vist vi havde 14 dage imellem, men en 

uge imellem havde været mere passende. Vi havde også andet på skolen og så glemte man det lidt. 

 

Niels: Gøre det mens det er varmt? 

 

Thit: Ja. 

 

Kira: Ofte når man laver sådan noget på skolen er det afsluttet på en gang og så kan man ikke 

komme tilbage. Jeg synes det var udmærket, at man kunne komme igen og spørge og få svar på 

noget man havde tænkt over. I selve foredraget kunne det være svært lige at spørge. 

 

Kristoffer: Jeg synes, at det var godt at det var del af et forløb, hvor vi først havde noget om Maple 

og så havde vi om tallene og så kom vi ud og hørte noget, så hjem og lave lidt mere og så ud og 

afslutte. Ligesom Kira sagde så det ikke bare var at tage ud på Uni og så tilbage igen for så at 

glemme det hele. Det var ikke bare en udflugt, men del af et forløb og man brugte det til at komme 

videre og få svar på nogle spørgsmål. Jeg synes at det fungerede rigtig godt. 

 

Niels: Jeg er her bl.a. for at høre om det er noget vi skal arbejde videre med, denne model… 

Andreas: Når vi ikke har haft om Maple i forvejen, så lærer man det klart bedre af at selv sidde 

med det, end hvis vi bare havde set det. 

 

Kira: Jeg synes egentlig i forhold til hvor kort tid vi har haft det, at jeg har fået en rimelig forståelse 

for Maple og hvordan vi bruger det. Vi havde det måske kun 4 gange. Den aflevering vi havde, hvis 

man var fortsat så havde man været god til det i løbet af kort tid. 

 

Niels: Hvad vil I gøre hvis I trækker det til eksamen? 



 

Kristoffer: Vi ville være forvirret over hvad vi skulle. 

Kira: Ja. 

 

Kristoffer: Det ville man nok blive afklaret med, når man læste teksten, men er det et spørgsmål 

om at bruge talruser til at indfange tal eller hvad er det man skulle? 

 

Claus: Jeg ville formodentligt lave det valgfrit. Der er helt klart nogle af jer der har fanget fidusen 

ved det. Man kan også bruge nogle af de ark og bruge det som præsentations program ved at klikke 

jer frem gennem kommandoerne. 

 

Andreas: I forhold til eksamen ville det være letter at bruge Maple i stedet for at komme ind på 

nogle differentialligninger. 

 

Kira: Jeg syntes ikke, jeg kender det godt nok til det. 

 

Claus: I får eksamen spørgsmål på forhånd. Kunne i tænke jer at bruge det, I får ark, som I kan 

præsentere til den mundtlig eksamen. 

 

Andreas: Ja. Det største problem er, hvis der går noget galt.  

 

Claus: Du skal ikke regne noget ud, du skal bruge det til præsentation.  

 

Andreas: Ja men hvis Maple spyttede et eller andet ud som man ikke forstod. 

 

Niels: Ville det være værre end hvis lommeregneren gik i en eller anden løkke og du ikke kunne få  

et eller andet ud.  

 

Andreas: Det er selvfølgeligt rigtigt. 

 

Kristoffer: Lommeregneren er der et resultat, men hvis man laver en fejl så viser lommeregneren 

noget forkert, men man har dokumenteret metoden, man kan vise metoden, men med Maple bliver 

det hele forkert.  

 

Niels: OK så Maple er noget der vil gøre jer utrygge, men det med tal kan gøres uden Maple. 

 

Kira: Det ville være godt hvis det var valgfrit, idet det er individuelt hvordan vi har det med Maple. 

 

Niels: Kan man formulere det på den måde at hvis I havde været lige så fortrolige med Maple som 

med TI, så havde det været OK. 

 

Kristoffer: Der er nogle der har det fra 1 g., Min lille bror har valgt matematik på A niveau, og de 

bruger kun Maple . Det har de brugt fra starten af, og han vil lave det hele på Maple.  

 

Andreas: Som emne er det ret godt at komme op i, og i forhold til talruser er det rimeligt intuitivt.  

 

Niels: Så er der to ting, den matematiske struktur som er uafhængig af Maple, det er vel ligeså godt 

som alle mulige andre spørgsmål, og så er der det med Maple i har ikke haft det særlig længe. 



Så spørgsmålet er, om I ikke er særlig tykke ved det, og at det ikke skal komme til at spille en større 

rolle.  

Kristoffer: Jeg ved faktisk om jeg vil være glad for at komme op i noget med tal. Jeg syntes, det er 

lidt abstrakt i forhold til differentialligninger. Jeg kan godt lide at jeg har nogle formler, så skal jeg 

tænke en del ud fra dem, lave et bevis, differentialligninger er et ret stort emne og det kan godt være 

svært at trække andre ting ind. Men hvis jeg stod med tal, og nu er jeg færdig og så har jeg ti 

minutter tilbage, hvad skal jeg så gøre, jeg ville være på lidt usikker grund.  

 

Niels: Hvis det nu var to skal vi sige universitets-besøg spørgsmål, ville det så være i sin egen 

kategori? Nu nævner du differentialligninger, men der kunne være andre der vare lige så abstrakte 

som talemnet. 

 

Kristoffer: Det kan godt være, men tal er ligesom et abstrakt emne, det har været nogle bestemte 

regne ting, regne metoder, integral regning,… 

 

Kira: Vores faste pensum virker mere konkret.  

 

Claus: Lad mig skitsere et scenarie for jer. Hvad hvis I trak et spørgsmål om kontinuitet og 

grænseværdi. Kunne man forstille sig at I inddrog det Mapleark Niels havde lavet med kvadratrod 

to og den der lidt sjove funktion. 

 

Thit: Jeg ville lave det på tavlen, jeg er mere tryg ved at lave det i hånden.  

 

Kristoffer: Lige med den ville jeg godt bruge Maple. Jeg har siddet og lavet opgaver og arbejdet 

med den der, så jeg ville være okay tryg ved det.   

 

Simon: Jeg ville ikke turde at bruge Maple.  

 

Claus: I skal jo ikke sidde og lave kommandoer, I skal præsentere det som noget, I har lavet 

hjemme fra. 

 

Simon: Jeg føler mig stadig ikke god nok, men hvis der er tid nok, kan man altid arbejde med det.  

 

Niels: Meget af det jeg har vist i Maple, kunne jeg også have lavet på tavlen, men ikke med så 

mange decimaler. 

 

Kira: Jeg syntes, det er illustreret meget godt, at man virkelig kan se hvordan situationen ændres, 

når man ændrer på intervallerne, ellers kan det være meget abstrakt. 

 

Thit: Jeg ville foretrække en blanding af tavle og Maple, med alle decimalerne forstår man, hvor 

stort det kan blive. Jeg synes det var fedt med Maple og alle de decimaler og hvor stort, det var. 

 

Simon: Det er et smart program. 

 

Thit: Nogle gange ville det være letter i forhold til andet undervisning med projektor, fordi tavlen 

dækkes af formler. Dermed syntes jeg, det var rart, at man derfor kunne spole frem og tilbage.  

 



Kristoffer: Man kan også have det stående på forhånd og man kunne ændre i og sige at nu prøver 

vi noget andet. 

Thit: Jeg tror man ville spare tid i undervisningen, det er jo de samme formler man har. Når man 

har lavet det en gang så er det der ligesom ...  

 

Tema 2 fra interviewguide. 

 

Niels: Der er to yderpunkter jeg godt kunne tænke, at I kommenterede lidt på. Det ene er, at I som 

eleverne/studerende bare er tilhører, hvor jeres opgave består i at lytte og følge med. Den anden er, 

hvor I deltager aktivt og er med til forme, hvad der sker. 

 

Kira: Jeg er meget en blanding, og det var der jo også. Det er meget sådan i matematik at man skal 

have noget viden først, og læreren ved bedst, hvad det er man skal for at lære og det, der skal til for, 

at man kan lave opgaver.  

 

Simon: Varierende undervisning er altid det mest spændende. 

 

Kristoffer: Især når det var et abstrakt emne, hvis det kun var foredrag der var, tror jeg hurtigt at 

man kan falde fra, især hvis der er noget man ikke har forstået i starten. Hvis man får fortalt noget, 

og så prøver at arbejde med det og man havde mulighed for at spørge igen... Jeg syntes, det var godt 

og at vi havde begge varianter med.  

 

Andreas: Jeg syntes, det var godt at vi kom hjem og arbejdede med det og så tilbage igen. 

 

Niels: Så der får I tingene på plads, når I kommer hjem og sidder? 

 

Andreas: Det var godt, der hvor vi sad oppe i kantinen og arbejdede med det og det var muligt at få 

hjælp. 

 

Kira: Det er først når man sidder med det, at man først finder ud af, hvad der er man egentligt ikke 

forstår. Hvis man bare sidder og hører det, skriver man til sidst bare det der står på tavlen. Det kan 

gå meget hurtigt. 

 

Niels: Jeg vil sige inde hos os er der en noget tættere informations strøm, når vi står og forelæser.  

Claus: I så de store tavler i auditoriet. Der starter man oppe i venstre hjørne og slutter i højre. 8 eller 

10 tavler. 

 

Niels: Det sker så 2-3 gange i løbet af en time… 

 

Niels: Men for at tage det I har oplevet, jeg tror det var ca. en tredje del af jer sagde, at det var mere 

end hvad i lige kunne klare. 

 

Simon: Det var bare det, at vi blev introduceret til et nyt program… 

 

Niels: Er det igen Maple, der spøger? 

 

Simon: Det ved jeg ikke.  

 



Niels: Du siger programmet.  

 

Kira: … og ny tænkemåde på samme tid.  

 

Kristoffer: Og se matematik på en anden måde. Der er stor forskel på matematik i en gymnasium 

klasse hvor interesseret folk er i matematik; om man bare skal have det  på A niveau eller om de 

faktisk synes at det er rigtig spændende og vil lære mere i forhold til hvis man kommer på 

universitetet så kan man virkelig godt lide det. Det kan være svært at lægge niveauet for os. 

 

Niels: Jeg havde en anden klasse, der nåede vi ikke lige så meget som hos jer af forskellige årsager. 

Kunne det have været bedre, hvis jeg havde nået lidt mindre? 

 

Andreas: Jeg syntes det fungerede meget godt. Man bliver holdt lidt til ilden når der er tempo på.  

 

Niels: Så var der det med den sidste gang, hvor Brian var der. Sådan en er I vist ikke vant til at 

have?  

 

Kira: Det var rigtig godt at arbejde med Brian… 

 

Andreas:, …det fungered lidt ligesom at arbejde i computer lokalet, da vi havde de der 

forberedelses øvelser mellem gangene, hvor Claus gik rundt og hjalp. 

 

Kristoffer:  Det var rigtig dejligt at sidde og have det mellem hænderne selv. Det er meget hvad 

man kan og ikke kan, og så er der en der kommer og hjælper en, prøv at kigge på den på anden 

vinkel. Jeg skal gerne have det mellem hænderne selv og prøve selv. Så er det dejligt, at der er en. 

 

Pkt. 3 fra interviewguide. 

 

Claus: Forholdet mellem matematik og Maple. Var Maple med til at fremme forståelsen eller var 

det et en ekstra barriere. I har sagt meget af det.   

 

Andreas: Jeg syntes, godt det kunne fremme forståelsen, især med nogle af de opstillinger der blev 

lavet, og hvor man skulle sætte sig ind i Maples tankegang. Det er ligesom at sætte sig ind i 

programmets tanke gang, og se hvorfor den ikke vil gøre eller lave en kommando, men også Maples 

begrænsninger.   

 

Kristoffer: Jeg synes også både/og. Vi havde sådan en opgave, hvor i starten var den pæn, men 

indsnævre man intervallet svingede den ud og der var et punkt, hvor vi ikke kunne definere den. 

Der var det godt at have Maple, det kunne man ikke havde lavet i hånden. Der kunne vi godt have 

vidst det skete, men vi kunne ikke have set det. 

 

Niels: Så var der det sidste spørgsmål om besøget og det der med tal. 

 

Thit: Jeg tror, at man får mere ud af det med Maple. 

 

Kira: Jeg lærer igennem billeder meget. 

 



Niels: Så man kan godt konkludere, at Maple har hjulpet jer til at forstå noget med tal, også selvom 

programmet var svært. 

 

Thit: Ja. Programmet var svært, men som helhed fik jeg mere ud af det. 

 

Andreas: Det tilføjer også nogle dimensioner, bl.a. de grafer der ændrer sig og pi med 100000 

decimaler. 

 

Kira: Det er et rigtig godt supplement, min folkeskole havde sådan en white board. Der ville det 

have været ret smart at have brugt Maple den gang. Det tror jeg også man for på alle skoler snart. 

Jeg kan godt se at det ligger i kortene at det bliver alment. 

 

Niels: Hvordan opfatter i matematik som fag? Kan i sætte ord på forskelen mellem universitet 

matematik og gymnasium matematik – hvis der er nogen? 

 

Andreas: Uni matematikken er på den mere teoretiske plan, med Claus har vi har haft er det meget 

teoretisk, mens i 1-2 g i min klasse var det meget med at bruge lommeregneren, og bruge formlerne 

og så bearbejde de opgaver man fik stillet. 

 

Niels: Det er også sådan C og B niveau er tænkt, så det er meget naturligt. 

 

Kristoffer: En stor forskel er i gymnasiematematik skal man bare løse nogle opgaver, og det er 

hvad det går ud på. Vi fik indblik i at på universitetet er det mere abstrakt, det er også ligesom det er 

mere et sprog. Man går ind og ser på hvordan mekanismen er i tal, hvad kan man bruge det til, man 

gik ligesom bag om det. Det er lidt avanceret. På Gymnasium er det mere opgave løsning, selvom vi 

har haft det bredder og dybere.  

 

Niels: Skal jeg forstå det sådan at det er nogle opgaver med konkrete svar.  

 

Kira: Ja, det er også fordi det er rettet mod eksamen, men nu er Claus lidt anderledes på det punkt. 

Han har for starten sagt at han ikke vil være så eksamens fokuseret, vi har også gået i dybden med 

matematikken, hvor vores gamle lærer var meget eksamens præget. Det tror jeg, der er mange, der 

er. Hvis eksamens opgaverne var anderledes ville det også være en anderledes undervisning. 

 

Niels: Så du opfatter eksamen som meget styrende for undervisningen. 

 

Kira: Ja. 

 

Andreas: Det er svært at vide når du siger, at netop B niveau er indrettet på den måde. 

  

Niels: Der til sidst på universitet skulle I stille nogle spørgsmål.  

 

Simon: Det var svært, det er vi ikke vant til.  

 

Niels: Var det fjollet?  

 

Kristoffer: Vi er bare ikke vant til det. Vi er vant til at tænke i facit. Vi når ikke frem til 

spørgsmålene til sidst. 



 

Niels: Jeg må indrømme, at jeg ikke synes, at der kom ret meget ud af det.  Hvad var jeres 

fornemmelse af det?  

Kira: Svært. Abstraktionsniveauet er højere på universitetet. Det er mening man skal tænke ud af 

baner.  

 

Niels: Hvad kunne man have gjort for at gjort det nemmere eller have fået mere kød på det? 

 

Andreas: Når der er sådan et stort emne, der bliver åbnet for os kan det være svært at vide, hvor 

man skal sætte ind.  

 

Niels: Ville det fungeret anderledes, hvis vi havde kogt det ned til noget mindre?  

 

Kira: Ja, eller hvis vi havde haft lidt længere tid til at bearbejde det. I gymnasiet skal man måske 

være mere vant til at sætte spørgsmål til, hvad man enlig gør.  

 

Claus: I kan bruge de her erfaringer til AT, det at kunne stille spørgsmål i kølvandet på den 

undersøgelse I har lavet. 

 

Andreas: På den anden siden ville det også have været ærgerligt, hvis det var blevet kogt mere ned. 

Det sjove var ved foredraget, at det var så stort, og at man fik snuset til et så stort område.  

 

Simon: God introduktion til universitetet.  

 

Kristoffer: Jeg fik et meget godt indtryk af at se matematik på en helt anden måde. Jeg syntes 

heller ikke, at emnet skulle have været mindre.  

 

Niels: Det var kun light på den måde, at jeg vidste, at der var nogle, der aldrig ville drømme om at 

læse matematik.  

 

Andreas: Alligevel er vi en klasse, der har valgt matematik på A niveau. 

 

Claus: Hvad hvis Niels og jeg skulle lave det her til en anden klasse? Har I nogen anbefalinger til 

os? 

 

Thit: Det var ærgerligt, at vi ikke vidste, at vi skulle have haft computere med til Maple til første 

gang. Så var vi kommet længere første gang og endnu længere anden gang. 

 

Kira: Man kunne også have introducerede Maple tidligere, eller lagt besøget tidligere. Nu er vi 

målrette på den skriftlige opgave vi skulle lave og eksamen.  

 

Niels: Hvornår i 3 g skulle man placere det ? i efteråret, oktober , november.  

 

Andreas: Imellem to forløb. I hvert fald efter efterårsferien. 

  

Kira: Det er vigtigt, at det ikke er midt i et andet forløb.  

 



Andreas: Det ville give meget god baggrund at starte det før et mere talmæssigt forløb. Det har 

givet meget god baggrund for en metodisk tilgang til differentialligningerne. 

 

Niels: Det ville passe som fod i hose til indledning til differential- og integralregning. 

Kristoffer: Jeg tror de problemer vi havde med Maple, ville blive mindre og mindre. Hvis et A hold 

havde startet med det, hvis de er mere vant til at bruge computerne.   

 

Niels: Har i brugt computeren til andet?  

 

Kira: Kun Excel…og geogebra. 

 

Andreas: Jeg har lavet store opgaver i dokument mode. Har så haft vært ved at gå over i worksheet. 

Det er bare andre kommandoer, man skal lære og en anden måde at opsætte tingene på. Der synes 

jeg, at det er noget mere intuitivt i dokument mode. 

 

Kira: Havde været godt med Maple noget før så man kunne have brugt det til skriftlig eksamen. I 

folkeskolen skrev jeg alle mine opgaver i Excel. Det har vi bare ikke gjort så meget her på skolen. 

Vi har ikke haft så meget med computere i 1-2 g. 

 

Simon: Det, synes jeg, er ærgerligt. 

 

Kira: Så jeg er kommet fra det. Før lavede jeg alt på computer. Hvis jeg havde haft Maple i 1. g 

kunne jeg være kommet rigtig nemt ind i det. Havde så været nemt til eksamen at bruge Maple i 

stedet for lommeregneren. 

 

Kristoffer: Jeg kan godt lide at have det i hånden, men det er også fordi jeg aldrig rigtigt har brugt 

computeren til matematik. 

 

Thit: Jeg stoler ikke rigtigt på computeren og kan bedre forstå hvorfor den gør det den gør, når jeg 

har det i hånden. 

 

Simon: Det kan man så få computeren til at hjælpe sig med. 

 

Thit: Nogle gange er det bare ligesom for nemt. Man sætter en formel ind…men en blanding vil 

fungere fint…Jeg er nødt til at gå… 

 

Niels (konkluderende): Ændringsforslag; forløb tidligere på året, Maple skal være på plads, logistik 

i orden. Det er ting der er til at tage og føle på. 

 

Claus: Er der noget på indholdssiden I kunne pege på? 

 

Kira: Læreren introducerede noget mere abstrakt matematik, noget med tal i gymnasiet, men det 

igen det om det prioriteres. 

 

Andreas: Mere i kontekst af det vi ellers skal lave men det kræver mere tid. 

 

Kristoffer: Det ville heller ikke gøre det så isolerede. Det var så universitetsbesøget i tal og det var 

så det. Kunne også have været integreret lidt når vi kom hjem. 



 

Niels: Det kunne jeg også have gjort. Jeg ved jo godt lidt om hvordan det ser ud med 

integralregning. 

 

Kira: Det meget sit eget forløb, så tråde til andet…super. 

 

Niels: En ting der kiksede og en ting som endeligt ikke måtte smides væk. 

 

Andreas: God kantine. 

 

Kristoffer: Det, at vi havde en afleveringen hjemme, var rigtig godt. 

 

Simon: Samarbejdet, hvor vi sad to og to. 

 

Andreas: At vi havde fingrene i det. 

 

Niels: Altså selvstændigt elevarbejde. 

 

Kira: Selve struktureringen af det var meget fint - hjemme, ude, hjemme, ude. Var meget godt. 

 

Andreas: Det der kiksede var vores egen manglende erfaring med Maple. 

 

Kristoffer: Vi manglede computeren 1. gang. Det blev lidt langt, at vi ikke sad med egen computer. 
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