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Min motivation…
Udsagn fra læreruddannelsen:

”Når der står ‘vis at’, skal man så bevise det eller…”

”…når nu man skal bevise den der definition…” 

”…jeg  kan bare bevise det i Geogebra – at det altid er sådan lige 
meget hvor meget jeg trækker i den…”



Ræsonnementer og bevisers plads i grundskolen
– 18   vigtig for udvikling af matematisk forståelse
– 5     noget der skal læres udenad
– 7     unødvendig 
– 14   en måde at forklare matematik på
– 13   ikke præcise

Bevis hvorfor summen af 2 ulige tal giver et lige tal:
• 0    deduktivt bevis
• 12  nogenlunde ok svar (på vej)
• 42  ikke korrekt

• Fx: 11 empiriske svar 
Resten ikke tydeligt eller ikke svar

(Larsen, Østergaard & Skott, 2017)

Spørgeskema på læreruddannelsen matematikstuderende. 
(n=57)

Fordi: 
5+5 = 10, 
3+7 = 10 
9 +11 = 10, et ulige 
tal er et lige tal +1. 

Et ulige tal består af et lige tal og en 
enkelt. Så når man lægger 2 af dem 
sammen, lægger man 2 lige tal 
sammen og de 2 enkelte sammen 
får man 2 lige tal, som man så 
lægger sammen  og det bliver derfor 
alle et lige tal…

En god veninde og en dårig 
veninde er dårligt, En dårlige 
veninde og en dårlig veninde er 
god, da de ikke er sammen med 
gode venner.


Ark1

		Studerende:		Spørgsmål 1: Hvad har fået dig til at vælge læreruddannelsen og ønske at blive lærer? Hvornår begyndte du at overveje at du ville undervise? Hvorfor er du interesseret i undervisinge		spørgsmål 2: Hvad har fået dig til at vælge matematik som fag på læreruddannelsen		spørgsmål 3: hvad er dine erfaringer som matematikelev/matematikstudernde i uddannelsessytemet? Hvis du tænker tilbage på din egen tid i folkeskolen og gymnasiet og dine erfaringer med matematik, hvad står så tydeligtst for dig?		Prøv at beskriv din tidligere matematikundervisning		Prøv at beskrive dine tidligere matematiklærere		prøv at beskrive hvordan du havde det i matematikundervisningen		Hvad kunne du bedst/dårligtst lide i matematikundervisingen		Prøv at beskrive hvordn du havde det med matematiske ræsonnementer og beviser		Hvilke fag/hvilken retning havde du på gymnasiet?		Spørgsmål 4: Prøv at tænke på nogen, som du synes er god til matematik. Hvorfor synes du…. Er god til matematik? Hvad er det han/hun kan? Hvad tror du er grunden til, at… er god til matematik?		spørgsmål 5: Hvad med det modsatte? Kender du nogen, som er virkelig dårlig til matematik? Hvem?  Hvorfor tror du… ikke er god til matematik? Hvad er det han/hun gør? Hvad er din forklaring på hvorfor …. Ikke er god til matematik?		spørgsmål 6: Respns til elevers nye ideer omkring sammenhæng mellem areal og omkreds - hvad vil du svare eleven?		spørgsmål 7: Respons til elevers vanskeligheder med positionssystemet. 		spørgsmål 8: Repræsentationer: divion og brøker		Mange synes det er svært. Hvad tror du der gør det svært?		spørgsmål 9: Ræsonnementer: et ulige tal adderet med et ulige tal giver et lige tal. Hvordan vil du argumentere for, at følgende udsagn - et ulige tal adderet med et ulige tal giver et lige tal - er sandt?		Hvordan vil du argumentere/bevise det, hvis din målgruppe er indskolingselever, udskolingselever, dine holdkammerater

		Jenni dahl  - ordinær		Lærer fordi: "jeg kan lide at formidle" "jeg elsker det sus det giver når man finder den rigtige måde at forklare problemet på og kan se at modtager forstår" "allerede i folkeskolen vidste jeg at jeg ville undervise bare ikke i hvad"		Fordi: "matematik er et rigtit aha-fag" "matematik er umuligt indtil man ser lyset" 		"mine sejre når jeg indså løsningen på et problem og sammenhænge mellem begreberne		"pensumnitis" "meget fokuseret på eksamen" "knap så meget fokus på forståelsen"		"skønne rolige mennesker med evne til at forsimple nmatematik"		"jeg følte mig ofte ubeskrivelig dum, men så engang imellem utrolig klog" "aldrig stabil midt i mellem"		"jeg kunne rigtig godt lide at løse opgaver på ege hånd, så kunne man få hjælp en lige der hvor mang mangede den, det gav størst udbytte"		"først forstod jeg slet ikke pointen i at lave dem, men jeg fandt derefter ud af  hvad matematik egentlig er. Dette først på HF og her blev det rigtig sjovt."		HF - Mat A, datalogi, filosofi		"min lærer på HF, idet han kunne spotte vores huller nærmest inden man stilte et spørgsmål"		"vedkommende forsøger sig på udenadslære frem for forståelsen"		aaaaaa		"jeg vil gøre opmærksom på hvad cifrene repreæsentere" "derefter skal eleven huske at indsætte antal 0 svarende til hvilken plads tallet eleven ganger med har"		omskriv til blandede tal 1 3/4 til brøk 7/4 herefter sætte den op til 7/4 / 1/2 og så gange med den omvendte		" fordi man ganger i et divisionsstykke" "når man deler med 1/2 så fordobler man" 		"Hvis n/2 er et helttal er n lige, hvisl n-1/2 er et helttal er n ulige. Vi fokusere på tælleren (n-1) + (n-1) = n-1+n+1= 2n. Vi får så at 2n/2= n/2 og ser at hvis 2 ulige tal adders vil summen altid blive lige		"de ulige tal ar 1 i overskud når der deles med 2" "summen af to ulige tal vil atlid blive lige, da der vil være 1 i rest på begge sider af sumtegnet 1+1 =2 som er delelig med 2"

		Ditte Kildsig - merit		"Har overvejet det længe" "jeg vil gerne ændre livsmulighederne for de som har det svært i skolen mv."		"jeg har flest kompetencer fra min kandidatgrad indenfor dette fag" "og så kan jeg godt lidt det blik der kommer i elevens øjne når de virkelig forstå matematikken - første gang - altså aha-oplevelsen"		"min folkeskolerlærer var ikke faglig stærk nok til at udfordre de stærke elever (fx mig) hvorfor jeg slappede lidt for meget af" "I gymnasiet var han ikke pædagogsik nok"		"tavle gennemgang- spørgsmål - regn selv" "i folkeskolen var der fokus på at de der var hurtigt færdige  hjalp de andre"		"ikke så følsomme overfro de elever der synes det var ubehageligt at skulle fremstå som uvidende ved tavlen" 		"jeg havde det godt" "jeg oplevede at man havde frirum når man var dygtig"		"jeg kunn bedst lide regningsdelen og logikken, når jeg sad og løste ligninger eller vi talte om beviser og jeg forstod det, så følte jeg at jeg blev klogere""den mere abstrakte del var jeg ikke begejstret for"		"jeg synes det var dejligt logisk når det blev gennemgået, men når jeg sad me det alene følte jeg mig usikkert" "jeg havde brug for en makker at ræsonnere sammen med"		Matematisk student med egelsk og matematik på A-niveau		"han forstår hvad de statistiske test betyder og det er de tester" "han har taget sig tid til at lære det i dybden"		"hun har opgaver - hun har haft virklig dårlige lrere og det er deres skyld" "på et tidspunkt er logikken gået tabt tidligt i folkeskolen og derefter er alt sort" "det har måske været nemt for en pige at sige jeg er dårlig til matematik og det har all omkring hende accepteret"		"jeg vil forklare hende hvad hun gør og hvad det er hun ser for at prøve at få hende til at tænke i ræsonnementer"		"når du regner med tiere er der en regel - kan du huske den?" "prøv at gange 10 med 60" "så når du ganger 12 gange 65 ca hvor stort tal skal det være?" "prøv at tænke på at 12 fx er mdr. dvs. 1 år og så i 65 år - det svarer til resultatet i måneder" "lave øvelser hvor flercifrede tal er sat op i gangekasser oghvor 0 står i forvejen"		omrkriver til uægte brøk og ganger med den omvendte! "måske kan man snkke om penge - hvis man har 1 3/4 kroner hvor mange 50 ører får man så?"		"det er ikke logisk at når man deler noget så bliver det større		"når man lægger to tal sammen som ikke er delelig med 2  vil der fremkomme noget der er deleligt med 2 og derved være et lige tal, fordi der kun er et ulige tal der er mindre end 2"		Eksempler så det kan ses "1+3, 3+5, 5+7", "I udskolingen lave et bevis"

		Annika - ordinær		"jeg har altid været interessert i børn og deres udvikling		"jeg har selv haft en rigtig dygtig matemtaiklærer, både i folkeskolen og gymnasiet, hvilket har givet mig interesse for faget"		"en meget struktureret undervisning, hvor man ofte kunne sidde alene og langsomt forstå grundprincipperne"		"hyggelig, afslappende og opfyldt med aha-oplevelser		"fornuftige, søde og enormt hjælpsomme"		"jeg følte at jeg kunne være mig selv og få lov til at gøre tingene i mit eget tempo"		"Brøker har altid forvirret mig"		"jeg skulle altid vide hvad og hvordan før jeg forstod det, når det skete kom resten hurtigt"		Matematik a, fysik a og kemi b		min far - han har altid været den der forklarede mig hvad og hvordan matematikken skulle tolkes		min kollega. Når vi gør kassen op om aftenen har hun svært ved at lægge 2000 + 1700 sammen"		jeg vil svare at det er enormt flot at hun selv har fundet ud af det og om hun ikke vil vise de andre det"…		Umiddelbart en fin metode, men eleven skal huske på at han ikke kun skal gange fra venstr mod højre men også modsat. Da 12x65 er 780 skal vi både sige: 1 x 65 = 65 , 2 x 65 = 130 i alt 195 og 12 x6 = 72 og 12x 5 = 60 i alt er det 132, og 132 og 195 er 780. Da stykket ellers ikke er afsluttet		1 3/4 lagkage delt med 1/2, 1,75:0,5 		brøker snyder ofte øjet, således at man skal tænke flere gange over det inden man begynder at regne		"ulige + ulige = lige, lige + lige = lige, lige + ulige = ulige" (der er også nogle tegniner af halve lagkager 		tegninger igen til indskolinen og udskolingen 

		Claes - åben uddannelse		har levet af at undervise siden jeg var 20 - musik-aftenskole og som lærer på en privatskole		I samråd med kollegaerne valgte jeg matematik		"har ikke tydelige minder"		"kan huske vi skulle have matematik i 3. klasse og ikke regninge"		"solide"		"altid fulgt med , synes det var nemt. Der var en række opgaver der skulle løses - dejligt neutralt"		"matematikundervisning har ikke den store følelsesmæssige værdi for mig"		"havde det fint med ræsonnementer og beviser - om end jeg ofte kom til at springe nogle led i kæden over. Dette mest fordi jeg synes det var logisk det var sådan"		matematik, kemi og fysik		Min bror er god til matematik - han kan opstille en logisk argumenteret beviskæde. Han er primært god til matematik pga god hukommelse, interesse for fag og massere af træning		kender ikke nogen der er virklige dårlig til matematik. 		"jeg vil sige at det er en spændende teori, men der er 2 spørgsmål jeg gerne vil have hun overvejer. 1. er de to figurere ens - hvis nej hvorfor så opstille regel? 2. hvad med figuren (8x1) hvordan virker hendes teori på den?"		"jeg vil som udgangspunkt tale om lighederne mellem 12x65 og 10x65 + 2x65" "hvis eleven kan opdele og afrunde indenfor købemandsregning så bruger de pr- automatik posisionssystemet til at selvrette om facit virer rimeligt"		1 3/4 stykke kage , hvor mange lærere kan så f et 1/2 stykke kage hver"		"at dele med minde end en er rimigeligt abstrakt"		"Det er giver for definitionen på et ulige tal at det får resten 1, hvis man deler det med 2. To uligetal m resten 1 der adderes giver resten 2 -> ingen rest"		"ved indskoling vil jeg arbejde meget visuelt ellers vil jeg bruge ovenstående"

		Lars Andersen		jeg blev arbejdsløs		jeg har brugt matematik i mit arbejde så jeg tror jeg kan give gode eksempler fra virkelighedens verden		I folkeskolen var jeg ikke specielt dygtig til matematik, men jeg var god til regning i indskolinen. 		-		-		Spændende når vi gennemgik emne og fik grundige forklaringer		dårligst når en lærer bare laver en intro og så ikke følger op med den enkelte og dennes spørgsmål		jeg er alt for utrænet i beviser, så her skal jeg arbejde for at blive dygtigere. 		havde enkeltfag på HF 		de der bliver gode til matematik har sikkert haft en god lærer, der fik gjort emnerene interessante, så har personen fåret matematik som hobby		Hvis man ikke er så interesseret at man vil bruge tid til at fordybe sig i faget så bliver man heller ikke god		Her er tegnet et rektangel på 10x1 og der står: "omkreds 22, areal 10"		"jeg vil træne det med personen så han/hun husker at sætte nul ind. Og lave nogle øvelser med - enere, - tiere og hundrede osv. "		omskrives til uægte brøk og så står der 7/4: 2/4 = 7:2 = 3,5  "en hund kan spise 1 3/4 kat hvad hvis der var to hunde"		-		"jeg kan ikke lige ryste det ud af ærmet men jeg har vist det i tabllen" Her er en tabel: 1x3 = 3 (u), 2x3 =5 (L), osv. helt til 10x3 = 30 		-

		Helene Sørensen - ordinær		"jeg har længe vidst at jeg gerne ville arbejde med mennesker… jeg synes det er et enormt vigtigt fag/job i vores samfund. Desuden kan jeg lide at lære fra mig"		"jeg synes det er vigtigt at der er nogle gode matematiklærere som godt kan lide faget og som kan gøre det relevant for børnene"		"jeg synes det er et konkret fag, man kan godt diskutere det og være ueninge men man er aldrig i tvivl om man har fået det rigtige svar""at løse opgaver har været afstressende for mig" 		"I folkeskolen var det meget gruppearbjede" "på HF var det tavleundervisnig + aflevering, man arbjede individuelt"		de virkede glade for faget		"rart" "man skulle ikke forholde sig til så mange andre mennesker men til nogle problemer"		"mindst når jeg ikke kunne følge med eller kunne jeg lide det hele"		"jeg havde det fint"		matematik og samfundsfag		-		-		"vil lave nogle flere eksempler på klassen, derefter vil jeg elevernes bud på sammenhæng mellem omkreds og areal og udfra hvad de siger fortælle dem resten." 		"jeg ville sige at når man ganger med 10ére skal man rykke 10'er resultatet frem på 10'ernes plads. Derefter kan man lægge dem sammen."		"det ved jeg ikke"		-		"to tal der bliver plusset med hinanden vil altid blive et lige tal, for det der bla derfinere et lige tal er at det kan deles i to lige strore tal"		"at hvert andet tal kan deles i to lige store tal. De hedder lige tal. Uanset hvilke to hele tal du plusser vil det give et lige tal. "

		Per - ordinær		"det er mit mål at blive træner på en efterskole"		"matematik var i folkeskolen det mest interessante fag og er det sammen med idræt stadig"		"matematik i folkeskolen var spændende fordi det dækkede bredt og var grundlæggende forståelse af faget. I Gym blev det mere teknisk ikke kedeligt, men svarere at forstå meningen med"		"både i gym og i folkeskolen var det meget tavle-undervisning. Folkeskolen dog også med opgaveløsning og god deltagelse fra eleverne"		"han var en del af klassen og kunne skære igennem og så virkede han til at være interesseret i alles læring"		"følte mig godt tilpas, fordi jeg altid blev udfordret pasende. I gym fandt jeg også et godt samarbejde med en kammerat"		lide: ting der gave mening og kunne ses hvad skulle bruges til, dårligts: problemløsning hvor man skulle finde ud af hvordan noget skulle regnes"		Vi har næsten aldrig arbejdet med beviser		virksomhedsøkonomi, mat b og innovation som linje!		Han er god fordi jan kan forklare hvad han gør og hvorfor. Han har altid interesseret sig for det og derfor lev han vel god til det"		Han har nok givet op i en tidlig alder og er ikke rigtig blevet hjulpet.		Det vil i mange tilfælde også være gældende men hvis du i figur 2 havde valgt at bruge målene 7 x 1? Jo tættere man kommer på et kvadrat jo større areal vil man få!		"… at dele eks 12 op i 10 og 2 for at gange eet for herefter at lægge det sammen. Hvis eleven ikke forstod det, må man bryde forklaringen mer og mere ned. Til forståelsen bliver bedre. Når denne er på plads kan an så gå til det ret teksniske"		"jeg vil omkrege til decimal tal først, gange op så vi har med hele tal at gøre"		Divison er i sig selv svært for magne. "brøker er om end endu sværere"		"taget et kig på talrækken: Hvert andet er lige og tilsvarende ulige. Da et ulige tal ikke kan springe over de lige tal uden at ramme bare et af dem, må ovenstående være sand. 		indskoling: massere af eksempler, udskoling: ovenstående bevis. 

		Claus M		"det giver mig muglighed og ansvar for at lære de næste generationer noget om de fag jeg selv finde interessant"		"jeg er stor fan af matematik" "…det er et fag som berører mange andre områder som fx fysik, ingeniør mm., derfor håber jeg at jeg kan benytte mit engagement til at lære folkeskoleelever et af de vigtigste fag i vores samfund"		"det byder ofte på frutrationer" "men det giver en stor tilfredshed, når man endelig kan se igennem kaoset og finde harmonien" 		-		Både gode og dårlige - det var som regel måde de nåede ut til eleverne på der gjorde forskellen"		Jeg var på hjemmebane - en verden jeg kunne forholde mig til med logiske regler		I gymnasiet blev vi introduceret til programmet maple - det gjorde matematik til en leg, når man først fangede det. Ikke noget negativt.		Beviser er satans værk indtil man endelig fanger det. 		mat a, fysik a og kemi b		Har en ven hvis hukommelse er hans hemlighed - når han først får noget forklaret hang det ved.		Hvis du ikke når at få succes-opleelsen ved at forstå noget før man bevæger sig videre til det næste emen kan man godt miste begejstringen for faget fordi man altid følger sig bagude!		ros for engagement og beder hende vise det for resten af holdet.		Bede ham forklare hans tilgagn og derefter vil jeg forklare ham, hvordan hna kan prøve at starte fra en ende af ved føst at multiplicere 5 med henholdsvis 2 og 10 for derfeter at lægge det sammen derefter gøre det samme med 60.		-		regler for brøker kan virke forvirrende fordi det er en anden tilgang i forhold til hele tal		Det kan reduceres til 1+1 uanset hvilket ulige tal man har med at gøre, er de kun et tal fra eller til et lige tal, og derfor når de adderes vil dette tal i forskel lægge sammen og danne et lige tal		Indskoling: noget med æbler, udskoling: eksempler ovenfor, holdkammerater: griner hvis de ikke kan se det selv!

		Akemi Lauritzen - ordinær (japaner - muligvis i japansk skole?)		"jeg kan vise en interessant erden af matematik til børnene og måske give en god indflydelse på dem"		"matematik er meget interessant"		"jeg fik mange lektier i matematik hver dag. Det var god træning og jeg kom til at løse opgaver bedre og hurtigere"		Matematikundervisningen fulgte altid efter en grundbog og derudover fik vi massere af øvelser. Det var meget sjældent at vi lavede gruppearbejde"		Lærerne forklarede godt om alle begreber ideer og tankegang. De gav os eksempler om hvordan man løser opgaver		Jeg forstod lærerens forklaringer. Jeg havd det godt.		Jeg kunne bedre i matemaitk		"når jeg havde svært ved at forstå beviser, prøvede jeg igen og igen og nogle gange at tænke på en anden måde, hvilket er spændende for mig"		matematisk linje		God fordi han forstår godt matematisk begreber ideer og tankegang, og han har gode færdigheder i matematik. Han kan også bruge kompetencer i matematik når han læser problemer		Han er dårlig fordi han ikke har nogle kompetencer i matematik.		prøv at sammenligne 3x3 kvadrat med 6x1 rektangel. Første kvadrat har omkreds 12 og areal 9, mens den anden firkant har omkreds 14 og areal 6 - Er det interessant at forskellige eksempler giver forskellige resultater?		?		Når man har en pizza i en hel og 3/4. En person tager 1/2, 3 personer kan tage en halvdel og en fjerde person kan kun tage en halvddel af portionen for en person. Derfor er svaret 3 1/2		Ja det er svært		Først giver jeg nogle konkrete eksempler som 3+5 = 8 , 11+23 = 34 osv. Næst generalisere jeg det		Indskolingselever: konkrete eksempler, Udskolingselever: n, m i heltal, uligetal: 2n+1, 2m+1  (2m+1)+(2n+1)=2(m+n+1) -->et lige tal.

		Lærke Due		Ønsket om at arbejdemed mennesker og… at gøre en forskel. 		Min primære interesse er børn og unge med autisme oftes er det de matematiske fag "logik fagene" der fanger dem mest". Jeg har aldrig været den stærkeste i matematik og kan virkelig sætte mig ind i at sidde spejlblank og tænke What!... Jeg vil gerne hjælpe de svage som jeg ikke selv er blevet hjulpet		skoleskift osv. fik mig tabt helt i matematik. Lige siden har jeg faktisk hadet matematik fordi det kun har mindet mig om hvor inkompetent jeg var. Undervisningen på gymnasiet var omtrent endnu mere upædagogisk og dårlige, men jeg kæmpede mig til en middelkarakter i mat b"		hæslig og skræmmende - på gym angstprovokerende		uden overblik til at samle alle elever op. Usympatisk mand med evne til at få 70 % til at græde under eller efter eksamen, Virkelig god til at frembringe følelsen "hvor dum er du lige"		Forfærdeligt. Når man havde følelsen af at være tabt hvorfor så  prøve tænkte jeg  		dårligst når jeg følte mig blottet for intelligens, bedst når der gik et lys op for mig e sjælden gang, efter at min mor har siddet og få mig til at forstå		Svært. Hvis bare man havde misset en lille smulie i opløbet forstår man det ikke. Måtte bruge rigtig meget erergi på at forstå hele beviset.		engelsk, samfundsfag og religion		hun ar nemt ved logik og det at rsæonnere over de matematiske beviser kommer hende naturligt		Umiddelbart virkelig dårlig til logiske sammenhænge -muligvis talblind. 		"fantastisk - for det er nemlig fuldstændig korrekt. Hvis du forøger omkredsen forøger du jo også det område/areal der omkredses" "hvis du puster i en ballin vil ballonen også blive større jo mere luft du puster i den"		Fortælle at prinfippet er korrekt hvor eleven deler regnestykket op i to regnestykker. Jeg vil derefter påpege at eleven skal huske hvad tallenes placering betyder. Hvis du ganger med det bagerste som står for enere skal man også kunne gange det en gang det tal der står, hvis du deriomd ganger med det første tal 1 tallet i 12 tallet skal man huske at det netop har værdien 1o, så når man deler det op i 2 heder regenstykkerne faktsik 2 gange 65 og 10 gange 65 og derefter skal man huske at stte et nul bagpå sin mellemregning og 2 nuller hvis man ganger med et tal å 100'ernes plads osv.		Det er 7 år siden jeg har divderet mamuelt		-		-		-

		Line - ordinær		'´jeg har altid godt kunne lidt at hjælpe folk med lektioer og skolearb. Og har altid gerne ville arbejde med mennesker		Forid matematik er et fag som kan bruges meget i virkelighed og andre fag og det er derfor det virker som et rigtig godt fag. Også et fag hvor man virkelig kan se når børnene får en god aha oplevelse som matematikken kan gi. Jeg tror matematik kan ses som et enten love/hate fag så man skal virkelig arbejde på at få eleverne til at holde af faget og vise at de sagtens kan. 		Jeg var helt forfærdigelig dårlig til matematik frem til omkring 7. klasse hvor vi fik en ny lærer, som bare vidste hvordan man fik alle med. Så på det ene år gik jeg fra at lige i buden til at være en af de rigtig gode. 		I indskolingen bestod det rigtig mget af at "leg" med terninger og centicubes og lignende hvilket var sjovt, men vi blev bare i "legematematikken" for længe og det var derfor svært for de fleste at følge tempoet i de højere klasser. 		1-6 klasse - lidt doven og virkede til at tage de nemme løsninger, 7 klasses lærer meget forberedt og god til at lære fra sig. 9 klasses lærer igen meget forberedt og god til at forberede os til eksamen og gymnasie matmeatik. Gym lærer en helt ny måde at lære matematik på og en ny måde at få undervisning på. 		ikke særligt godt i de små klasser 		"+ den følese man får når man forstår hvad der sker og forstår de forskellige led i matematik, - når man sad som nogle af de enester og ikke forstod hvad der foregik		ok . Det giver en god forståelse for matematikken når du forstår det, men det kan tage lidt tid. 		stx - matematik, musik og fysik 		Min mor hun er altid god til at bevare overblik over hvad man skal bruge for at komme frem til det rette resultat og tålmodig når det komme til at hjælpe os med lektier. 		Tror bare aldrig hun rigtig fik den der aha-oplevelse med matematikken og aldrig rigtig forstået det grundlæggende og det bliver derfor svært at bygge videre og komme frem til at lære den svære matematik		Rose eleven for at hun har haft undret sig derhjemme og leget med det selv. Så forklare hende at hun har fuldstændig ret. Måske få hende til at forklare det for klassen Dele ud af den viden hun har fået….		Forklaring på hvad eleven har gjort!!! 		1 3/4 : 1/2 --> 1 3/4 x 2/1 --> 1 3/4 x 2 = 3 1/2 		at forstå logikken i at gange med den omvendte når man jo skulle divideere !		5+5 = 10, 3+7 = 10 9 +11 = 10, et ulige tal er et lige tal +1 og 1+1 =2 altså lige. 		-

		Casper		Jeg har arbejdet i en børnehave og fik interessen for at undervise børn. Her fik jeg mulighed for at forberede og undervise før-skole børnene		Jeg valgte matematik fordi det er det fag jeg har lettest ved at forstå og derudover over finder jeg det interessant og spændende. Jeg håber at kunne formidle matemaikken så der er færre børn der bliver tabt i forhold til matematik.		Igennem folkeskolen har jeg hadet matematik og synes at det var det værste fag. Først i 10 klasse begyndte det at give mening. Sidenhen har jeg haft matematik på A-niveau i gym.		Det afhænger af underviseren. Det har oftes været tavle undervisning kombineret med gruppearbejde. Gruppearbejdet besto oftes i at løse en række opgaver i nogen - de gode løste dem alle mens de dårlige lavede intet.		Jeg har oplevet de fleste matematiklærer som dygtige og kompetente der var dog flere der havde svært ved at motivere dem der havde svært ved det.		Jeg var en af dem der ikke lavede noget når der var gruppearbejdeog ikke var engageret. Det ændrede sig heldigvis senere!		Jeg var god til at anvende og forstå matematik. Jeg var dårlig til at argumentere og eviser hvordan jeg kom frem til svarene.		Det var svært		idræt samfundsfag og matematik a		-		-		Først vil jeg rose ende for hendes engagement i og med at hun uden om undervisningen har observeret denne sammenhæng. Så vil jeg forklare hende A=bxh og at omkredsen derfor har en sammenhæng med arealet.		Eleven har tænkte 2x65=130 og 1x65 = 65 i alt = 195. En simpel udregning kunne lyde 10X65=650 2x65=130 alt =780		3,5 Lagkagen eller pizza er god når der regnes med brøker		Det er svært at forholde sig til-		-		-

		Jeppe		Det var sjovt at stå ved tavlen og være på. Jeg vil rigtig gerne ud og gøre en forskel. Gerne elever der har det svært. Jeg vil gerne gøre de kommende generationer til bedre mennesker		Havde svært ved matematik i folkeskolen, men på Hf begyndte jeg at forstå matematikkens verden. Den verden vil jeg gerne udbrede i folkeskolen.		I folkeskolen var det uoverskueligt og gad ikke prøve at forstå men på HF blev det lettere. Det blev sat mere i system.		Det blev mindre abstrakt og mere struktureret efter folkeskolen. Ikke så meget gruppearbejde mere selvvalgt. Man vidste hvad man skulle kunne. 		Strukturede klare i sproget		En frustrerende oplevelse. Frustrationen ved uforståelig matematik er større end i andre fag, da der kun findes et svar.		Bedst: åbenbaringen på HF og godt med små grupper man kunne diskutere i. Dårligtst: at sidde derhjemme med opgaver som var total uforståelige.		Det var svært at omsætte formler til beviser. Jeg lærte tingene udenad og var bedst når jeg vidste at sådan gjorde man bare.		Mat B, Samf. Tysk, Psykologi		er god til at tænke matematik ind i sin hverdag. Er god til at tænke i logiske baner. Er åben overfor matematikkens sprog.		Har en lukket tilgang er ikke god til at tænke i matematik.		Det er vigtigt at kunne opstille en algoritme, der viser at de teori holder. Eksempler er gode til at få en hypotese eller en intuition. Her: A: axb =areal, (a+b)/2=omkreds 		brug lommeregner!		Jeg ville bage tre kager og dele dem op i stykker med 4 stykker og en med to stykker. Udfra disse stykker ville jeg vise det. Derefter skulle vi spise kage. Alternativt ville jeg vise det på tavlen. 		Jeg tror det er svært fordi det er ret sbstrakt, fordi man ikke akn regne på det direkte. 		fordi resultatet delt med 2 altid vil give et helt tal.		fisk!

		Anders 		fordi jeg synes at arbejdet med børn er meget givende. Har altid haft god tilgang til børn og synes derfor at det var naturligt 		Jeg kan godt lide en matematiske tilgang til problemstillinger. Vil gerne give det videre., finde en måde at gøre matematik i grundskolen mere hot. 		Matematik på A niveu havde en fed tilgang. Min erfaring er at man arbejder nogenlunde med de samme emner men man lagde hele tiden et nyt lag på noget man havde lært tidligere.		Vi arbejdede med bevisfremførin og forståelse heraf, hvilket jeg sidenhen har fundet ud af er en vigtig del af matematik		-		-		Jeg kunne bedst lide at man vendte tilbage til tingene, så man hele tiden lagde et nyt lag på tidligere tilegnet viden.		Godt. Synes det var en vigtig del af matematikunervisningen.		Mat A, Musik A, Fysik, Idræt		-		-		Det var flot arbejd videre. Fortæl hende om en formlem der viser denne sammenhæng		Fortæl eleven at det er forkert og hjælpe eleven ved at vise mellem regingen: 2x5 =10, 2x20=120, 10+120 = 130 osv. 		Der er ikke noget godt eksempel. Regeregel: hvis du dividere med en brøk skal du gange med den omvendte. 		Fordi det virker uoverskueligt det er nye tal!		Fordi sådan er det bare		Censticubes - lave eksempler

		Andreas		Jeg vil arbejde med mennesker. Jeg har altid været god til at lære fra mig og hjælpe forlk med at forstå. …hvor jeg bedst kan bidrage til samfundet og uddanne børn og unge		Jeg er god til matematik og tænke logisk og ser nødevendigheden og utallige muligheder for at forklare matematiske problemer på flere måder end en måde.		man bliver tvunget til at arbejde og udregne som lærern ville det. Der er forskel på hvor på lærernes engagement og hvor meget fokus læreren har kunne give eleven i folkeskolen og på HTX. I folkeskolen var der meget fokus af læren som har gavnet mig. På HTX fik jeg mindre fokus og faldt lidt bagud. 		ønsker at på HTX at læreren kunne følge en mere individuelt		Min matematiklærer i folkeskolen havde meget fokus på mig og mine klassekammerater med at fylde huller ud hvor der manglede og give ekstra opgaver hvis man var foran. På gymnasiet var der mindre fokus…. Der krævede mere selvstændighed af den enkelte studerende. 		I folkeskolen havde jeg det godt, da jeg var god og meget foran i matematik. I gymnsasiet stødte jeg på mere udfordringer og det krævede langt mere hjemme forberedelse		Bedst: den individuelle del i timerne hvor man sad og regnede opgaver og nød også fælles undervisningen som skulle forberede os. I gymnasiet frygtede jeg dog at skulle op foran tavlen. 		Til at starte med trivedes jeg med at køre på autopilot med hovedregning. I 5. klasse ville den nye matlærer have at vi skrev udregningerne - det var jeg ikke glad for dengang. I gymnasiet blev det langt mere essentielt at forklare udregningerne og jeg kan se at det også rækker ud over matematikfaget. 		HTX - teknologi og design linjen . Matematik på A-niveau		Min bror som er ved at færdiggøre sin ph.d i matematik. Det er nok miljø og arv.		Det er svært. Generelt tænker jeg at det er fordi de tidligt i folkeskolen var mindre interesseret i matematik og mere interesseret i sprog eller kreative fag- Er man ikke fra tidlig alder og er faldet bagud falder udviklingen herefter eksponentielt. 		Jeg vil rose hende og sige det er godt gennemtænkt, men det er et eksempel på at der ikke kun er et svar i matematik. Tog man fx i første firkant og gjorde sideren 1 bred og 9 lang ville omkredsen være større men arealet det samme - altså 9. Så på mange måder er det rigtigt som eleven har fundet ud af, men hun skal også høre at det ikke altid passer.		Jeg vil fortælle at jeg forstår hvordan eleven har udregnet dette stukke men at det desværre er forkert. Eleven mangler nemlig stadig at forstå brugen af opstillingen af multiplikation. Jeg ville opstille regnestykker rigtigt og vise at eleven glemte at 10'erne i 12 mangede, da eleven kun gangede med 1. Det kan kun læres ved øvelse og atter øvelser og til sidst vil de selv kunne gennemskue at noget er helt galt ved facit. Man kunne også tjekke resultatet på lommeregner. Desuden er der adskille måder som 12 x 65 kan udregnes på. 		3 1/2 - Jeg kan ikke forklare elever divisionsstykker når der divideres med mindre end 1 ved brug af hverdagshistorier - jeg mangler erfaring.		Ikke alle kan forklare dette		Jeg ville bruge tegninger med adskillige eksempler. Jeg vil også vise det ved at gange et ulige tal med 2 for at vise at to tal tilsammen giver et lige tal.		Det kommer an på hvor gode den enkelte er

		Louise Bruun - ordinær		Som lærervikar fik jeg øjnene op for hvor fedt det er at undervise. Jeg kan lide at dele min viden og så er det den fedeste følelse når eleven får den famøse aha-oplevelse, og man virkelig kan mærke at eleven har udviklet sig.		Matematik er fedt fordi det er det samme i hele verden. Jeg følger nug stærkest i dette fag. 		I folkeskolen havde jeg den mest forfærdelige lærer der nærmest kun fokuserede på at nedgøre mig. Jeg hadede matematik. På efterskole fik jeg en lærer der gjorde meget ud af at styrke vores selvtillid, hvilket gjorde at jeg fik 12 til mundtlig. Siden har jeg troet på mig selv og elsket matematik.		Meget traditionelt tavleundervisning og i gymnaset massere af skriftlige afleveringer		folkekskolen: grinede nærmest når man svarede forkert og gav aldrig ros. På efterskole: sjov fyr som virkelig gjorde undervisningen sjov. I gymnasiet en meget tør mand men hvis man fulgte med lærte man noget. 		Folkeskolen var bange for at sige noget forkert. Efterskolen. Der gik et lys op for mig og pludselig fattede jeg det. I gymnasiet troede på mig selv og kæmpede hårdt.		At løse ligninger og lave skriftlige afleveringer hvor man skulle løse en masse opgver		Det har altid været det sværeste for mig, men i gymnasiet begyndte jeg at forstå det meste af det.		Sproglig - spansk engelsk og samfundsfag. Men valgte matematik op på B		Har selvtilliden i orden og er virkelig god til at tænke logisk og huske ting.		Når man fra start siger "det kan jeg ikke finde ud af" ikke interesserer sig for resultatet - generelt ikke er god til at tænke logisk og realistisk.		Jeg vil rose hende rigtig meget. Dernærst vil jeg snakke med hende om hvrofro det giver emninge at større omkreds giver større areal  - måske vise hende noget visuelt. 		jeg vil forklare hende at hun har gjort det næsten rigtigt. Bare lige glemt at sætte et 0. Så vil jeg snakke med hende om hvorfor man sætter et 0 og hvordan man gør. 		7/4 : 1/2 og så ganger man med den omvendte = 3 1/2. først fortæller man hvordan man lave 1 3/4 om til 4/4 + 3/4 om til 7/4. Dernæst skal man forklare at når man dividere to brøker skal man vende den ene om og dernæst gange tælle med tæller og nævner med nævner.  Dernæst kan man jo snakke om hvordan man reducere en brøk .		Brøker er svære at forholde sig til fordu man ikke møder dem i sin heverdag. Man skal lære deres regler, før man kan fostå dem og arbejde med dem.		Det er sandt, men jeg ved virkelig ikke hvordan jeg skal forklare det. 		Jeg ville vise det visuelt på en eller anden måde - måske en tabel.

		Stine - ordinær		Så andre børn kan få en god oplevelse som ja jeg kom på eferskole og så at det unikke lærer-elevforhold der opstod var jeg solgt. Jeg synes det er en fed oplevelse af lære fra sig.		Efter matematik gik op for mig blev jeg bidt af det. 		Matematik var rigtig svært for mig helt indtil 10. klasse. Læren her gennemskuede mig og overbevidst mig om at jeg sagtens kunne lære matematik.		Matematikundervisningen er altid foregået meget efter bogen. Derfor kunne man også nemt komme bagud. 		1-6 klasse enormt stuktureret og ganmmeldags lærer - hvis man ikke kunne følge med var det bare synd. 6-9 klasse: en lærer der rummede alle elever og vidste hvad hver og en havde brug for. 10. klasse meget kreativ og nytænkende meget alternativ undervining i form af skattejagt og forskellige tallege.		jeg havde det godt og har aldrig følt mig dårlig, men jeg synes det var svært		Jeg kunne bedst lide når fi bare fik et ark med plusstykker der skulle laves eller opgaver man kunne sidde og lave i små grupper		Meget af det grundlæggende matematik sad ikke som det skulle - jeg var ikke så sikker i noget matematik.		HF Matematik B, Medifag C, Samfundsfag B		Han er utrolig god til at huske formler, beviser osv. Han er stort set aldrig i tvivl hvad man skal for at løse opgaven. Han har brugt mange kræfter på at blive god. Han har en interesse for faget. 		Hun prøvede aldrig at blive god. Hun har aldrig forstået hvad matematik går ud på. 		Jeg vil rose hende for at have tænkt så flotte tanker. Jeg vil tilbyde hende at vise det for resten af klassen så ville jeg måske komme med eksempler på at hun har ret. 		Jeg vil fortælle eleven at der er tæt på at være rigtigt, altså metoden, og derefter vise hvordna det skal gøres. Hvorefter vi i fællesskab kan regne det ud. 		1,75:0,5  (der er tegnet 1 3/4 pizza) Pizzaerne skal nu deles mellem to personer. Vi har syv stykker pizza stykker. 7:2=3,5		For mig er en brøk ikke et tal derfor kan det også være rigtig svært at regne med det. Det kan derfor hjælpe at omkrive til decimaltal		Et ulige tal har et 1 tal der står alene. Hvis man forestiller sig at ale tal består par er der en signgle i hvert tal der er ulige. (se eksempel med tegning)		Indskoleingselever: forklar dem via leg eller eksepmler med centicubes eller to pizzaer, Udskolingselever blot vise regne eksempler til dem der slet ikke forstå det kan man forklare det det ud fra pizza

		Katrine Vollesen:		Jeg er interesseret i undervisning men også det ansvar en ærer har og det at følge den unge og hjælpe den unge under opvæksten i skolen. Fokus på dem der har det svært.		Jeg har altid holdt meget af matematik. Havde selv nogle rigtig gode matematiklærere. Jeg er utrolig dårlig til at stave så dansk ville nok ikke være så godt.		Der er mange der har et meget anstrengt forhold til matematik. Det er utroligt vigtigt at få alle eleverne med. 		Det virkelige liv i matemikken gjorde det let forståeligt for selv dem der ikke synes matematik er det fedeste. 		Meget kreative, prøvede at omformulere div. Ting så man lettere kunne huske hvad der var hvad. (tæller -t-shirt, nævner -nederdel) osv		jeg var glad for matematikundervisningen - glædede mig. Her kunne jeg brillere og dem som moppede mig kunne derfro ikke kritisere det jeg gjorde.		Jeg kunne bedst lidt når vi fik stillet en opgave og bare skulle regne derudaf. Dårligt når man sklle til at bevise hvorfor/hvordan man er kommet frem til det man er.		Jeg vidste det skulle bruges, men synes det var meget irriterende i starten, blev dig lidt mere fortrolig med det i slutningen af gymnasiet.		Engelsk, mediefag, samfundsfag. Matematik a-niveau.		Han jab bare uden problemer løse problemerne hurtigt uden at stresse over det. Han har læbe hjerne og husker derfor nemt alle mulige forskellige begreber, som jeg skal slå op. 		Hun giver op med det samme og kan ikke forstå huske hvordan ting hænger sammen. Gider ikke når det bliver svæt. 		Jeg vil give eleven ret i at i lige præcis denne situation er det sandt. Men at det ikke altid er sådan. Derefter vil jeg give eleven eksempler som eleven selv kan regne ud, hvor teorien ikke passer. 		Jg vil gå ind og vise eleven hvordan han/hun skal trække 0 ned hvergang hun får hen i rækken, altså til næste 10'er eller 100'eren. Og vise hvordan stykket også bliver samm hvis man med min metode vender stykket om. …		Jeg har altid haft problemer med brøker og aldir gfundet en god metode historie….		Det at tallene ikke længere er hele eller halve, Det går ikke udenvidere op!		En god veninde og en dårig veninde er dårligt, En dårlige veninde og en dårlig veninde er god, da de ikke er sammen med gode venner.		dette både i indskoling + udskoling .

		Cecilie 		lide at arbejde med børn og unge og ønsker at have en positiv indvirkning i deres liv.		Jeg er elendig til sprog, mens matematik er sjovt, udfordrende og spændende.		Jeg har altid haft en god og motiverende læerer, på nær 9. klasse på efterskolen. Jeg har altid ligget i den bedre halvdel. 		Folkeskolen var meget konkurrence. Hvem bliver først færdig. Hvem er bedst til gangetabellerne osv. Det var ikke godt for dem der havde sværere ved det. Folke + gym har begge været talve undervininsg kombineret med opgaver. Gymnasiet var der meget gruppearbejde.		Alle meget motiveret. De elskede deres stof og havde altid styr på det. De havde forventninger til  mig som elev og klassen som helhed. De var gode til at blande sjovt ind i undervisningen-		da jeg var god har jeg altid følt mig godt tilpas. Jeg har altid fået meget tid til at stille alle mine spørgsmål. Har ikke ville give op før jeg forstod emnet helt.		jeg bryder mig ikke om sandsynlighedsregning. Kan godt lide afleveringer da man kommer rundt om alle emnerne, samt at udføre beviser , da det hele skal gå op. 		Det var udfordrende, tit skulle jeg lige holde hovedet koldt og se det udefra. Det var sjovt fordi det var lidt sværere og fordi man ser hvorfro man gør som man gør.		Bioteknologi, Matematik A og fysik B		Min gamle gymnasielærer var rigtig god til matematik. Fordi han synes det var spændende og så han studeret det. Man kunne se at han elskede faget, hvlket også prægede undervisningen positivt.		Min søster - hun blev tabt i folkeskolen. Fordi det ikke er så logisk for hende. Læren fremhævede de gode med konkurrence, men samtidig undertrykte de dårlige. Hun synes ikke det er skovt. 		Jeg ville opmundtre hende for hendes interesse og så gennemgå nogle flere eksempler med hende for at bekræfte det hun siger. (eller afkræfte)		(der bliver gennemgået 5 regnesykker - kan ikke skrives her!)		lang forklaring med tegninger. Til sidst står der: der er så 1/4 tilbage og derfor giver det 3 1/4.		Forklaringen skal være simpel og enkel og forstå hvis der er mange eksempler kan det blive mere forvirrende. 		vi fokusere på enerne, da det er det der afgør om tallet er lige. Et ulige tal er altid et lige tal plus 1, så hvis man to ulige tal, har man (lige +1) + (lige +1) 1+1 =2 som vi ved er 2 et lige tal.		 På samme måde med lige +1 og så tilføje nogle aktive eksempler til indskolingen hvor eleverns skal indgår. Noget talveforklaring til udskolinen og noget gennemgang hos holdkammerater. 

		Lasse - ordinær		Fordi jeg aldti har nydt at formidle information til andre		Jeg har altid godt kunne lidt matematik og tror at mit engagement kan smitte til eleverne ellers håber jeg at jeg kan få dem til at forstå vigtigheden af matematik og få en forståelse for matematikkens verden.		Mine erfaringer har været gode. Matematik på KU var dog ikke noget for mig.		den har altid været god. Har dog altid hadet håndskrevne opgaver		en var god og venlig og rar, en anden uhyre effektiv - en af de bedste lærer jeg nogensinde har haft.		Folkekolen svært i starten. Lidt ensomt mod slutningen. Gymnasiet var det fantastisk. Uni: Palle alene i verden og mangel på struktur.		At løse opgaver og forklare matematik. Kunne dog ikke lide at være oppe ved tavlen. 		Kunne ikke forstå hvrofr svaret ikke var nok jeg kunne ikke forstå hvorfor metoden for svaret også var vigtigt. Det lærte jeg dog med tiden. Beviser var dog ikke sjove indtil gymnasiet.		HHX Businessscience		Min lærer i folkeskolen. Hun var god til at forklare stoffet og hun havde indgående viden i matematikkens forunderlige verden. 		Hun fulgte ikke med, larmede forstyrrende nægtede overhovedet at lære matematik fordu hun "aldrig ville kunne bruge det til noget"		At hun har lært den generelle matematiske formel at længe gange bredde giver arealet, dernæst forklare i den sammenhæng at hun har ret ud fra formlen og at det er godt set. Kommer an på alderen. 		sige at eleven havde det rette udgangspunkt, men at elvn glemte 10'erne. Altså hvis elven vil dele dem får eleven henholdsvis 10 x 65 og 2x65m da det er lig 12 x65 (vist ved to udregninger) og dernæst håbe eleven har en forståelse af opsættelsen af systement og minde eleven om at lommeregneren kan hjælpe med at tjekke sine svar.		1 3/4 x 2 = 2 6/4 = 3 2/4 Hvis du har 7/4 stykker men har behov for 14 stykker kage så du sklrer dem i halve og får dobbelt så mange stykker.		Fordi at det er svært at visualisere og forklare ikke matemtisk		Vise en tallinje for mindre børn og springe mellem lige og ulige  Ellers matematisk n+? Forklring jeg ikke lige nu kan huske….		-

		Stephanie Franke - Ordinær		Jeg elsker at have med mennesker at gøre og være med til at udvikle dem. 		Jeg har altid haft svært ved matematik men tog kampen op…. Det endte med at blive mit yngslingsfag. Jeg havde matematik på Aniveau i gymnasiet.		I grundskolen lærte man meget de helt elementære ting, og når læreren rettede det, var det enten rigtigt eller forkert. I gym fandt jeg ud af at matematik ikke kun halder om rigtigt og forkert, men derimod hvordan man er nået frem til selve resultatet via formler og beviser.		Matematikundervisningen var meget ens fra gang til gang, især i grundskolen. Man lærte noget nyt fik lektioer for og så blev det gennemgået på tavlen dage efter osv.		Jeg har haft nogle gode matematiklærere som jeg faktisk decideret holdt af. De gjorde undervisningen sjov og nutidig for os unge mennesker da de brugte mange billedelige eksempler og sammenligninger til ting som interesserede os alle.		Jeg var ofte meget genert og turde ikke række hånden op eller gå til tavlen - også selvom jeg havde det rigtige svar. Jeg skulle føle mig 100 % sikker.		Ikke lide prøver. Godt lide hvis man fik lov til at sætte sig i grupper og diskutere tingene. 		jeg elskede det		Engelsk A, samfundsfag B , Mateatik B, A 		Hun havde en enorm stor logisk sans og en meget stor baggrundsviden som gjorde at hun fangede tingene lige med det samme. Hun var meget aktiv i timerne.		alle kan lære det - det handler om lyst, vilje og interesse for at dygtiggøre sig. Det kan godt være man aldrig blive perfekt til matematik. 		Jeg vil sige t det er rigtigt fint. Men det er især godt at hun har vist det via figurere. 		 -  		jeg ville nok benytte mig af illustrationer som fx viser en lagkage eller en pizza. 		-		-		-

		Nikolaj Rasmussens		Jeg er glad for at arejde i SFO, og så den ekstra udfordring det giver at være lærer er det lige et job for mig.		jeg har altid været god til matematik		Det var sejt at være god i skolen. Så vi konkurrede altid om at blive først færdig og jeg hadede at lave lektier		sidde i klassen og løse opgaver med lærer som hjælper		susanne satte os til at regne opgaver i klassem og joan var god til at engagere os og få os til at udvikle sig. 		Jeg elskede matematik og var altid god. Når man er god til noget er det sjovere.		Bedst: at regne opgaver i skolen, dårligst var lektier		Det husker jeg ikke at være stødt på før i gym, men dem havde jeg det fint med. 		mat a, fys b og kemi a		øvelse gør mester g hos nogle mennesker er hjenen bygget til at forstå logik og ræsonnementer. Jeg tror også en god lærer har den del at sige for mange.		manglende vilje og dårlige lærere og for mange nederlag		Jeg ville give et eksempel hvor man kan øge omkredsen men formindste arealet. Dog er det rigtig hvis man holder længen af de to parallelle sider konstant. 		Jeg ville forklare at første skridt er korrekt, men at når man så bevsæger sit til 1 tallet, så står det på tierpladsen og betyder derfor faktisk 10 og ikke 1, derfor er næste skridt 650 og ikke 65. 		3 2/4. Din mor har spist 1/4. Din mor har købt 4 kager - din bror har delt dem i 2 og du får 1 3/4 - nu skal du regne ud om du er blevet snydt. 		at nævnerne ikke er ens . Hvis man altid omskriver brøkerne så nævner er ens så er det langt nemmere. 		Et ulige tal er altid et lige tal + 1. B og A er lige tal, vi ved at når A og B er lige så er A+B=C hvor C er et lige tal. Så er (A+1) og (B+1) begge ulige tal. A+1+B+1 = C+2, C er et lige og 2 er lige. Qed 		Der findes ikke 2 ulige tal som sammen ikke giver et lige tal. Komme med forskellige tal og vise det. 

		Thomas V		Jeg vil gerne være den lærer jeg aldrig fik . Jeg er interesseret i at undervisning i folkeskolen fordi den danner grundlag for så mange basale ting, som vi møder fremadrettet.		Matematik er det fag jeg selv har været mest glad for. Det er også det fag der er mest logisk.		Specielt i folkeskolen var det rimeligt svært for mig i startenm men så fik jeg en åbenbaring og blev nogenlunde til det. På gymnasiet på A-niveau var det rigtigt svært. 		I folkeskolen var det meget med opgaver i et hæfte. I gymnasiet var det meget afleveringer og tavleundervisning		Jeg kan kun huske en - hun var god fordi hun tog sin tid til den enkelte elev også, hvorimod i gymnasiet havde jeg en dårlige en som kun to sig af de gode elever. 		Hvis der er eksempler eller ting jeg ikke fanger fanger lige så hurtigt som nogle af de andre i klassen så går jeg i baglås og bliver frustreret.		Jeg kunne godt lude følelsen af at få den åbenbaring, når man pludselig forstod det man skulle forstå.		Jag hader beviser og ræsonnementer fordi der i gym ikke var tid til at forklare det ordentligt, så alle forstod det. 		mat a, samfundsfag B kemi B		er gode fordi de acceptere at det er sådan at det er og stiller ikke spørgsmålstegn ved hvorfor det er sådan.		Kender ingen!		Jeg vil rose hende for at fortælle at det er helt korrekt - spørge hende hvordan hun har fundet ud af det (for at vise interesse) Afhængig af hendes svar, så forklare hende at grunden til at det er sandt er fordi at axb= A, hvilket altså må betyde at hvis a eller b stiger så vil A automatisk vokse		Afhængig af hvilket klassetrin vi befinder os på så ville jeg til en udskolingslev spørge hvordan han har fået dette resultat of få ham til at vise mig det. I den alder burde de ave en ide om at 12x65 giver et langt højere end ovenstående. Så vil jeg guide ham til at gøre det rigtigt, mens han gennemgik måden han lavede sin udregning. Så kunne jeg se hvor det gik galt og rette eleven til undervejs		1,75:0,5= 3,5. Et brøkstykke svarer til et divisionsstykke i sig selv. Derfor kan du altid omregne det til decimaltal. Ellers skal du sørge for at tæller og nævner er ens, for så giver det sig selv når man regner i brøker - hvis man alstå kan brøkreglerne		Brøkstykket ser uoverskueligt ud og det tror jeg skræmmer folk. 		Et ulige tal kan forstås således at hvis tallet divideret med 2 og giver et decimaltal så er tallet ulige. Alle tal du dividere med 2 som giver et decimaltal hvis du lægger dems ammen vil de altid give et lige tal.		 -  

		Christina Brix - ordinær		jeg kan lide at arbejde med mennesker og jeg vil gerne hjælpe andre		jeg har altid været glad for matematik. Det er vigtigt at man har en god matematiklærer så man kommer med fra starten og ikke bliver tabt på vejen fordi det kan være svært		Interessen for faget afhænger meget af hvilken lærer man har haft gennem sine skoleår. Interessen kan hurtigt forsvinde, hvis man har en lærer som ikke kan forklare tingene til en så man forstår det og så giver man op. 		Min tidliger matematikundervisning har altid været præget af  både tavleundervisning og selvstændigt arbejde med opgaver. Det har fungeret rigtig godt.		først i 10. klasse fik jeg en lærer jeg var glad for, jeg har bare været heldig og ikke mistet interssen i folkeskolen på trods af kanp så gode undervisere. 		Jeg havde det godt. 		bedst: når man fik en siccesoplevelse - følelsen af at have forstået det og kunne bruge det. Dårligtst: ikke at kunne forstå lærerens forklaring så man kommer bagud.		Da jeg begyndte at lære beviser fandt jeg det meget interessant. At vide hvordan tingene hænger sammen hjalp min forståelse.		hhx økonomi. 		han har altid haft envenn til at få mig til at forstå opgaverne hvis læeren ikke har kunne. Han har også haft interessen og altid brugt det meget i sin dagligdag.		Mangel på interesse og knap så gode undervisere. Hun har styrk i fag som dansk i stedet. 		At det er korrekt og at det er flot at hun selv er komme frem til det. Derefter vil jeg spørge ind til hvordan hun er kommet frem til resultatet for at få en forståelse faf at hendes indlæringsmetode og for at se om det er noget man selv kan bygge videre på når de andre elever skal lære det. Børns logik er nogen gange anderledes og der kan derfor være en fordel. 		Først vil jeg spørge eleven hvordan stykket er regnet du for at forstå tankegang da det kan hjælpe mig til en bedre forklaring på hvordan stykket skal regnes. Derefter regne stykket sammen med eleven så resultatet bliver rigtigt og evt. flere stykker så jeg er sikker på at alt det er forstået.		1,75:0,5 = 3.5. Mine lærere har altid brugt lagkager til at forklare brøker og det har egentlig altid fungeret godt.		Jeg tror ikke folk kan overskue tallene på den måde og at de har forskellige væredier og derfo skal ændres for at kunne regne med det. 		Give dem eksempler på at det er sandt.		Indskoling: eksempler da det ikke skal blive for kompliceret, udskoling: ludt dybere forklaring, Holdkammerater: bevise det hvis det er muligt. 

		Katrine Poss		Interesse for børn/unges udvikling. Jeg finder det spændende og ser det som et udfordrende og givende job og det at skulle videregive/formidle fag stof vier interessant.		Jeg finder matematik facinerende og vigtigt i mange sammenhænge. Lærte det først rigtigt i HF. Jeg kan lide faget pg dets udfordringer.  		Det der står tydeligst er de mange dårlige lærere jeg har haft. 		I folkeskolen foregik det meste som gruppearjede i selvdannede grupper. I løbet af en time fik man hjælp 1-2 gange. Husker ikke meget tavleundervisning. Det var primært regneopgaver. 		uinteresserede og lad. De virkede som om de havde givet op på mig. HF-lærer var derimod en dygtig formidler. Her var der gennemgang på tavlen og så selvstændigt opgaveløsning. Mere en model for mig. 		Jeg var oftest meget udfordret. Jeg kunne ikke se sammenhængen og når læren sagde "sådan er det bare" havde jeg meget svært ved at acceptere det, fordi det ikke var logisk derfor gav jeg ofte op. 		Kunne bedst lide gennemgan på tavlen hvor tingene blev grundigt forklaret. Herefter at sidde 2 sammen og løse opgavern til emnet. Kunne ikke lide at arbejde i større grupper og at undersøge ting jeg ikke var indtroduceret til.		meget svært. Med tiden fik jeg det bedre og begyndt at kunne lide udfordringen. 		HF		Han var meget skarp og fangede lynhurtigt nye beviser. Ahn kunne let omstille sig og an var dygtig til at formidle og forklare. Han var nysgerrig og undersøgende og han brugte meget tid på at læse om et givent emne og interessere sig for det.		Hun har svært ved at acceptere  matematikken og forstå den. Hun giver op og stiller for meget spørgsmålstegn ved matematiske regler. Hun har givet op og har overbevist sig selvo om at hun ikke kan finde du af det. 		at det er rigtig flot at hun har undersøgt dette og nået frem til denne teori. 		Prøve at forklare eleven at det er fint at han har prøvet men at det ikker er en korrekt fremgangsmåde. Jeg vil derefter forklare eleven hvordan man gør og prøve at guide. 		Jeg vil bruge den klassiske med lagkager og pizza. Det kan bruges til at illustrere brøkerne - men den er svær!		at det ikke er hele tal og måden de er sat op på gør det svæt at der er specielle regler for regning med brøker.		ved det ikke		 - 

		Mathias H - ordinær		pga kontakt man har med børn/unge. 		Matematik har jeg valgt fordi jeg synes man erhverver sig nogle enormt vigtige ræsonneringsmetoder som strækker sig langt udover matematikken selv. Samtidigt med at den selv kan bruges til så meget forskelligt. 		Matematikken er en smule paradoksal, idet at den på en og samme tid er vokdsomt indoktrineret og voldsomt dynamisk. Det er lidt videnskabens dogmefilm med nogel faste grundregner der ikke står til diskussion men mulighederne er stadig uendelige for hvad man kan få ud af det.		tør, nødvendig med sin egen logik 		venlig og rar men undervisningen var præget af hans forventninger til os hver især. Min HF-lærer var tør kedelig og mget indoktrineret men med en enorm matematisk kunnen som afledte en stræk undervisningsmæssig autoritet. 		Godt jeg er altid blevet hurtig færdig og hjulpet de andre		Bedst: at lave opgave og hjælpe andre, Dårligst: gruppearbejde med folk der forventede at jeg lavede alt.		Har altid haft det godt matematisk ræsonnement på grund af den deduktive og succesivt logiske argumentsrække		samf psykologi		Fordi hun har vundet Fields-prisen		Muligvis er han talblind, men uanset hvad er det tydeligt den matematiske ræsonnerings hun slet ikke kan finde ud af… 		Det er nemlig rigtig men hvad nu hvis siderne var 7 og 1, hvad ville areal og omkreds så være?		Jeg ville forklare at det sådan set er en fuldstændig korrekt fremgangsmåde, det eneste han/hun mangler er at når man ganger med 10 skal der et 0 bagefter, så der i stedet står 130 + 650. 		Mads får 175 kr. om ugen i lommepenge. For hver ting han hjælper med derhjemme får han halvdelan af 100 kr. det vil sige at i dette tilfælde 1 =100 kr 1/2=50 kr. 1 3/4 = 175 kr. Mads ville gerne have præcist 175 kr om ugen. Og skal derfor finde ud af hvor mange pligter han skal udføre.		Fordi det hanler om at dele i stedet for den værdi tallene har. Samtidig med at når det kommer under 1 kan divisionsstykker godt opføre sig underligt. Jeg synes også det er svært. 		fordi 1+1=2		det samme som før!

		Søren Larsen - ordinær		Jeg har altid gerne ville undervise. Nogle dygtige matematiklærere som jeg fik sent i skolen fik mig på rette spor og den oplevelse vil jeg gerne give videre.		matematik er det mest spændende fag sammen med idræt og engelsk. 		Jeg har ikke den store erfaring.		Jeg havde læste hjemmefra og så brugte min lærer noget tid istarten på at gennemgå stoffet enten selv elelr med en tilfældig elev.		HF-lærer: han var stille og forsøgte at forklare tingene på flere måder så alle kunne forstå stoffet. Hvis eleverne stadig ikke var med skulle eleven læse op på stoffet igen og komme med uddybende spørgsmål. Fin måde. 		jeg havde det fint i matematik		jeg kan godt lidt at lære noget yt og blive udfordret forfra og se endu mere af hvad matematikken havde at byde på. Det værste eller det sværeste var at bevise i matematkk . De mere komplekse beviser nåedejeg aldirg helt at forstå		Jeg kunne lidt matematik på gym, fordi man her skulle til at ræsonnere og forklare hvorfor tingene var som de var. På samme måde var det spændende at lave beviser og vise hvordan bagrunden for udregningen er. 		HF		kunne fordybe sig i matematik og sætte sig ind i det på en måde jeg ikke kunne. Det synes jeg var imponerende og facinerende.		Der var flere der var dålig til matematik. De læste ikke på stoffet inden timen og fulgte ikke med. 		Jeg ville sige at det er godt set, men vise hende ved at tegne og fortælle at det forholder sig sådan at hvis omkredsen bliver søtte bliver arealet også større. 		Det er næsten rigtigt det eleven gør. I stedet skal hun blot sige 2x65 = 130 og fordi der stå 1 på tiernes plad skal eleven gøre sådan: 10x65 = 650. Og så skal de to tal lægges sammen. 		Læren magter ikke opgaven!		 - 		Når to ulige tal plusses sammen bliver det et lige tal fordi resultatet skal kunne deles med to fordi det er to tal der lægges sammen.		Eksempel 7 + 17 = 24, fordi der er to tal adderet skal tallet kunne deles med 2 og hvlive et helt tal. 

		Amanda - ordinær 		Syens det er vigtigt at få startet det faglige i livet godt lige fra barns ben. Egne oplevelser med min egen skolegang. 		jeg er talklog og kan lide at regne med tal. Det giver mening for mig da jeg altid godt har kunne lide mine matemaitklektier		kunne lide at hjælpe mine medstudernede i undervisningen og var hurtig til at kode strategierne/systemerne		emneopdelt meget systematisk men alligevel var der emner der kunne supplere hinanden. Meget it-baseret. Han brugte youtubevideoer som gjorde det letteer at lære for mange.		venlige hjælpsomme forstående kunne forklare på flere niveauer		følte et godt fællesskab var aktiv i undervisningen, tryghed		Youtubeklib da de gav mig et bedre oversigt indlæring for mig. Bogen var jeg ikke glad for den var for tung.		Rækkefølger som bare skulle side i ryggen, nemt. Fokuseret læsning ex vigigt så man ikke falder over små fejl. 		HF matematik B, psykologik, billedkunst, erhversøkonomi. 		logisk tænkende gode undervisere igennem tiden, indsigt i hvordan folk lærer bedst. Forklarende på flere vinkler		Han har haft en dårlig lærer som ikke kunne optimalt dansk. Han har det måske ikke i sig (generne) måske mere sproglig!		jeg vil fortælle at hun har ret i at når omkredsen stiger så vil arealet automatisk også blive større. Da et areal findes ved længe gange brede af et kvadrat/rektangel. Logisk god mening.		Jeg vil tage stykket på tavlen i mens jeg forklarer fremgangsmåde, for hende. Forstå hvordan hun ville løse den. 		jeg kan ikke huske hvordan man dividere i hånden. 		det er abstrakt 		fordi det ene tal ikke har en at holde i hånden, men får en af anden som også mangler en makker. (tengning der illusterer dette)		man låner fra den anden. Logisk god mening. 

		Anna - merit		Jeg nyder at formidle og være i dialog med børn og unge og få min viden sat i spil		jeg har altid været stærkest i det naturfalige matematiske område. …fordi matematik ud over at være et redskabsfag også ligger til grund for mange andre fag , en virkelig god ting at kunne i everyday life. Det vil jeg gerne give videre til eleverne. 		som lærervikar blev jeg forundret over hvor svært det er at forklare og hjælpe elver der havde svært ved matematik		I gym har det været projektorienteret og problemløsende opgaver frem for rene beviser der har fanget min interesse og det husker jeg bedst nu		Dem jeg bedst husker er dem der lærte mig mest og dem der havde styr på deres stof og ikke mindst udstrålede at de godt kunne lide at undervise og ikke mindst synes matemaik var et fantastisk fag. 		…som er dybt ordblind, men har fotografisk hukommelse og er ekstrem god til matematik. Hendes hjerne er på en eller anden måde matematisk opbygget og det falder hende naturligt at løse matematiske udfordringer. 		giver hurtigt op og er meget afvisende og ikke villig til at bruge tid , har svært ved at koncentrere sig. 		jeg kunne godt lide matematik og husker det selv som at jeg hurtigt fangede det vi lærte og er med tiden sp belvet god til at arbejde problemorienteret med matematikken.		Bedst: overskuelig systemer, arbejde projektorienteret, koble matematiske mener med virkeligheden, Dårlig: rene matematiske beviser		Ræsonnementer giver mening hvis det hele tiden bliver koblet med konkrete håndgribelige eksempler, Beviser giver mening vis det bliver sat ind i en sammenhæng og ikke som rene beviser.		HTX matematik , bio B, Kemi B filosofi		Anerkende hendes opdagelse, men derefter udfordre hende op om det nu også gælder i alle tilfælde med forskellige konstruktioner af firkanter og for andre grafiske figuere og ikke mindst mellem forskellige grafiske figurere		Jeg vil først anerkende at hun har fat i noget af det rigtige. Derefter vil jeg tale med hende om vordan man opdeler stykket- ligesom hun har gjort i to mindre gange gange stykker: tale om hvad der sker når man deler 12 op. 10 x65 =650  --> herefter hvor hun gangede med 1, 2x65 =130 = 780. Jeg vil efterfølgende lave lignende stykker for at give hende en aha oplevelse 		1,75x2 = 3,5. Umiddelbart ville jeg selv bruge en lommeregner. En fortælling vil jeg jeg tage udgangspunkt i omkregning af en opskrift. Hvor man kan komme ud for at mange… have en 1/2 pak smør frem for 1.		At danne sig et overblik kende til brøker og regnereglerne. 		Fortælle om hierarki -,+ og division. Fortælle at når de har samme fortegn går de ud med hinanden. Senere kan man give en detaljeret forklaring. 		udskoling mere konkrete beviser også på holdet.

		Kristina jacobsen - ordinær		Jeg kan godt lide at se lyset i øjnene på mine medstuderende når de forstod hvad jeg fortalte dem og synes det var en fed udfordring at skulle forklare på forskellige måder for at nå alle.		Matematik har altid været mit yngligsfag og selvom der har været udfordringer har jeg altid været god til det. Jeg vil gerne gøre matematik til noget sjovt eleverne kan tage med videre.		matematik har altid et facit. Det var det eleverne inkl. Mig selv som godt kunne lide. Matematik er meget opdelt i niveauer nogle dele er nemme at forstå og alle kan følge med. Andre dele er svære, nogle forstår andre gør ikke og klassen bliver nemt delt.		Folkeskolen: opdelt i grupper alt efter hvor god man var - især på de senere klassetrin.Gymnasiet: mere lige for alle (folk havde selv valgt niveau af faget. Her var læreren mere fortællende modsat folkeskolen hvor man ofte lavede opgaver.		Gym: tidliger bygdningsingeniør som var rigtig god til at forklare på forskellige måder, så alle kunne være med og samtidig perspektivere til hverdagen. Så man fik forståelse for hvad matematikken skal bruges til.		jeg følte mig stort set altid nysgerrig. Når der var noget jeg ikke forstod irriterede det mig og jeg blev derfor ved med at spørge indtil jeg forstod det. Er normalt ikke det store konkurrencemenneske men i matematik følte jeg stor glæde når jeg vidste at jeg lå højt i forhold til mine klassekammerater - jeg ydede derfor mere.		bedst: ligninger - større udfordring. Dårligst: cosinus og sinus fik ikke forståelsen for hvad det var kune hvad det kunne bruges til- Abstrakt matematik ingen ordetlig relation til virkeligheden og hænger derfor ikke fast.		I folkeskolen og STX: konkret beviser man kunne forholde sig til og ofte forbinde med virkeligheden. Matematik på Ku: abstrakt uden det store forhold til virkelighedens verden.		Matematik A, engelsk A, Fysik. B, kemi B, Idræt B		Har det på universitetet og har været med til OL i matematk. Han har en matematisk tankegang og bruger matemtaikken hver dag. 		De havde også svært ved at koncentrere sig - generelt i alle fag.		Jeg vil rose eleven for at tænke videre end undervisningen og sige at det er rigtigt i dette tilfælde. Så vil jeg tegne en ny figur (1x9) og spørge om arealet på denen figur er større da omkredsen er . Så vil jeg prøve at få eleven til tila t finde ud af hvorfor det ikke er tilfældet og hvorfor teorien her ikke er gældende. Hvis eleven ikke kan vil jeg hjælpe.		Jeg vil forklare hvordan talsystemet fungere. At anden udreging skal være 10 i stedet for 1, da 1-tallet står på 10'ernes plads. Vil lære eleven en regel om altid at sætte et nul når tallet gåe en række op. 		ganger med den omvendte: 1 3/4 :1/2 = 1 3/4 x 2 		man lærer en regel, men ikke hvorfor reglen gør sig gældende. Derfor er de svært at relatere det til virkeligheden og give en historie.		Et lige tal substitueret med et ulige tal vil altid give et ulige tal derfor gældet det omvendte også. Et ulige tal er altid det samme som et lige tal +1. 1+1 er altid 2. 2 er et lige tal . To ulige tal = to lige tal +1+1. To lige tal +2 er et lige tal. 		yngre elever: æbler sat på en række, hvert andet æble har et ulige tal. Lægge æbler sammen. Ældre: forklare med ovenstående hvad et ulige tal er osv. 

		Stine A - ordinær		jeg kan godt lide at arbejde med børn. Jeg er interesseret i undervisning fordi jeg synes det er vigtigt at give børn en god oplevelse. 		Matematik er et helt fantastisk fag. Fordi det er det samme uanset hvor i verden man er. Jeg brænder for at lære andre at holde af matematik ligesom jeg selv. Jeg mener selv jeg kan åbne døren for elever så de forstår matematik.		Når man kan de grundlæggende ting forstår man matematik langt bedre. Matematik er en stor ting. Det er ikke altid ige nemt, men kæmper man med det får man et stort udbytte. Det er vigtigt at have en lærer som forstår at elever er forskellige og grundet det har jeg personligt flyttet mig.		meget bred undervisning, men på et niveu hvor alle kunne være med. Startede med lidt hjemmearbejde, hvor man efterfølgende kunne stille spørgsmål. Derefter en smule undervisning på tavlen. Og så i små grupper om nogle opgaver.		god til at få alle med. Havde flere måder at forklare ting på. Altid klar til at blive lidt efter skole for at hjælpe dem som ikke turde spørge i timen. Har også haft lærere der ikke forstod at videregive og derved ikke fangede nogen i klassen. Det resulterede i at karakterne faldt i klassen.		jeg har altid været en af dem der forstod tingene hurtigt og derfor var hurtig færdig og blev derfor sat til at forklare tingene for de andre i klassen. Derved har jeg lært at snakke matematik og forklare tingene på forskellige måder - det har hjulpet mig i gymnasiet.		jeg kan bedst lide at arbejde alene. Da jeg synes gruppearbejde ofte blev til noget fjolleri. Men fungerede grupperne var det klart det bedste. Det værste var når man havde siddet på sin plads og lyttet i 1 1/2 time fordi en i klassen ikke have forstået det.		jeg havde det fint med ræsonnementer og beviser. Men engang imellem bliver de lidt langhårede og derved svære at forstå. 		Biologi, Matemaitk B og kemi A		Fordi han formåede at kunne forklare den samme ting på virkelig mange forskellige måder. 		Jeg havde en lærer i gym som ikke var god til matematik. Hun lagde sig meget op af bogen og kunne kun forklare det på den måde. 		Først vil jeg rose eleven for at ville vide mere om matematik end der lige er blevet lavet i undervisninge. Dernæst prøve at lade hende gøre det med forskellige figurere for at se om det stadig er rigtigt og for bedre selv at se om det virkelig er rigtigt.		Det er en god måde at gøre det på. På den måde som eleven benytter er det mulgit at regne alle størrelser af tal. Derefter kan eleven prøve med et nyt stykke fx 52x65 og se om det kan gøres på samme måde. 52x65 = 130 + 235 = 365 		Man kan benytte lagkage modellen: 1 3/4 : 1/2 = 3,5, da den 1/2 går op i det farvede areal 3 1/2 gang. 		De er nogen underlige størrelser af tal at arbejde med, nogen forst¨ikke helt at 1/2 = 0,5 		183+7 = 190, 3+2= 5, 3+3=6		en talrække… hver anden er et ulige tal. Hvis du starter på et ulige. Derfor vil det blive et ulige da der imellem alle lige tal =2 og alle ulige 2. 
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Ræsonnements-
kompetencen handler 
om 
at kunne opstille samt
at kunne følge matematiske 
ræsonnementer

At opstille ræsonnementer er en 
proces:
(NCTM, 2008)

Ræsonnementskompetencen 
anses som vigtig i 
grundskolen:

Se fx. PISA, TIMSS, Fælles mål, 
Kompetencerapporten, 
NCTM Standards… 

At lære af at ræsonnere og at lære at
ræsonnere

- At vise at resultatet er rigtigt men også at 
hvorfor det er det!

Et ræsonnement kan anses som en kæde af 
argumenter



3.- 6. klasse:

7. – 9. klasse:



I litteraturen beskrives 
det at problemerne 

skyldes
1. Bøgerne mangler fokus
2. Ingen sammenhæng mellem hvad der undervises i 

grundskolen og gymnasierne (det føles som nyt for 
eleverne på gymnasiet)

3. Manglende lærerviden i grundskolen  + holdninger
Fx 
- Lærerne i grundskolen anser det som noget elever først 
skal lære i gymnasiet
- Hvad er et lødigt argument



Eksplicit kompetencedækning: 

 FOR P1 P1 P2 M1 M2 M3 RT1 RT2 RT3 RS1 RS2 RS3 
Sigma 4 28 0            
Sigma 5 43 0            
Sigma 6 56 0            
samlet 127 0            
KonteXt 4 62 0    0,02        
KonteXt 5 80 2 0,03   0,09   0,03  0,01 0,01  
KonteX 6 158 4 0,03  0,01 0,01 0,01 0,01 0,01   0,01 0,01 
samlet 300 6 0,02   0,03   0,01   0,01 0,01 
Faktor 4 20 0            
Faktor 5 70 0            
Faktor 6 28 0            
samlet 118 0            
Matematiktak 4 49 0            
Matematiktak 5 72 0            
Matematiktak 6 89 0        0,01    
samlet 210 0            
Format 4 38 1 0,03           
Format 5 36 0            
Format 6 41 0            
samlet 115 1 0,01           
Matematrix 4 53 1 0,02   0,04  0,06  0,06 0,19 0,02 0,28 
Matematrix 5 101 3 0,03 0,01 0,01 0,06  0,03 0,01  0,03  0,06 
Matematrix 6 59 0   0,08 0,12 0,02  0,03  0,02 0,12 0,24 
samlet 213 4 0,02  0,03 0,07  0,03 0,01 0,01 0,07 0,04 0,16 
Kolorit 4 52 0            
Kolorit 5 71 0            
Kolorit 6 53 0            
samlet 176 0            
Multi 4 57 7 0,12     0,05 0,07     
Multi 5 114 15 0,13      0,11 0,01    
Multi 6 101 6 0,06 0,01 0,01 0,01 0,01 0,07 0,07 0,01 0,04   
samlet 272 28 0,10     0,04 0,08 0,01 0,01   

 

Læs mere i:
Gissel, S. T., Hjelmborg, 
M., Kristensen, B. T., & 
Larsen, D. M. (2019). 
Kompetencedækning i 
analoge 
matematiksystemer til 
mellemtrinnet. MONA.
(på vej)

Indenfor 
området: 
Måling 



Implicit kompetencedækning: 

 FOR P1 P1 P2 M1 M2 M3 RT1 RT2 RT3 RS1 RS2 RS3 
Sigma 4 28 0      0,07 0,14    0,11 
Sigma 5 43 13 0,30   0,02  0,09 0,02  0,42  0,14 
Sigma 6 56 18 0,32  0,07 0,02 0,04 0,18 0,11 0,04 0,04  0,48 
samlet 127 31 0,24  0,03 0,02 0,02 0,13 0,09 0,02 0,16  0,28 
KonteXt 4 62 21 0,34  0,00 0,08 0,02 0,05 0,21 0,05 0,21 0,15  
KonteXt 5 80 24 0,30  0,00 0,01 0,01 0,04 0,16 0,04 0,16 0,11  
KonteX 6 158 39 0,25  0,03 0,03 0,01 0,06 0,18 0,02 0,07 0,06 0,12 
samlet 300 84 0,28  0,01 0,03 0,01 0,05 0,18 0,03 0,12 0,09 0,06 
Faktor 4 20 9 0,45  0,10 0,10 0,05  0,15 0,05 0,05 0,05  
Faktor 5 70 15 0,21  0,16 0,10 0,01 0,03 0,06 0,01 0,03 0,01 0,13 
Faktor 6 28 5 0,18  0,07    0,07  0,07  0,39 
samlet 118 29 0,25  0,13 0,08 0,02 0,02 0,08 0,02 0,04 0,02 0,17 
Matematiktak 4 49 0    0,08  0,04  0,04 0,02 0,02 0,18 
Matematiktak 5 72 16 0,22   0,04     0,07 0,08 0,06 
Matematiktak 6 89 17 0,19  0,01   0,03 0,04  0,03 0,08 0,22 
samlet 210 33 0,16   0,03  0,02 0,02 0,01 0,04 0,07 0,16 
Format 4 38 10 0,26     0,11 0,24  0,11 0,03 0,26 
Format 5 36 8 0,22     0,06 0,11  0,17  0,28 
Format 6 41 7 0,17     0,10 0,12  0,02 0,10 0,29 
samlet 115 25 0,22     0,09 0,16  0,10 0,04 0,28 
Matematrix 4 53 1 0,02      0,06 0,02    
Matematrix 5 101 20 0,20   0,02  0,04 0,08  0,08 0,01 0,21 
Matematrix 6 59 8 0,14   0,05   0,24  0,12  0,14 
samlet 213 29 0,14   0,02  0,02 0,12  0,07  0,14 
Kolorit 4 52 16 0,31  0,12 0,17 0,04  0,10 0,06 0,02 0,25  
Kolorit 5 71 20 0,28  0,04 0,06 0,03 0,17 0,21 0,03 0,18 0,06 0,04 
Kolorit 6 53 21 0,40  0,02 0,02 0,04 0,25 0,11 0,04 0,08  0,09 
 samlet 176 57 0,32  0,06 0,08 0,03 0,14 0,15 0,04 0,10 0,10 0,05 
Multi 4 57 6 0,11   0,09   0,21 0,07 0,09 0,09 0,25 
Multi 5 114 15 0,13  0,03 0,01  0,04 0,14 0,04 0,18 0,09 0,19 
Multi 6 101 24 0,24  0,01 0,05 0,02 0,03 0,15 0,01 0,17 0,07 0,18 
samlet 272 45 0,17  0,01 0,04 0,01 0,03 0,16 0,03 0,16 0,08 0,20 

 



Eksempel: Hvad vejer kasserne -
en aktivitet fra KiDM-projektet

Fire kasser er blevet vejet parvis til at veje 
henholdsvis 6,8,10,12,14 og 16 kg.

Hvad kan kasserne veje enkeltvis? Hvor mange 
løsninger er der?

(kasserne vejer et helt tal!)

Kvalitet i Dansk og Matematik: KiDM



Begrundelser(justifications)
Hvordan validere vi et argument?

- Hvad har kvalitet?
I Harel and Sowder (1998) skelnes 
mellem 3 forskellige typer af 
(over-)bevisskemaer: 

Det eksterne overbevisende 
skema
- det står i facitlisten
- læreren afgør det

Det empiriske skema 
- Et lige tal + et lige tal = et lige tal fordi 2+2=4

Det analytiske skema
- Fx begrundelser ud fra matematiske begreber 

(Gennemsnittet er x derfor føles det varmere i…. )

Lithner (2008) skelner 
mellem
(imitative & creative)

Imiterende 
ræsonnementer
- Udenadslære
- Algoritme

Kreative 
ræsonnementer



”Model reasoning” fra STX

Ofte ”model reasoning” 
Gymnasiet:



Tilbage til eksemplet…
Lærer: Men da I prøvede det, prøvede I så automatisk de ulige 
tal? 
Hjalte: Ja 
Lærer: Hvorfor? 
Hjalte: Det føles bare bedst
Lærer: Det føles bare bedst.. okay. [læreren går videre]

Lærer: Hvorfor var I optagede af tallet tolv?
Caroline:  Det var bare fordi tolv, den havde vi bare haft med 
mange gange og den kunne vi lave både seksten og sådan 
noget ud af… 
Lærer: ok det er fint [lærere går videre] 



Det diskuteres hvad det betyder at lægge lige 
og ulige tal sammen, da gruppen har fundet 
frem til at de to løsninger adskiller sig ved 
henholdsvis at indeholde lige tal eller ulige 
tal:

Lærer: Vilfred?
Vilfred: Grunden til det er jo, at et ulige tal.. hvis man for eksempel har 
et lige tal, så vil det jo når man plusser en til, så bliver det et ulige tal. 
Så hvis man plusser 2 ulige tal, så er der jo ligesom 2 tilovers fra det 
lige tal og 2 er jo et lige tal så..
Lærer: Det er super godt forklaret, hvis vi for eksempel tager vores 3’er 
og vores 5’er herover, så er det begge lige tal, med en i overskud. Og 
hvis vi lægger de to sammen, så bliver de 2 overskydende til et lige tal. 
Vilfred: Så har du faktisk 3 lige tal 
Lærer: Det er så godt forklaret! Sindssygt godt! Er i med?



Undersøge - formodning 
- begrunde

Ræsonnementer i den undersøgende  
undervisning…

Men hvordan kommer vi fra ræsonnementer i 
hverdagskontekster  til de mere formelle 
matematiske kontekster?



Analyse:
Udvikling af matematiske ræsonnementer i IBME-

undervisning…
Bruno Latour:
Sammenhængen mellem hverdagens problemstillinger og en 
matematiske løsning… 

Latour, B. (1999). Circulating reference — Sampling the soil in the Amazon forest. In 
Pandora’s hope essays on the reality of science studies (pp. 24–79). Harvard University 
Press. 

Bruno Latour:
At gå fra det konkrete 
til det formelle



2. og 3. operator
“Jeg har skrevet a,b,c og d her – ja 
jeg ved faktisk ikke helt hvorfor
jeg har gjort det….” 



Undersøge - formodning - begrundelse
Undersøgende tilgang på to forskellige måder:
- Ud fra et forløb fx med fokus på

- Argumentation 
- Overbevisninger 
- Generiske beviser

- I undersøgende opgaver hvor fokus er på 
ræsonnementer 

- Undersøgelse af hvor mange burhøns kan der være 
på en kvadratmeter – herunder fokus på kvaliteten i 
begrundelserne/argumenterne

- Undersøgelse af ”Alle de andre må”  Argumentation 
ud fra et statistisk modelleringsforløb - hvordan 
overbevises andre/forældre/matematiklæreren…? 



Undersøge - formodning - begrundelse

At arbejde med formodninger/hypoteser 
i grundskolen 
- Vigtig del af de senere begrundelser
- Gennemgå de forskellige kæder
- Lad eleverne selv undersøge, så de 

ikke springer led over i kæden



Undersøge - formode - begrundelse

Hvorfor det?
Kan du forklare det?
Begrund lige det?
Er du sikker?
Holder det altid?

Kvaliteten af begrundelserne er vigtig 
(jf. proof-schemes)

- hvad er lødige begrundelser i situationen?



Ph.d. – hovedfokus på 
ræsonnementskompetencen… 

Spørgsmålet er om vi kan måle om elevernes 
ræsonnementskompetence udvikles mere i den 
undersøgende undervisning?
 Det vender jeg tilbage med

Andre kommentarer eller bidrag til min ph.d. 
modtages gerne…

dmla@imada.sdu.dk eller dmla@ucl.dk

Spørgsmål?

TAK

mailto:dmla@imada.sdu.dk
mailto:dmla@ucl.dk
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