
CMU

• En individuel efteruddannelse af matematiklærere med lyst til at udvikle og 
afprøve CAS i undervisningen

• Vejledning og inspiration fra en coach i hele forløbet – idefase matematikfaglig, 
didaktiske og CASværktøj.

• Systematisk erfaringsopsamling og vidensdeling

Projekterne afsæt i et konkret matematikindhold med fokus på, hvorledes brug af CAS indgår i behandlingen af 

det valgte emne.

Nogle lærere har færdige ideer til et projekt, der umiddelbart lader sig omsættes til konkrete undervisningsforløb, 

mens de fleste har skitser eller løse ideer, som skal videreudvikles.

Nogle ser det også som et efteruddannelsestilbud i brug af CAS (Fjerritslev), nogle ønsker at forfølge eller afprøve 

bestemte didaktiske temaer, nogle har blot lyst til at udvikle sin undervisning (alle de følgende 3 lærere)

Anders 
Janus

Christina 

De har hver især prøvet CMU efteruddannelse med et rigtig godt resultat – læringsmæssigt og produktmæssigt



Janus: Riemanssummer

Projektets opfyldning af CMU’s mål (HHX) – kort forløb

• Brug af CAS-værktøj til forståelse af matematik – brug af Maple

til arealbestemmelse vha. summer og bestemte integraler

• Udforskning af Casværktøj - Brug af Maples Tools – Tutors, 

udforske og eksperimentere 

• Om indhold og tilrettelæggelse af undervisningen – baggrund 

for ide med summer - se fremlæggelse

• Refleksion – se fremlæggelse

• Overvejelser vedr. brug af Maple i matematikkens tjeneste 

skjult (black box) eller åbent

• Evaluering i form af produkt



Fjerritslev alle matematiklærer til projekt under CMU.

Første møde fælles mhp. fordeling af lærere på de 2 coaches.

Det blev til meget forskellige projekter:

 Løsning af ligninger/lineære funktioner på C-niveau ved brug af 

clickable Math, animation og skydere.

 Indføring i vektorer – Maple til illustration/animation

 Riemannssummer (Janus)

 Matematisk modellering (Christina)

 Regression i forskellige værktøjer - en vurdering af de forskellige 

værktøjers styrker og svagheder til de opgaver der skal løses

 Introduktion til differentialligninger (Top-Down)– teoretisk, og visuelt 

vha. løsningskurver



På første møde: Idegenerering og overordnede mål.

De efterfølgende fysiske møder var individuelle, dog sådan at de 

planlagdes på samme dag for at kunne imødekomme behov for fælles 

sparring og ideudveksling.

På opfordring: Maple-eftermiddag i Fjerritslev for alle matematiklærerne. 

Udgangspunktet var en række mails om hvad de kunne tænke sig at 

arbejde med i Maple.

Jeg gav et oplæg og en række animationer, programmer m.v. der danne 

udgangspunkt for et rigtigt konstruktivt arbejdsfællesskab, der i første 

omgang måske mest handlede om at udforske Maple, men som endte 

med at blive pædagogisk/didaktisk givende. 

Et udviklingspotentiale



Løbende kontaktform: Mail efter behov. Dokumenter og programmer blev udvekslet.

Ret tidligt var der fokus på at få problemstillingen på plads og vejen dertil (møder, tidsplan, 

forventninger til produkt, afrapportering).

Selve forløbet blev så udarbejdet i en periode frem til det skulle afholdes.

I forbindelse med afholdelse af forløbet skulle reflektionerne noteres mhp. løbende tilpasning 

og materiale den endelige afrapportering. 

Coachens rolle: vigtig i hele forløbet som sparringspartner, men også i den afsluttende fase 

med afrapportering 

Samarbejdet med matematiklærerne i Fjerritslev (her repr. ved Janus og Christina) var rigtig 

godt, da det var en samlet matematikgruppe som ville bruge Maple til at forbedre elevernes 

matematiklæringen OG  på egne forløb, som ville hinanden i en faglig sparring omkring en ide. 

Det giver faglige og personlige sidegevinster. 

Der var pukler undervejs i form af jobskifte, barsel m.v. 



Anders : Omdrejningslegemer (HTX) – kort forløb

Projektets opfyldning af CMU’s mål

• Brug af CAS-værktøj til forståelse af matematik – brug af Maple til at forstå 

omdrejningslegemers rumfangs- og overfladeareals-formler.

• Brug af CAS og anvendelser af matematik - anvendelse på en virkelig 

genstand

• Udforskning af Casværktøj - Brug af Maples Tools - Tutors

• Brug af flere værktøjer - Brug af Geogebra til modellering

• Refleksion – se fremlæggelse

• Evaluering i form af produkt



Coachforløb med Anders 

• Kort men effektivt 

• Tidspunkt forårssemester 2017 

• Pukler på vejen (barsel, SO, vikar, tid)

• Ide: Differentialregning/Integralregning -> Integralregning

• Information fra Coach –mailkorrespondence. Et ret effektivt 
samarbejde ca. 30 mails og møde på seminar.

• I så hvad der kom ud af det?.



Christina: Matematisk modellering i fysiksammenhænge

Projektets opfyldning af CMU’s mål (STX) – langt forløb

• Brug af CAS-værktøj til forståelse af matematik – brug af Maple til at 

forstå modellering  

• Brug af CAS og anvendelser af matematik  - anvendelse af Maple og 

matematik i et andet fag (fysik)

• Udforskning af Casværktøj - Brug af Maple til at udforske funktioner og 

visualisering af indgående parametre

• Brug af flere værktøjer - Brug af CapStone og Maple

• Refleksion – se fremlæggelse

• Om indhold og tilrettelæggelse af undervisningen - se fremlæggelse

• Evaluering i form af produkt og Forløbsevaluering (elev)


