
Projektbeskrivelse for CMU forløb

Jens Thostrup, GUX Nuuk

Emne:
Regning med funktioner

Lærerens ide med det særlige computerforløb:
Maple genkender +, ·, og som funktionsoperatorer, hvilket giver eleverne mulighed
for en eksperimenterende tilgang til at undersøge disse.

Klassen:
Holdet 2Q ma er en klasse med elever 2.g på den naturvidenskabelige studieretning
ved GUX Nuuk med matematik på A-niveau (efter grønlandsk læreplan).

Elevernes startforudsætninger:
Eleverne har pænt kendskab til funktionsbegrebet. Det meste af forårssemestret 1.g ar-
bejdede holdet med funktioner og vækstmodeller og en del af efterårssemestret 2.g har
været brugt på introduktion til differentialregning.
Maple har været det primære it-værktøj matematikundervisningen, så eleverne er
pænt fortrolige med brugen af programmet herunder de inition og brug af funktioner.

Projektets formål:
At bruge Maple som værktøj til at undersøge funktionsoperatorerne +, ·, og samt at
støtte og lette arbejdet med sammensatte og omvendte funktioner.

Hvornår:
Ca. 20 moduler november/december 2014.

Materiale:
Holdets grundbøger er systimes i-bogsserie af Carstensen og Frandsen. Emnet behand-
les MAT A1 kap. 8, men der vil kun blive refereret til i-bogen meget beskedent omfang,
da forløbet vil have sit udgangspunkt et Maple-dokumentet Regning med funktioner
med en elev-aktiverende og eksperimenterende tilgang.

Brug af Maple:
Maple er det primære værktøj til undersøgelse af funktioner og funktionsoperatorer (+,

·, /, sammensætning og invertering). Yderligere vil Maple være støttende værktøj ved
graftegning og ligningsløsning.



Kan der opstilles en målformulering for projektet/forløbet:
Eleverne skulle gerne opnå en bedre forståelse af funktionsbegrebet og særdeleshed
opnå stor sikkerhed opløsning af sammensatte funktionsudtryk (mhp. anvendelse ifm.
kædereglen).

Forandringen forhold til almindelig undervisning:
Maple kan funktioner indlæses via regneforskrifter og eleverne kan umiddelbart ar-

bejde med funktionen som en ”tal-maskine” (evaluere funktionsværdier, undersøge gra-
fisk forløb mm.) uden forstyrrende fejl pga. usikre basisfærdigheder.
Maple-brugen gør det endvidere muligt for eleverne at efterprøve deres bud på opløs-
ningen af en sammensat funktion.

Ny matematisk forståelse:
Nok ikke ny, men forhåbentlig bedre og mere sikker forståelse af funktionsbegrebet og
herunder sammensat og omvendt funktion.

Evaluering af elevernes læring og udbytte:
For hvert af de tre afsnit materialet, er der en ”Hvad har jeg lært? Hvad kan jeg nu?
med plads til selv-evaluering.
Forløbet afsluttes med en test uden hjælpemidler.
Yderligere afleveres eleverne deres bearbejdede udgave af Maple-filen med materialet.

Evaluering af elevernes motivation:
Efter forløbet gennemføres en spørgeskemaundersøgelse Lectio om elevernes ople-
velse af materialet og arbejdet med det.

Lærerens refleksioner undervejs forløbet:
Læreren fører "dagbog" med overvejelser undervejs.

Dokumentationen vil indeholde:
projektbeskrivelsen
lærerens overvejelser undervejs
Maple-fil med undervisningsmaterialet
elevernes færdigbehandlede udgaver af ovennævnte Maple-fil
eventuelt elevbesvarelser afsluttende test
elevkommentarer
lærerens afsluttende evaluering hvad gik godt, nemt, svært, skidt og hvad skal der

gøres næste gang.


