
Projektbeskrivelse	  for	  Mapleforløb	  i	  1.t	  	  Rysensteen	  Gymnasium	  
	  
	  
Emne:	  
Variabelsammenhæng	  og	  repræsentationsformer	  med	  Maple	  i	  1.g	  
	  
Lærerens	  ide	  med	  det	  særlige	  computerforløb:	  
At	  man	  lærer	  maple	  bedst,	  hvis	  man	  bruger	  det	  på	  relativt	  svære	  opgaver	  
At	  stille	  ”interessante”	  matematiserings	  og	  modellerings	  opgaver	  tidligt	  i	  gymnasiefor-‐
løbet	  
	  
Klassen:	  
1.t	  	  er	  en	  science	  og	  innovationsklasse,	  der	  har	  mat	  A,	  fys	  A	  og	  kemi	  B.	  Klassen	  betragtes	  
som	  en	  slags	  pilotklasse	  til	  afprøvning	  af	  en	  række	  initiativer	  til	  styrkelse	  af	  science	  på	  
Rysensteen.	  
	  
Elevernes	  startforudsætninger:	  
Eleverne	  har	  arbejdet	  med	  variabelsammenhænge,	  de	  4	  repræsentationsformer	  og	  
hvordan	  man	  oversætter	  frem	  og	  tilbage	  mellem	  dem,	  lineære	  modeller	  og	  lineære	  
funktioner,	  alt	  sammen	  ud	  fra	  kapitel	  1	  i	  Hvad	  er	  Matematik.	  C.	  De	  har	  afleveret	  et	  op-‐
gavesæt,	  bestående	  af	  en	  samling	  enkeltstående	  opgaver,	  om	  dette	  emne.	  
Eleverne	  har	  arbejdet	  med	  skalering	  som	  metode	  og	  afleveret	  en	  opgave	  om	  at	  lave	  en	  
planetsti	  på	  Vesterbro.	  	  
Eleverne	  har	  arbejdet	  mere	  generelt	  med	  formeludtryk	  og	  matematisk	  modellering	  og	  
bl.a.	  afleveret	  en	  opgave	  om	  Keplers	  polyedermodel,	  hvor	  de	  astronomiske	  afstande	  
denne	  model	  genererer	  sammenlignes	  med	  Titius	  Bodes	  lov	  og	  med	  moderne	  empirisk	  
materiale.	  
Eleverne	  har	  fra	  dag	  1	  arbejdet	  med	  maple,	  afleveringsopgaver	  skrives	  og	  afleveres	  i	  
maple,	  og	  de	  opfordres	  til	  at	  skrive	  deres	  notater	  i	  maple.	  En	  del	  aktivitet	  i	  lektionerne	  
bruges	  på	  at	  opnå	  færdigheder	  i	  relevante	  maple-‐faciliteter	  
	  
	  
Projektets	  Formål:	  
At	  bruge	  Maple	  som	  værktøj	  til	  matematisk	  modellering	  og	  til	  at	  løse	  optimeringsopga-‐
ver.	  Et	  særligt	  fokus	  er	  håndtering	  af	  matematiske	  problemer,	  hvor	  der	  indgår	  flere	  
variable.	  Didaktisk	  er	  formålet	  at	  undersøge	  om	  det	  giver	  god	  mening	  at	  udvikle	  en	  
undervisning	  om	  disse	  emner	  ved	  at	  vende	  den	  traditionelle	  ”kronologi”	  på	  hovedet	  og	  
tage	  fat	  på	  opgavetyper,	  der	  normalt	  hører	  til	  den	  sidste	  del	  af	  differentialregningen.	  
Ved	  siden	  af	  disse	  formål,	  der	  relaterer	  sig	  til	  elevernes	  læring,	  så	  er	  der	  også	  et	  der	  
relaterer	  sig	  til	  læreren:	  Jeg	  har	  ikke	  arbejdet	  med	  maple	  i	  undervisningen	  før,	  så	  jeg	  
skal	  lære	  det	  sideløbende	  med	  eleverne	  –	  det	  sætter	  en	  under	  pres	  så	  man	  måske	  hurti-‐
gere	  får	  det	  lært	  end	  ellers.	  
	  
Hvornår:	  
5	  moduler	  (8	  timer)	  i	  november	  2014	  
	  
Materiale:	  
Bogen	  :	  Hvad	  er	  matematik	  C.	  	  



Projektoplæg:	  Design	  en	  optimal	  flaske.	  	  
Maple	  med	  Gympakken	  
	  
Brug	  af	  Maple:	  
Maple	  er	  det	  primære	  værktøj	  til	  undersøgelse	  af	  sammenhæng	  mellem	  de	  indgående	  
variable.	  Eleverne	  skal	  som	  indledning	  gennemarbejde	  en	  besvarelse	  af	  et	  tilsvarende	  
problem,	  der	  kan	  anvendes	  som	  skabelon	  /	  huskeseddel	  til,	  hvilke	  delelementer,	  deres	  
rapport	  skal	  indeholde.	  	  
I	  det	  indledende	  arbejde	  skal	  eleverne	  både	  arbejde	  uden	  maple	  og	  med	  brug	  af	  maple,	  
for	  at	  få	  et	  indtryk	  af,	  hvordan	  formler	  opstilles,	  hvilke	  regler	  for	  ligningsløsning	  og	  
brøkregning	  der	  anvendes,	  når	  variable	  isoleres,	  og	  for	  at	  give	  dem	  indtryk	  af,	  at	  tilsy-‐
neladende	  forskellige	  udtryk	  godt	  kan	  være	  identiske.	  
Eleverne	  skal	  	  
-‐	  kunne	  benytte	  maple	  faciliteter	  som	  solve,	  isolate,	  expand,	  simplify	  mv	  	  i	  arbejdet	  med	  
at	  matematisere	  det	  problem,	  der	  er	  formuleret	  
-‐	  kunne	  anvende	  plots	  til	  at	  få	  indtryk	  af	  definitionsmængder	  
-‐	  kunne	  generere	  lister	  af	  funktionsværdier	  og	  udnytte	  punktplot	  til	  at	  få	  indtryk	  af	  
værdimængder,	  så	  de	  kan	  indrette	  det	  grafiske	  rum	  passende	  
-‐	  kunne	  navigere	  i	  grafiske	  fremstillinger,	  så	  de	  kan	  give	  svar	  på	  spørgsmål	  om	  funktio-‐
ners	  monotoniegenskaber,	  samt	  bestemme	  maks	  og	  min,	  alt	  sammen	  numerisk	  
	  
Kan	  der	  opstilles	  en	  målformulering	  for	  projektet/forløbet:	  
-‐	  at	  lære	  maple	  endnu	  bedre	  at	  kende	  
-‐	  at	  lære	  noget	  om	  matematisk	  modellering:	  Vi	  har	  et	  problem,	  der	  er	  formuleret	  rent	  
sprogligt,	  og	  for	  at	  løse	  det,	  skal	  det	  oversættes	  til	  matematisk	  symbolsprog.	  
-‐	  at	  lære,	  hvordan	  man	  lærer	  matematik:	  Når	  man	  sætter	  sig	  ind	  i	  noget	  nyt	  matematik	  
er	  man	  nødt	  til	  selv	  at	  skrive	  med	  og	  regne	  med,	  i	  hånden	  og/	  eller	  på	  maple.	  Det	  er	  
først	  når	  man	  selv	  prøver	  at	  gøre	  det,	  der	  står	  i	  teksten,	  at	  man	  bliver	  opmærksom	  på	  
hvor	  det	  kan	  være	  lidt	  svært.	  Derfor	  er	  der	  lagt	  et	  gennemarbejdet	  indledende	  eksem-‐
pel,	  som	  eleverne	  selv	  skal	  arbejde	  igennem	  for	  at	  få	  hul	  på	  metoden.	  Eksemplet	  er	  
regnet	  igennem	  i	  Nspire,	  så	  eleverne	  ikke	  blot	  kopierer	  og	  derved	  ikke	  selv	  går	  på	  op-‐
dagelse	  i	  maple.	  
	  
Forandringen	  i	  forhold	  til	  almindelig	  undervisning:	  
Med	  Maple	  er	  det	  muligt	  at	  opstille	  og	  løse	  problemer,	  som	  man	  ikke	  kunne	  komme	  i	  
nærheden	  af	  uden	  værktøjsprogrammer.	  Det	  betyder,	  at	  problemerne	  ikke	  behøver	  at	  
være	  udformet	  som	  matematiklæreropgaver	  med	  pæne	  tal,	  men	  kan	  tage	  ”hvad	  som	  
helst”.	  Det	  betyder	  samtidig,	  at	  der	  kan	  opstå	  en	  række	  problemer,	  som	  læreren	  ikke	  
umiddelbart	  kan	  give	  et	  svar	  på.	  Før	  maple	  kommer	  i	  sving	  skal	  problemet	  oversættes	  
til	  formelsprog,	  og	  det	  ligger	  ikke	  altid	  lige	  for.	  
	  
Er	  eleverne	  anderledes	  motiverede	  for	  emnet	  i	  denne	  nye	  sammenhæng?	  
Der	  er	  ingen	  kontrolgruppe.	  Antagelsen	  er,	  at	  det	  især	  motiverer	  de	  stærke	  elever,	  fordi	  
forløbet	  indeholder,	  at	  man	  går	  på	  opdagelse	  i	  ukendt	  land,	  og	  ikke	  bare	  bruger	  maple	  
til	  at	  læse	  traditionelle	  typeopgaver	  
	  
Ny	  matematisk	  forståelse:	  
Eleverne	  opnår	  en	  ny	  matematisk	  forståelse	  ud	  over	  hvad	  der	  normalt	  indgår	  i	  dette	  
emne,	  fordi	  de	  selv	  eksperimenterer,	  selv	  formulerer	  deres	  problem,	  selv	  indfører	  vari-‐



able,	  selv	  opstiller	  formlerne	  og	  selv	  søger	  at	  anvende	  maple	  til	  at	  løse	  problemet.	  Nor-‐
malt	  får	  de	  foræret	  tegninger,	  hvor	  variable	  er	  blevet	  indført,	  og	  de	  vil	  få	  en	  formel,	  de	  
skal	  eftervise,	  og	  derefter	  gøre	  til	  genstand	  for	  en	  optimeringsundersøgelse	  med	  brug	  af	  
grafiske	  værktøjer	  og	  differentialregning	  
	  
Evaluering	  af	  elevernes	  læring	  og	  udbytte:	  
Der	  bliver	  afholdt	  en	  fremlæggelse	  af	  emnerapporten,	  hvor	  eleverne	  skal	  demonstrere	  
evne	  til	  at	  formidle	  deres	  eget	  projekt	  til	  de	  øvrige	  hold.	  	  
Eleverne	  gav	  efter	  forløbet	  positiv	  feedback.	  De	  er	  imponeret	  over	  hvad	  maple	  kan,	  de	  
kunne	  ikke	  løse	  den	  slags	  opgaver	  uden	  værktøjsprogrammer,	  og	  de	  synes	  har	  lært	  en	  
del	  om	  brugen	  af	  programmet.	  Men	  mange	  giver	  også	  her	  (efteråret	  1.g)	  udtryk	  for	  ,	  at	  
de	  synes	  maple	  er	  svært	  at	  få	  overblik	  over.	  Dette	  tror	  jeg	  hovedsageligt	  falder	  tilbage	  
på	  at	  læreren	  er	  nybegynder,	  så	  det	  er	  svært	  at	  vurdere	  nu.	  	  
Der	  vil	  i	  foråret	  i	  1.g	  blive	  gennemført	  en	  undersøgelse,	  hvor	  eleverne	  giver	  deres	  vur-‐
dering	  af	  arbejdet	  med	  maple	  i	  de	  forskellige	  forløb,	  specielt	  om	  maple	  hjælper	  dem	  til	  
bedre	  at	  forstå	  matematiske	  modellering	  og	  problemløsning	  
	  
Lærerens	  refleksioner	  undervejs	  i	  forløbet:	  
-‐	  første	  dag:	  iagttagelse	  af,	  hvor	  svært	  eleverne	  har	  ved	  at	  modtage	  en	  besked.	  Projekt-‐
oplægget	  indeholder	  to	  elementer	  –	  en	  gennemarbejdet	  prototype	  og	  oplæg	  til	  selv	  at	  
designe	  en	  flaske.	  Da	  det	  første	  er	  gennemregnet	  er	  det	  svært	  for	  mange	  elever	  at	  for-‐
stå,	  hvordan	  de	  skal	  arbejde	  med	  det,	  selv	  om	  der	  er	  stillet	  en	  række	  spørgsmål	  til	  tek-‐
sten.	  Reaktion	  –	  Jeg	  kaldte	  dem	  sammen	  og	  forklarede	  det	  igen,	  og	  prøvede	  så	  at	  nå	  
rundt	  i	  alle	  grupper	  for	  at	  instruere.	  Jeg	  skrev	  før	  næste	  modul	  en	  kort	  besked	  til	  dem	  
om	  denne	  arbejdsplan,	  og	  for	  at	  motivere	  skrev	  jeg	  (først	  nu)	  at	  det	  gennemregnede	  
eksempel	  kan	  bruges	  som	  en	  skabelon	  for	  deres	  besvarelse.	  Dette	  vil	  jeg	  trække	  stær-‐
kere	  frem	  en	  anden	  gang.	  
-‐	  Anden	  dag:	  Eleverne	  er	  godt	  i	  gang	  med	  at	  udforme	  ideer	  til	  deres	  flaske,	  De	  tegner	  og	  
prøver	  at	  kombinere	  forskellige	  geometriske	  former.	  De	  opdager	  –	  i	  en	  dialog	  med	  mig	  
–	  at	  hvis	  de	  kun	  har	  en	  betingelse	  (fast	  rumfang)	  kan	  de	  ikke	  have	  mere	  end	  to	  variable	  
i	  spil.	  Men	  de	  /	  vi	  finder	  ud	  af,	  at	  dette	  kan	  omgås	  ved	  fx	  at	  fastlægge	  et	  skaleringsfor-‐
hold	  mellem	  nogle	  variable.	  De	  er	  begyndt	  at	  finde	  på	  kombinationer,	  hvor	  læreren	  
(jeg)	  ikke	  altid	  umiddelbart	  har	  svaret	  på	  hvordan	  vi	  finder	  formlerne.	  Det	  kan	  give	  et	  
tidsproblem,	  da	  nogle	  grupper	  går	  lidt	  i	  stå,	  når	  de	  ikke	  kan	  få	  styr	  på	  formlerne.	  
-‐	  Tredje	  dag:	  Vi	  startede	  timen	  med	  at	  grupperne	  kort	  meldte	  ind,	  hvor	  i	  processen	  de	  
er.	  De	  fleste	  grupper	  arbejder	  ok,	  men	  mange	  har	  svært	  ved	  at	  foretage	  sig	  noget,	  når	  de	  
er	  gået	  i	  stå,	  og	  jeg	  ikke	  kan	  være	  der	  og	  hjælpe.	  Måske	  skulle	  det	  indledende	  være	  
arbejdet	  igennem	  sammen,	  de	  har	  ikke	  fået	  tilstrækkeligt	  ud	  af	  det	  som	  rettesnor.	  Am-‐
bitionen	  er,	  at	  de	  med	  3	  kvarter	  i	  fjerde	  modul	  kan	  gør	  sig	  klar	  til	  fremlæggelse.	  
-‐	  Fjerde	  dag:	  Gruppernes	  melding	  af	  hvor	  de	  er	  og	  hvor	  lang	  tid	  de	  behøver	  gjorde,	  at	  
planen	  om	  fremlæggelse	  blev	  skrottet.	  Jeg	  tror	  projektet	  skulle	  være	  tredelt	  –	  første	  del	  
med	  prototypen,	  anden	  del	  hvor	  eleverne	  udarbejder	  deres	  ideer	  og	  som	  læreren	  får	  
med	  og	  giver	  feedback	  på,	  tredje	  del,	  hvor	  de	  klør	  på	  og	  gør	  det	  færdigt.	  Jeg	  har	  ikke	  
kørt	  dette	  projekt	  før,	  men	  selv	  om	  der	  er	  lagt	  en	  detaljeret	  prototype	  ind	  ift	  den	  oprin-‐
delige	  vodkaklovn,	  så	  er	  det	  for	  dårligt	  beskrevet.	  Det	  viser	  sig,	  at	  nogle	  grupper	  har	  
valgt	  figurer,	  hvor	  optimeringen	  ender	  med	  at	  nulstille	  den	  ene	  variable,	  fx	  fordi	  kuglen	  
er	  en	  optimal	  figur.	  Matematikken	  er	  den	  samme,	  men	  det	  er	  alligevel	  lidt	  nederen	  for	  
dem.	  Mange	  har	  problemer	  med	  at	  få	  maple	  til	  at	  arbejde	  numerisk	  -‐	  	  mine	  maple-‐
mangler	  synes	  jeg	  selv	  er	  et	  problem	  her.	  Jeg	  har	  bedt	  de	  hold,	  der	  har	  problemer,	  om	  at	  



sende	  deres	  foreløbige	  materialer	  til	  mig,	  så	  må	  jeg	  tage	  den	  tid	  der	  skal	  til	  og	  prøve	  om	  
jeg	  kan	  give	  dem	  forslag	  til	  justeringer.	  
(mellem	  fjerde	  og	  femte	  dag	  sendte	  jeg	  en	  række	  forslag	  til	  grupperne)	  
-‐	  Femte	  dag:	  Nogle	  grupper	  følger	  mine	  forslag,	  andre	  vælger	  at	  køre	  videre,	  selv	  om	  det	  
giver	  skøre	  resultater,	  da	  det	  er	  for	  stort	  et	  arbejde	  at	  rette	  op,	  atter	  andre	  har	  selv	  
fundet	  løsninger.	  De	  arbejder	  godt	  med	  at	  forberede	  fremlæggelse	  
-‐	  Sjette	  dag:	  (med	  overværelse	  af	  Nils	  F	  fra	  CMU)	  Grupperne	  fremlægger.	  De	  fleste	  
grupper	  havde	  lavet	  flasker,	  der	  ikke	  ville	  give	  mening	  i	  en	  produktion.	  En	  enkelt	  grup-‐
pe	  havde	  valgt	  at	  låse	  variable	  fast,	  så	  opgaven	  mistede	  mening,	  men	  øvrige	  løste	  den	  
stillede	  opgave	  fint	  ud	  fra	  et	  matematisk	  synspunkt,	  og	  fremlagde	  det	  udmærket.	  	  
	  
	  
	  


