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Disposition 

• Del 1 – Begreber og begrebsdannelse 
• Del 2 - Ræsonnement og bevisførelse 
• Del 3 – Modellering  
 
Hvert delprojekt er bygget op omkring: 
 
• Detektion 
• Diagnosticering 
• Intervention 
 



Undervisningen tilpasses eleverne 

Elever fra gymnasiefremmede miljøer  - bl.a. manglende begrebsapparat 

Rulle sproget tilbage til det eleverne har 

Koble hverdagssprog og fagsprog til hinanden 

Visualisering er nødvendig 

Meget relevante i vores daglige arbejde: 
Sociomatematiske normer – Beliefs – didaktisk kontrakt 



Realistic Mathematics Education (RME) 



For hele projektet se: file:///C:/Users/Ama/Downloads/Matematikvejlederprojekt%202016%20-%20gruppe%206%20(1).pdf 
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Del 1 – Begreber og begrebsdannelse 
(Ligninger) 

Diagnosticering: 



Interventionen – vægtmodellen 

• Hvert interventionsforløb er delt i tre dele: 

• Fire interventionsforløb i alt 

 Del 1: Spillereglerne (1. intervention) og derefter repetition af forrige gang. 

 Del 2: Opgaver med animation i samarbejde med læreren. 

 Del 3: Selvstændig del. Eleverne arbejder selv med rød og blå kuglepen som 
     hjælp. 



Interventionen - spilleregler 



Et udpluk fra intervention 1 



Snublestene:  

 Når kassen skifter side (opg. 3 og 4) 

 Opg. 5 var et problem for mange som opfattede den som opg. 4 

 Opg. 8 to farver i spil og her skal man altså ikke ophæve blå med blå! 



Et udpluk fra  intervention 2 



Intervention 3 – Fra ligning til vægtmodel 



Konklusion på Intervention 3  

• Enkelte elever havde brug for at tage udgangspunktet i 

vægtmodellen 

• At en løsning gav et negativt tal (𝑥 = −11) var også en 

forvirrende faktor, hvilket blev afklaret ved at skifte til modellen. 

• At 𝑥 stod på højre side var forstyrrende 

• Forbindelsen mellem de røde tal, røde kugler og negative tal var 

ikke fuld etableret 



Intervention 4 – 𝑥 på begge sider 

Et udpluk fra intervention 4 : 



Samlet konklusion 

Diagnosticering 
De største udfordringer var:  

• betydningen af lighedstegnet 

• negative tal 

Intervention 
Ligevægtsmodellen  havde en positiv effekt. 

• Eleverne var nu i stand til at løse basale ligninger med negative tal. 



Del 2 – Ræsonnement og bevisførelse 

 Elevernes argumenter er ufuldstændige – påstande begrundes ikke. 

 Eleverne ”læser” ikke opgaven – forsøger ikke at skabe logik i den. 

 Manglende monitorering og selvregulering. 

 Springet fra mat C til mat B kan være skyld i ukorrekte forestillinger 

om matematik som fag. 

 Den didaktiske kontrakt skal genforhandles 

Diagnosticering : 



Modul 1       Opstart til integralregning 

Modul 2       At bestemme en stamfunktion (opstart) 

Modul 3       Eksistens og entydighedssætningen 

Modul 4       Bevise regneregler for stamfunktioner 

Modul 5+6   Projekt om sammenhæng mellem arealer, integraler og    

          stamfunktioner         

Modul 7       Bevis af arealsætningen 

 

Intervention 



Et udpluk fra interventionsforløbet: 



Et udpluk fra interventionsforløbet: 



Et udpluk fra interventionsforløbet: 



Konklusion på interventionen 

 

Hvad ville vi? 

 Lære eleverne hvordan man 

argumenterer 

 Vise dem en rød tråd gennem en 

kæde af ræsonnementer 

 Træne dem i hvordan et bevis er 

bygget op 

 

 Ændre deres forestillinger om 

matematik 

 Genforhandle didaktisk kontrakt 

 

 

 

Hvad kom der ud af det? 

 De er blevet bedre til at argumentere 

 

 Kæder af ræsonnementer er stadig 

svært for dem 

 De er ikke bevisforskrækkede 

længere, og de kan i nogen grad 

overskue de enkelte trin i et bevis 

 Deres forestilling om hvad der skal til 

er forbedret 

 De tager mere af arbejdet på sig 

 

 



Delprojekt 3 
 

 – Styrkelse af modelleringskompetencen 



Modelleringscyklus 



Diagnosticering 

• Individuel diagnosticering af de tre piger 
 

Matematiseringen er et stort problem: 

 

 Svært ved at bevæge sig fra det ekstra matematiske domæne til det 

matematiske domæne                 Manglende ”iværksat foregribelse” 

 Teksten kan ikke oversættes til matematisk sprog.  

 Ifølge Duval er det registerskiftet fra det multifunktionelle til det 

monofunktionelle sproglige der kommer i spil.  



Intervention 

 
Intervention 1       ”Lakridsrullen” og ”En kasses rumfang” 

 

Intervention 2       Klasserumsbaseret – undervisning i   
                   modelleringscyklussen. 

 

Intervention 3      Klasserumsbaseret - Lakridsrullen 



Modelleringscyklus 



Når elever falder over en snublesten : 

Fjerne snublestenen 

Hjælpe eleverne med at rejse sig op – og blive stående! 


