
 

 

 

  

 
 
 
 

     

Et

Fo

     

t Al

ord

    

t-i-

 

ele

     

ett

er m

 CA

pro

med

AS

ogr

d 

ramm 



Nå kan ele
mulig. Tex
App for iPa
Verktøyene
beregne gr
 
• utføre b

matem
oppleve

• oppsum
metode
kakedia

• plotte, 
punkte
parame

• utføre m
samme

• konstru
• gjøre m

grafer o
virkelig

• lage ak
notater

 
Texas Inst
mestring i 
er designe
TI satser p
læreplaner
klasserom
kjemi- og m

Kristen Na
 
 

old 
Forord ....

Innhold ...

Applikasjo
                 

PublishVie

TI-NspireT

T3 – Teac

Aktiviteter

Videosnut

Internett-s

 

     

evene se, be
as Instrume
ad gjør unde
e kan bl.a. 
renser, finn

beregninge
matikk-notasj

er lærebokk
mmere og a
er som for e
agrammer. 
tegne og ut
r på objekte
eterverdier 
matematisk
enhengen m
uere og utfo
matematikk 
over dem fo

ge verden 
ktiviteter og 
r, simulering

ruments(TI)
bl.a. matem

et i samarbe
på faglig utv
r, velprøvde
met og omf
matematikka

astad 

..................

..................

oner:  Kalku
               (T

ewTM .........
TM CAS-Na

cher Teach

r ................

tter ............

side ...........

                    

erøre og sa
ents alt-i-ett
ervisning og
løse likning
e eksakte lø

r og skrive 
jon ved hje
kvalitet ove
analysere da
eksempel hi

tforske funk
er og grafer
endrer graf

ke operasjon
mellom data
orske geom
mer mening

or å illustrer

lekser med
ger, veibesk

) har som e
matikk ved å
eid med ped
vikling for læ
e strategier,
fattende onl
aktiviteter fo

.................

.................

ulator_Graf
Tekst og for

.................

avigator ....

ing with Te

.................

.................

.................

 

         

amhandle te
t Computer 
g læring i re
er symbols
øsninger og

uttrykk, likn
lp av et unik
r utskriftene
ata ved hjel
istogramme

ksjoner, likn
r, bruke glid
fer og mye m
ner på data

aene og tilhø
etriske figur
gsfylt ved å
re matemati

d for eksem
krivelser og

et hovedmål
å tilby avans
dagoger og 
ærere med u

 innsikt og 
line bibliote
or klasserom

..................

..................

f_Geometri_
rmelskriving

..................

..................

ecnology ..

..................

..................

..................

Foror
emaer i mat

Algebra Sy
ealfagene m
k, faktorise
g mye mer.

ninger og fo
kt interaktiv
e dine. 
lp av ulike g
er, boksplott

inger og uli
dere til å vis
mer. 

a og visualis
ørende plot
rer og lage 

å importere 
iske prinsip

pel dynami
 instrukser.

l at elever s
serte læring
forskere. 

utgangspun
metoder for
k med biolo
mmet. 

 
 
 

..................

..................

_Lister og re
g)_Vernier D

..................

..................

..................

..................

..................

..................

rd 
ematikk på 

ystem (CAS
mer engasje
re og utvide

rmler i skikk
vt tastatur. D

grafiske 
t og 

kheter, anim
e hvordan 

sere 
tt 
animasjone
bilder og le
per i den 

sk lenkede
 

skal oppleve
gsverktøy so

kt i gjeldend
r å lykkes i 
ogi-, fysikk-,

..................

..................

egneark_Da
DataQuest (

..................

..................

..................

..................

..................

..................

måter som
S) TI-Nspire 
erende, men
e variable u

kelig 
Du 

mere 

er 
gge 

e 
om 

de 

, 

 

..................

..................

ata og statis
(Øvinger og

..................

..................

..................

..................

..................

..................

 man aldri f
CAS eller T

ningsfylt og 
ttrykk, finne

..................

..................

stikk_Notat
g data)_Spø

..................

..................

..................

..................

..................

..................

Side 2 a

før har trodd
TI-Nspire C
... moro! 

e integraler,

..................

..................

er 
ørsmål… ....

..................

..................

..................

..................

..................

..................

av 10 

d er 
CAS 

 

.... 2 

.... 2 

.... 3 

.... 8 

.... 9 

.... 9 

.... 9 

.. 10 

.. 10 



 
 

  Kalku

  Geom

 

 Data o

 

    Vern

 

     

Ap

ulator 

metri 

og statisti

nier DataQ

                    

pplika

  

  

ikk  

Quest (Øv

 

         

sjoner

inger og d

r (dyn

  

  
 

  

  

  

  

data)   

  

amisk

 Graf 

 Lister og

 Notater (T

Spørsmål

ke verk

 regneark

Tekst og f

l… 

ktøy) 

k 

formelskri

Side 3 a

 

 

iving) 

 

 

av 10 



TI-Nspire™
matematik
 
Det er mor
funksjoner
 
Programm
verktøy, st
 
Du kan sen
dokument 

Dokumentv
Dokumentv
 
 

     Kalk
      
 

     

™ CAS er e
k, biologi, fy

rsomt og let
r, grafer, geo

ene(applika
raks oppda

nde oppgav
direkte til læ

verktøykna
verktøyboks

kulator 

                    

n dynamisk
ysikk, kjemi

ttere å lære
ometri, san

asjonene/ve
terer de an

ver og/eller 
ærer og elev

ppen  p
s-menyen. 

           

 

         

k programva
i og naturfa

e når én pro
nsynlighet, 

erktøyene) e
dre. Derme

besvarelse
v.  

på Dokume
Du åpner u

Graf 

are som sam
g. Elevutga

gramvare k
datainnsam

er dynamisk
ed kan du ek

r/løsninger 

ntverktøylin
ndermenye

    

mler alt det 
aven har ikk

kan løse opp
mling og/elle

k forbundet
ksperimente

i TI-Nspire-

nje i de forsk
en for hvert 

  Geome

du har bruk
ke med Spø

pgaver med
er statistikk.

t på en slik m
ere på tvers

-format elle

 
 

 

kjellige app
alternativ v

etri      

k for av prog
ørsmål…-ap

d algebra, fo
. 

måte at end
s av applika

r som et Pu

Klikk på 
på verktøy
arbeids-om
får opp ap
menyen: 

Klikk på én
du får opp 
 

likasjonene
ed å klikke 

  Lister

Side 4 a

grammer i 
pplikasjonen

ormler, 

dringer i ett 
asjonene. 

ublishView-

-ikon
ylinja eller i 
mrådet, og d
pplikasjons-

n av dem, o
opplikasjon

e gir deg 
på ¢. 

r og regne

av 10 

n. 

net 

du 

 
og 
nen. 

eark 



 

   Data
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kalku
• Du kan

fra de e
sjoner
derivas
grense
også le

• Med en
gjøre o
desima
med en
faktori
liknin-
likning
differe
matem
for eks

 

 Graf 
• Her ka

grafer t
lineær
samme
logarit
nentie
trigono

• Du kan
ellipse
vektor
diagra
siallikn
spredn
grafer o

• Med en
finne n
terrass
enkelt v

• Ved å d
virker p

     

a og statis

ulator 
n enkelt gjen
enkleste reg
r og mer kom
sjoner, inte
everdier. Te
egge inn. 
nkle tastetry
om eksakte
alsvar, regn
n målenhet
isere uttryk
ger, ulikhe

gssett, 
ensialliknin

matiske sym
empel π og

n du enkelt 
til funksjone

re, polynom
ensatte, ra
tmiske, eks
lle og 
ometriske. 
n tegne sirk
er, hyperble
rfunksjoner
m for differ
inger, integ

ningsdiagr
og -flater. 
nkle tastetry

nullpunkter, 
se- og vend
veksle mell
dra i skyve
på grafen. 

                    

tikk     

nnomføre a
gneopera-
mpliserte 
egraler og 
ekst kan du

ykk kan du 
 svar til 

ne om svar 
t til en anne
k, løse 

eter, 

nger og bruk
mboler som 
g e. 

tegne 
er som er 
mer, 
sjonale, 

spo-

kler, 
er, 
r, retnings-
en-
gralkurver, 
am og 3D-

ykk kan du 
skjærings

depunkter, b
om grader 
kontrollen 

         

 Notater

alt 

u 

en, 

ke 

-

bl.a. 
spunkter, to
bestemme 
og radiane
for en varia

         

pp- og bun
areal mello

er i trigonom
abel i en fun

 

 Vernier

npunkter, te
om grafer og
metriske fun
nksjon kan 

r DataQue

egne og be
g bruke line
nksjoner. 
du finne ut 

st   Sp

stemme tan
eær optime

hvordan ve

Side 5 a

pørsmål…

ngenter, fin
ering.  Du k

erdien for de

av 10 

nne 
kan 

en 



 
 Geom

 
Med denne
kan du 
• enkelt 

geome
utføre b
måling

• kan du
og dra 
arbeids
dy-nam
betyr a
endre e
under-s
og beg

• med få
markør
linjesty
sirkelb
trekan

• konstru
• bruke s
• bestem
 
 
 

 Liste
 
Du kan en
inn i et reg
beregning
Lister og r
Data og st
 
Du kan 
• gjenno

aktuelle
analys
regres
grunnla
planen

• tegne h
(søyled
kakedi
kurver
norma
kurver

     

metri 

e applikasjo

konstruere 
etriske figur
beregning-

ger 
 gripe tak i 
dem rundt 

som-rådet. 
miske egen
at du enkelt 
en kon-stru
søke egens

greper. 
å tastetrykk 
ren tegne 
ykker, para

buer, sirkle
ter, mange

uere norma
symmetri, r

mme lengde

er og reg

kelt legge d
neark og ut

ger på dem 
regneark e
tatistikk. 

mføre alle 
e regresjon

ser med plo
sjonskurver
ag av lære-
e 
histogramm
diagramme
iagrammer
r, boks-plot
alfordelings
r 

                    

on-en 

rer og 
-er og 

punkter 
i 
Denne 

nskapen 
kan 
ksjon og 
skaper 

og 

alleller, 
er, 
ekanter og 
aler, vektor
refleksjon,
er, arealer o

gneark  

data 
tføre 
i 

eller 

ns-
tt og 
r på 

mer 
er), 
r, 
tt og 
s-

         

kjeglesnitt
rer og halve
 translasjo
og vinkler

 +   D

 

t 
eringslinjer

on, rotasjon

Data og s

r 
n og forstø

statistik

rring av ko

k 

nstruerte fig

Side 6 a

gurer 

av 10 



 
 

 Nota
I denne ap
opprette og
dokumente
 
Bruk Notat
• styrke 
• bygge 

innenfo
• lage sa

repetisj
• fordele

elever 
lærepla

• gi spør
skjules
formler
regnea

• skrive k
kjemis
ligning

• oppret
eksem
likninge
og mat

• skrive r
i biolog
naturfa

 

 Verni
Applikasjo
samle, vis
data. Med 
koples dire
 
Du kan 
• samle d

digitale
porter 

• samle d
eller ut

• fokuse
innsam

• ta opp 
for sam

• opprett
hypote

• analys
regresj

• tilpass
vises p

• knytte d
applika

     

ater 
pplikasjonen
g formidle te
er.  

ter til enkel
læringen 
opp kunnsk

or læreplanm
ammendrag
jon før prøv

e ulike oppg
under arbe
anmålene 
rsmål og sv

s) om for eks
r, grafer, ge
ark og regre
korrekt form

ske formler
ger 
tte og beha
pel formler,
er og tekst i
tematikk 
rapporter fr

gi, fysikk, kje
ag 

ier DataQ
nen bruker 

se og analy
TI-Nspire 

ekte til datam

data med to
e og tre an

data i labor
te i felten 
ere på deler

mlede data 
flere datakj

mmenlignin
te og samm
eser med d
sere data ve
jon og statis
se måten re
på 
dataene til 
asjoner 

                    

n kan du 
ekst-

t å 

kapen din 
målene 
g under 
ver 
aver til 
idet med 

var(kan 
sempel 

eometri, 
esjon 
materte 
r og 

andle for 
 uttrykk, 
i fysikk 

a øvinger 
emi og 

QuestTM 
du til å 

ysere 
Lab Cradle
maskinen. 

o 
aloge 

ratoriet 

r av 

jøringer 
ng 

menlikne 
ata 
ed grafer, 
stikk 

esultatene 

andre 

         

e kan den taa opp til 100

 

0 000 målinger per sekkund. Flere 

Side 7 a

sensorer ka

av 10 

an 



 
 Spørs

 
I applikasjo
 
• flere sv
• åpne sv
• likning
• koordi
• bilder 
• kjemis
 
 
Selv om ele
 
• åpne d

inneho
• svare p
• i egenk

kontro
 
 
Applikasjo
 
• Sett in

eller 
• 
 

PublishV
I dette dok
du opprett
 
Du kan  
• legge in

likasjon
interak
medier

• bruke b
og/elle

• sette in
farget/
tekstbo

• rappor
prosjek
eksemp
datatab
lenker 

• oppret
inneho
på en p
på et A

     

smål… 

onen kan du

varalternat
var 

ger og/eller 
natpunkter

pørsmål 

evene ikke 

dokumenter
older spørsm
på spørsmå
kontroll-mo
ollere arbeid

nen finner d

n på menyl

 på verkt

ViewTM  
kumentform
te og dele d

nn TI-Nspire
ner som kan
ktivt og dyn
r 
bilder, bakg

er videoer 
nn merknad
/uthevet tek
okser 
rter eller 
ktbeskrivels
pel kurvetil
beller, bilde
til nettressu
te et dokum

older fullste
prøve/eksam
A4-ark 

                    

u som lærer

iver 

uttrykk 
r og/eller lis

kan formul

r som 
mål 
lene 
dus, 

det sitt 

du under 

inja  

tøylinja  

matet kan 
dokumenter

eTM CAS-app
n være 
namisk lenk

grunnsbilde

der, 
kst og 

ser med for 
pasning-er,

er, videoer o
urser 
ment som 
ndige løsnin
men for uts

         

r lage oppga

ster 

ere spørsm

r med lærer

p-

ket til 

r 

 
og 

nger 
skrift 

aver med 

mål, kan de

re og eleverr. 

Side 8 aav 10 



TI-Nsp
Med dette
• oppret
• se elev
• i løpet 
• få rette
• mer eff

• få mer 

Tecn
Et mål er å
lærere insp
læreplane
På kursene
• gjøre læ

TI-Nspi
• gi lære

variere
• øke kv
• tilføre 

som fo
• arbeide

visualis
Til høyre e
digitalt me
Notater og
med god k
sikkerhet s
løsningen m
kandidat-n

Aktivit
Du finner et
undervisnin
læreplanmå
opp-leggene
som danner
arbeidet. I t
arbeidsbesk
Arbeidet me
undervisnin
TI-sida er og
 

Til høyre fin
temaet 3D o
TI-Nspire CA
fram og tilb
oppgaver og
 
 

På en nett-s
lagt ut man
simuleringe
læreplanmå

     

ireTM CA
e systemet k

te et nettve
venes skjerm
av få sekun

et oppgave
fektivt tilpa

engasjerte

nology 
å utvikle ped
pirerer og g
ne ved hjel

e er målet å
ærere trygg
ireTM CAS-ap
re nye muli

e undervisn
aliteten på 
lærere gode

orenkler ele
e med ekse
serer temae
r en oppgav

ed applikasj
g Graf. Du k
kvalitet, ove
skrive direk
med bl.a. p
nummer. 

teter 
t stort utvalg
ngsopplegg i
ål i matemat
e kan du last
r et godt gru
tillegg følger 
krivelser for 
ed å bygge o

ngs-opplegg p
gså startet o

nner du et pa
og  omdreini
AS kan du en

bake til beskr
g forklaringe

sida har Øyst
ge animasjo

er innenfor fl
ålene i matem

                    

AS-Nav
kan du 
erk i klasser
mvinduer 
nder få svar 
r automatis

asse underv

 elever– T

dagogikken 
gir deg aktue
p av Kom-i-

å  
ge på å bruk
pplikasjone
igheter til å

ningen 
læringen 
e eksemple

evenes arbe
mpler som 
er 
ve løst 
onene 

kan enkelt o
ersikt og 
te ut 
aginering o

g av 
nnenfor man
ikk. I de flest
te opp en tns
nnlag for 
det også me
elev og lære

opp liknende
på den norsk
pp. 

ar sider fra 
ings-legeme

nkelt bla deg 
rivelser, 
er. 

tein Nordvik
ner/ 
ere av 
matikk. 

         

vigator 

rommet 

fra elevene
sk 

visningen ov

Teacher

med enkel,
ell og menin
-gang kurs, 

ke 
er 

 

er 
eid 

og 

og 

nge 
te 
s-fil 

ed 
er. 
e 
ke 

r. I 

 

 

e 

verfor elevg

r Teach

, aktuell og 
ngsfull kom
demonstra

grupper 

ing with

anvendelig
mpetanseutv
asjoner og u

h 

g programva
vikling i for
undervisnin

are. Erfarne
hold til 

ngsmetoder

Side 9 a

e 

r. 

av 10 



 
 
Et stort utv
ningsopple
læreplanmå
kjemi kan d
støtte i opp
Du laster op
danner grun
I tillegg følg
arbeidsbesk
elev og lær
 
 
Til høyre fin
et undervi
eleven kan 
og endre st
påvirker be
skatepark. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Til høyre fin
et undervi
eleven kan 
skaper til g
eksempel s
tetthet, ele
ionisering. 
 
Det er lagt 
under opplæ
gjennomfør
interaktive 
 
 

Videos
I samarbeid
som viser h
i matematik
 
Videosnut
 

Interne
På den nor
finner du r
være god s
elever/stud

     

valg av unde
egg innenfo
ål i biologi, fy
du bruke som
plæringen. 
pp en .tns-fi
nnlaget for a
ger det også
krivelser for 
rer. 

nner du et ut
sningsoppl
simulere, ob

tørrelser som
evegelsen i e

nner du et ut
sningsoppl
registrere e
runnstoffene
melte og ko
ktronegativi

opp til at ele
æringen bl.a
rer en rekke 
flervalgoppg

snutter 
d med Atomic
vordan eleve

kk, biologi, fys

tter er også 

ett-side
rske interne
ressurser so
støtte for bå
denter og læ

                    

ervis-
r mange 
ysikk og 
m god 

l som 
arbeidet. 
å med 
både 

tdrag fra 
egg der 
bservere 

m 
en 

tdrag fra 
egg der 
gen-
e, for 
kepunkt, 
tet og 

even 
a. 

gaver 

c Learning ha
er og lærere 
sikk og kjem

laget for TI-N

e 
ettsida 

om vil 
åde 
ærere. 

         

ar Texas Ins
effektivt kan
i. 

Nspire CAS 

struments lag
n bruke TI-Ns

App for iPad

get videosn
spire™ CAS

d®. 

nutter 

Side 10 aav 10 


