
 CASE med maMax (CB) 

1 Holdbeskrivelse 

Holdet er en sammensat klasse fra to 3 g -klasser. De har valgt at løfte deres matematik C til B efter et års 

pause fra matematikken. 

Selvom holdet havde brugt Ti-Nspire CAS på C-niveau, er der mange af eleverne, som er startet helt forfra 

med programmet igen. Det betyder, at en del af eleverne føler sig mere trygge ved at bruge Word som 

skriveprogram og kopiere enkelte objekter fra Ti-Nspire CAS ind i deres dokument. 

2 Skriftlighed 

En af de store forskelle fra C til B-niveau er den skriftlige eksamen, som de evt. kan komme til.  

Det betyder, at det skriftlige arbejde på holdet spiller en større og anden rolle nu, end det har gjort på C-
niveau. 

Det skriftlige arbejde på holdet er delt mellem skriftlighed i timerne og skriftlighed med elevtid. 

Skriftlighed i timerne består af almindelig opgaveregning og af ”dagens opgave” i starten af timen 

Skriftlighed med elevtid er både den traditionelle aflevering og projektopgaver/ emnerapporter. 

Der er to forskellige mål med disse to former for skriftligt arbejde med elevtid. Den traditionelle aflevering 
skal give eleverne en rutine i at regne eksamenslignende opgaver samt hjælpe dem med at blive fortrolige 
med det matematiske kernestof. 

Projektopgaverne/ emnerapporter skal hjælpe eleverne med at få et overblik over et stofemne samt skabe 
en større matematikforståelse, når de forklarer faglige begreber såsom differentiabilitet vha. ord og figurer. 

3 Evaluering 

Den skriftlige aflevering med elevtid foregår som en processkrivning med en formativ evaluering først og 

herefter summativ. 

Afleveringerne i efteråret er sat til 3 elevtimer. Disse elevtimer bliver delt i to til to afleveringsgange med 

hhv. 2 og 1 elevtime (se nedenstående skema).  

 1.aflevering 2.aflevering 3.aflevering 4.aflevering 

Aflevering uge 40 
2 elevtimer - 

formativ evaluering 
   

Aflevering uge 44 
1 elevtime - 

summativ evaluering 
2 elevtimer - 

formativ evaluering 
  

Aflevering uge 46  
1 elevtime - 

summativ evaluering 
2 elevtimer - 

formativ evaluering 
 

Aflevering uge 48   
1 elevtime- 

summativ evaluering 
2 elevtimer - 

formativ evaluering 

 



Først afleverer eleverne sin besvarelse elektronisk, som evalueres formativt ud fra 6 punkter (se nærmere 

senere). Eleven får så sin besvarelse retur samt et oversigtsark over, hvad der kan arbejdes videre med i 

denne aflevering.  

Næste gang der skal afleveres, afleverer eleven den tidligere aflevering igen - nu med sine rettelser ud fra 

oversigtsarket samt den nye aflevering.  Eleven får herefter begge afleveringer tilbage, hvor den tidligere 

aflevering evalueres summativt (set: -3 - 00, pænt: 02 - 4, godt: 7, fint: 10 - 12) og den nye afleveres tilbage 

med et oversigtsark. Denne aflevering bliver så genafleveret næste gang, der skal afleveres. 

Til den skriftlige eksamen bliver 20 % af pointene givet for helhedsindtrykket, som er beskrevet ved 5 

punkter i starten af eksamenssættene. Oversigtsarket som eleverne får tilbage sammen med afleveringen, 

tager udgangspunkt i de 5 punkter. Herudover er der en kolonne, der hedder ” lave færdig” (se billede 

nedenfor). Efter den første kolonne med de forskellige spørgsmål i opgaverne, følger fem kolonner: tekst, 

notation og layout, redegørelse og dokumentation, figur og konklusion. Disse fem kolonner svarer til de 

fem områder, som bidrager til helhedsindtrykket. Hvis eleven mangler noget i sin besvarelse i en af disse 

kategorier, vil der blive sat et kryds i skemaet ud fra det spørgsmål. Den sidste kolonne ”lave færdig” er hvis 

eleven ikke har regnet spørgsmålet, eller der er ikke svaret korrekt. 

Opgave Tekst Not og Lay. Red og dok figur konklusion Lave færdig 

2048 a    x   

2048 b x    x x 

2048 c x x   x x 

3013 a x x   x  

3013 b x x   x  

2009 a x      

2009 b x    x  

2009 c x    x  

Oversigtsark efter første aflevering for en elev i klassen 

Oversigtsarket giver eleven et hurtigt overblik over, hvordan helhedsindtrykket har været for opgaven. Inde 

i selve besvarelsen er der hint og kommentarer til, hvordan eleven kommer videre med opgaven. 

Når opgaven afleveres igen, har eleven brugt kommentarerne og oversigtsarket til at se, hvor der skal 

arbejdes mere med opgaverne. 

3.4 Erfaringer med oversigtsark 

Elevernes besvarelse er blevet bedre ved første aflevering nu end før. Der er kommet markant færre 

krydser i oversigtsarket, så helhedsindtrykket for besvarelserne er blevet bedre. Den formative evaluering 

først gør, at eleverne får en ekstra mulighed for at løse en problemstilling, og de vender tilbage til de 

opgaver, som de havde svært ved til at starte med.  Eleverne selv er blevet glade for den formative 

evaluering og har selv spurgt efter det til projektopgaver/ emnerapporter. 

  



 

Opgave Tekst Not og Lay. Red og dok figur Lave færdig konklusion 

1   x    

2a   x  x x 

2b      x 

3a x  x   x 

3b x  x  x x 

3c       

4a x    x  

4b       

Oversigtark for samme elev som før. Dette er fra den efterfølgende aflevering. Der er nu færre krydser end 

før under kategorierne med tekst og konklusion 

Det har været en stor fordel at eleverne har afleveret elektronisk i levende dokumenter, så det er nemt at 

følge processen, og se ved genafleveringen, hvad der var mine kommentarer før, og hvad der er deres 

rettelser. 

 

Nedenfor ses en elevbesvarelse første og anden gang den afleveres. 

 
 

 
 


