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Hæftet supplerer kernebogen ved at øge elevernes matematiske kompetencer i brug af IT som hjælpemiddel –
primært med anvendelse af værktøjsprogrammerne Excel og GeoMeter.

Arbejdsopgaverne til Excel og GeoMeter er fremstillet ud fra, at det er det tredje år, man formaliserer brugen
af regneark og geometriprogrammer.

De følgende fordybelseshæfter på de ældre klassetrin vil blive tematiseret og fortsætte kendskabet til
programmerne og de muligheder, der er for at bruge dem som hjælpemiddel i matematik.

Hvert opslag omhandler en særlig type faciliteter, som kan bidrage til besvarelse af matematiske
problemstillinger fra Kontext 6, Kernebog. Eleverne oplever derved, at ´papiropgaver´ kan løses på andre og

nogle gange enklere måder, når de oversættes til ´skærmopgaver´.

Bagest i hæftet er der forskellige kommentarer herunder råd og vejledning til læreren.

Til hvert emne hører der en Excelfil eller en GeoMeterfil, der fungerer som skabelon for eleverne.
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