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Disposition
• Kort om uddannelsen
• Elevers vanskeligheder ift. begreber og
konventioner
• En observation!
• Elevers vanskeligheder ift. ræsonnement og beviser
• Elevers vanskeligheder ift. modeller og modellering
• Hvad kan man gøre ved problemerne?

Om matematikvejlederudd.
Dens strukturering og formål

Selve uddannelsen
• 30 ECTS over tre semestre
• 3 kurser af 5 ECTS med intern evaluering
• 3 delprojekter, som samles med en ’kappe’ til et 15
ECTS projekt
• Indledende og afsluttende internatkurser hvert
semester på Søminen i Holbæk
• Litteraturlister til hvert semester
• Empiridelen foregår ude på gymnasierne
• Afsluttende eksamen med ekstern censur i projektet

Temaer for de 3
miniprojekter
1. Begreber og begrebsdannelse i matematik
2. Ræsonnementer og bevisførelse i matematik
3. Modeller og modellering i matematik

Delprojekterne
•

To-tre deltagere udarbejder et fælles delprojekt
hvert semester under den givne overskrift (tema)

•

Hvert delprojekt skal omfatte såvel en teoretisk
som en empirisk del

•

Delprojekterne skal i RUCsk forstand være
problem-orienterede

Den teoretiske del
• For hvert semester er der en litteraturliste med kilder til
belysning af semesterets tema
o Generel litteratur
o Specifik litteratur
o Supplerende litteratur

• Denne er tænkt som en indføring i den
matematikdidaktiske litteratur ang. temaet
• Selv om temaet er fastlagt skal mat.vejlederne selv vælge
et område som de vil fokusere på, f.eks. elevers problemer
med begrebsdannelse vedrørende ligninger, talområder,
differentialregning, etc.
• Afhængig af deres valg vil de få brug for yderligere
specifik litteratur også og litteraturlisten er derfor ikke i sig
selv dækkende

Den empiriske del
• Der skal i hvert af de tre delprojekter indgå en
empirisk dimension
• Dvs. at mat.vejlederne ude på gymnasierne skal
identificere og arbejde med elever som har
læringsvanskeligheder
• Disse elever identificeres bl.a. ved detektionsstests,
én for hvert af de tre semestre som retter sig mod
semesterets tema

De tre faser
• En matematikvejleder i gymnasiet skal kunne:
1. Identificere elever med matematik-specifikke
læringsvanskeligheder (bl.a. ved brug af
detektionstests)
2. Diagnosticere hvori disse vanskeligheder består
og hvor de kommer fra
3. Intervenere overfor disse vanskeligheder

Projektvejledning
• Matematikvejlederne modtager vejledning på
deres delprojekter ind imellem internaterne
• Så vidt muligt foregår et af møderne undervejs i
uddannelsen ude på gymnasierne
• På afsluttende internater gives konkret feedback
på delprojektrapporter

At ‘matematikvejlede’
• At være matematikvejleder er noget andet end at
undervise i matematik
• En af de ting vi tit ser, når vi er ude eller når vi ser
videooptagelser fra diagnosticeringsinterview er at der
ofte ‘går undervisning i den’
• Elever skal i situationen have lov at gå ud af den
åbenlyst forkerte tangent…
• Dette skal læres!

RUCs uddannelse tilbyder ikke
• Der er ikke tale om en ’posefuld tips og tricks’ som
matematikvejlederne nu bare kan gå ud og
anvende i praksis
• Ej heller er der tale om at der bliver sat en stopper for
samtlige læringsvanskeligheder i matematik
• Der er heller ikke som sådan tale om at motivere de
elever som ikke er motiverede for at lære matematik
• Det handler om de elever som prøver og gerne vil,
men for hvem det bare ikke ’sner’
• Eller dem for hvem det ikke ’sner’ nok!
• Og dem lader der til at være blevet flere af…

Fremtidigt virke
• Vejledernes rolle(r) varierer meget, men indebærer typisk:
• Hjælp med at identificere og diagnosticere elever med
matematikspecifikke læringsvanskeligheder
• (Hjælp til) intervention over for således identificerede
elever
• Ressourcepersoner for fagkolleger, fx gennem
seminarvirksomhed om diverse læringsvanskeligheder
• Medvirken til screening af nyoptagne elever
• Funktionen som matematikvejleder dimensioneres
forskelligt på forskellige skoler. Gælder også vilkårene.
• Fortsat faglig udvikling gennem
matematikvejlederforeningen og dennes årsmøde

Detektionstest 1
Hvad ved vi om elevers snublesten ift.
matematiske begreber og konventioner

Detektionstest 1
• Detektionstest 1 indeholder 57 spørgsmål – og nogle
underspørgsmål (Niss & Jankvist, 2012; 2013)
• Spørgsmålene går på matematiske begreber,
konventioner, symboler, mv.
• Den bruges på 1. semester på matematikvejlederuddannelsen, hvor vejlederne giver den til et antal
klasser (1., 2. og 3.g)
• Fra 2012 og 2013 har vi i alt 676 elevbesvarelser
• De 405 af disse stammer fra 1.g-klasser (i første
halvdel af 1.g.)
• De følgende spørgsmål er kodet af Morten Elkjær
Hansen (2016) i hans netop forsvarede speciale
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Findes der…?
• Spg. 17. Findes der nogen værdier af a, således at
a2= 2a? Ja: ☐ Nej: ☐
• Ja, der findes to sådanne værdier af a: 0 og 2
• 02 = 2 · 0 = 0 og 22 = 2 · 2 = 4
• En 2.gradsligning i a: (a – 0)(a – 2) = 0
• 37% svarer forkert
• Spg. 18. Findes der nogen værdier af b, således at
4b= 4+b? Ja: ☐ Nej: ☐
• Ja, vi kan løse ligningen for b:
• 4b = 4 + b ⇔ 4b – b = 4 + b – b ⇔ 3b = 4 ⇔ b = 4/3
• Skulle man være i tvivl kan man altid ”gøre prøve”
• 70% svarer forkert
DPU
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Løsning af simple ligninger
• Spg. 34. Bestem n når: 4+n-2+5=11+3+5.
• 39% svarer forkert
• Spg. 35. Løs ligningen: 3x+20=x+64.
• 41% svarer forkert
• Spg. 36. Løs ligningen: -6x=24.
• 37% svarer forkert
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Negative tal, fortegn og …
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Hvad er en løsning?
• Spg. 37. For hvilke x gælder: 38x+72=38x?
• 85% svarer forkert
• Spg. 20. Hvad er løsningen/løsningerne til ligningen
3x-x=2x?
• 93% svarer forkert
• Spg. 25. Er x=0 en løsning til ligningen 3x-x=2x? Ja: ☐
Nej: ☐
• 48% svarer forkert
DPU
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Matematiske konventioner
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Det vanskelige 0
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Lighedstegnet og 0’et
• Spg. 50. Hvis a=b er så b=a? Ja: ☐ Nej: ☐
• 14% svarer forkert
• Spg. 14. Hvad er 0∙x?
• 19% svarer forkert
• Spg. 15. Hvad er 0+x?
• 18% svarer forkert

DPU
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Hvor gør det ondt?
• De her elever har vanskeligheder med:
o
o
o
o
o
o
o

De aritmetiske operationer
Talbegrebet
Specielt tallet 0
Negative tal
Negative fortegn
Lighedstegnet
Ligningsbegrebet, både de manipulatoriske aspekter i forbindelse med
løsning af ligninger samt hvad det vil sige at noget er en ”løsning” og hvor
mange løsninger en ligning kan have

• Og de har ondt i:

o Symbol- og formalismekompetencen
o Og i nogen grad repræsentationskompetencen
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En observation!
En observation i data fra Detektionstest 1

Data fra Detektionstest 1
• Besvarelser ang. ligninger og ligningsløsning (kodet
af Morten Elkjær Hansen, 2016)
• 676 elevbesvarelser fra 2012, 2013 fordelt på ca. 20
gymnasier udover landet
• Bemærk fejlrate for spørgsmål 18:
• Findes der nogen værdier af b, således at 4b= 4+b?

Detektionstest 2
Hvad ved vi om elevers snublesten ift.
matematiske ræsonnementer og beviser

Detektionstest 2
• Detektionstest 2 indeholder 23 spørgsmål (Niss &
Jankvist, 2013; 2014)
• Spørgsmålene går på forskellige varianter af
matematisk ræsonnement og bevisførelse
• Den bruges på 2. semester på matematikvejlederuddannelsen, hvor vejlederne giver den til et antal
klasser (1., 2. og 3.g)
• Vi har endnu ikke kodede besvarelser af denne test
• Men vi kan godt give nogle indikationer på, hvor
det går galt alligevel
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Overbevisningsskemaer
• Det som overbeviser nogen om, at noget er sandt
(Harel & Sowder, 2007)
• Eksterne overbevisningsskemaer

o Baseret på en ekstern autoritet, fx en lærer eller en bog…
o At beviser skal indeholde symboludtryk
o Osv.

• Empiriske overbevisningsskemaer

o Anvendelsen af eksempler til at godtgøre generelle udsagn

• Deduktive overbevisningsskemaer

o De velkendte matematiske bevisformer: direkte beviser (fx ud fra
aksiomer), indirekte beviser (modstrid), induktionsbeviser, kombinatoriske
beviser, m.v.

DPU
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Et bevis for
at ethvert tal er lig 0
Det følgende skal forestille et bevis for at ethvert tal er lig med 0.
”Vi ser på et vilkårligt tal a og sætter b=a.
Ved at gange med a på begge sider af lighedstegnet får vi ab=a2.
Så kan vi udregne a⋅(b-a) = ab – a2 = 0 (da vi har ab = a2).
Da 0 gange hvad som helst (fx b-a) er 0, er 0 = 0⋅(b-a),
som sættes ind ovenfor, så vi får a⋅(b-a) = 0 = 0⋅(b-a).
Nu kan vi dividere med b-a på begge sider af lighedstegnet.
Tilbage står a = 0. Da a var vilkårligt valgt er ethvert tal lig med 0.”
a)
b)
c)

Er det sandt, at ethvert tal er lig med 0? Ja: Nej: Jeg kan
ikke svare:
Er det anførte bevis korrekt? Ja: Nej:
Jeg kan ikke svare:
Hvis du mener, at det anførte bevis er ukorrekt, hvad er så galt
med det?

180 grader i en trekant
Nedenstående figur udgør et bevis for at en trekants vinkelsum altid
er 180 grader, hvilket ses ved at trekantens vinkelsum er u+v+w,
den samme sum som ved den øverste linje, hvor summen klart er
lig 180.
• Har vi bevist at alle trekanter har en vinkelsum på 180 grader? Ja:
Nej: Jeg kan ikke svare:
• Eller bliver vi nødt til at måle på de konkrete trekanter, som vi
betragter? Ja: Nej: Jeg kan ikke svare:

Endnu et eksempel
• Vurdér følgende ræsonnement:
• ”I 2010 var nationalproduktet pr. indbygger
ca. 47000 $ i USA og ca. 37000 $ i Danmark.
Taget under ét for de to lande var
nationalproduktet pr. indbygger derfor
(47000+37000)/2 = 42000 $.”
• En elev: ”Matematisk set er det rigtig nok.
Men…”
31

Hvor gør det ondt?
• De elever vi har set har f.eks. vanskeligheder med:
o At se formålet med et bevis
o At vide, hvad der er og ikke er et bevis
o At forstå betydningen af et modeksempel

o Undertiden ‘spænder matematikken ben’ for logikken – og omvendt
o Empiriske overbevisningsskemaer bliver i høj grad aktiveret
o Ligeså gør eksterne overbevisningsskemaer

• Og de har ondt i:

o Ræsonnementskompetencen
o Manglende symbol- og formalismekompetence spænder ofte ben for
dem
o Og undertiden ligeså manglende repræsentationskompetence

Detektionstest 3
Hvad ved vi om elevers snublesten ift.
matematiske modeller og modellering

Detektionstest 3
• Detektionstest 3 indeholder 13 spørgsmål (Niss &
Jankvist, 2013; 2014)
• Spørgsmålene går på delprocesser af
modelleringscyklen
• Testen indeholder en del frigivne PISA-spørgsmål
• Den bruges på 3. semester på matematikvejlederuddannelsen, hvor vejlederne giver den til et antal
klasser (1., 2. og 3.g)
• Fra 2012 har vi 307 elevbesvarelser, som er kodet af
Asger Senbergs (studentermedhjælper på
matematikvejlederuddannelsen).
DPU
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Modelleringscyklen, Niss (2010)
Mathematical
domain
Extramathematical
domain

Idealisation
mathematisation

Specification
Idealised
situation cum
questions

translation

Mathematised
situation
cum questions

answers
Mathematical answers

de-mathematisation
interpretation

Hvor høj er den forreste
bygning?
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Ikke en ‘nem’ opgave…
• 30% svarer forkert
• Det kan gå galt alle steder i modelleringscyklen –
og før faktisk også
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‘Afvisning’ af opgaven
• ”Højere end menneskene foran den. TEKNISK set har vi ingen
idé om, hvor høje de andre elementer i billedet er. Så før der
findes en brugbar målestok, kan vi intet sige.”
• ”Man kan aldrig vide det, da vi mangler nogle data.
Eksempelvis kan det være, hvor høj er lyskurven og hvor langt
væk står den, så kan man cirka regne ud, hvor høj bygningen
er ved hjælp af en trekant. Man kan også antage at 1 cm er 1
m i virkeligheden, så er den omkring 9 m høj.”
• ”Hvordan skal man finde ud af det? Det er et billede og jeg vil
mene, at jeg mangler et målestoksforhold, da jeg ikke tror på
at bygninger er 10,5 cm og menneskene er 1,5 cm - det ville
være en ekstremt lille dværg, da et normalt menneske er
mellem 1,47 m - 2,0 m.! Men hvis man skal lave den uden
målestoksforhold, er det at antage, hvor højt et af
menneskene er. Men da de ikke står helt ind til bygningen, vil
dette give et utroligt skævt tal.”
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Præ-matematiseringen
• Adskillige svar er forkerte, fordi elever forsøger, at gætte
højden ved at tælle antallet af etager – hvilket ellers er
en udmæket strategi
• ‘Resultaterne’ varierer fra 8 meter til 1,6 kilometer (se
senere), omend de fleste ligger mellem 10 og 30 meter
• Oftest er svarene forkerte fordi det går galt med præmatematiseringen
• F.eks. estimerer en elev at højden af en etage til 1,7
meter, og en anden “antager” at bygningen har seks
etager, når den åbenlyst kun har fem
• Et element af manglende kendskab til den virkelige
verden
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Matematiseringen
• Nogle elever lader til at have svært ved at tro, at
der ‘kun’ er tale om en additiv model
• F.eks. ” Hvis vi fx siger et menneske er 1,5 cm høj.
Hvis vi sætter disse mennesker oven på hinanden vil
jeg tro du kan finde, fx 1,510 = 57,66.”

• Andre bringer trekanter i spil, lægger bygningen ind
i et koordinatsystem, osv. – uden stort held dermed
40

Et eksempel
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Mangel på validering
• Flere elever som henviser til den “manglende”
målestok lader til at tro, at opgaven handler om at
måle med en lineal
• Andre elever måler uanfægtet og finder, at
bygningen er 10,6 cm høj, hvorefter de antager et
eller andet målestoksforhold, som gerne går ud på
at gange med 10 et antal gange. Det giver typisk
en højde på 10, 6 m, nogen gange på 106 m, og i
ét enkelt tilfælde 1060 m.
• En elev foreslår en målestok på “1 cm = 1000 m”,
men udregner dog ikke noget.
• Typisk for disse svar er, at afmatematiseringen, som
består i at tilføje enheden ‘meter’, ikke efterfølges
af en validering af det fundne resultat.
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Endnu et eksempel
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En gåtur i Roskilde
• Hans kan gå fra Roskilde Station til Roskilde
Domkirke på 6 minutter. Grethe skal bruge 8
minutter.
• Hvor lang tid tager det, hvis de følges ad?
• Begrund dit svar.
• Fokus er på præmatematisering
• 40% svarer forkert

Eksempler på svar
• ”6 min., hvis Hans tager Grethe på ryggen. Dog kan det
tage kortere tid, hvis de løber.”
• ”6 min. fordi Hans viser Grethe smutvejene.”
• ”7 minutter” [oftest forekommende fejlsvar!]
• ”… men kun hvis Hans er god til at motivere Grethe.”
• ”Mindst 8 min., afhængigt af om Hans bor på vej til
Domkirken, eller om Grethe skal gå en omvej, eller om de
mødes på halvvejen.”
• "Da jeg antager, at dette er i rask gang ud fra udtrykket
"kan" vil jeg formode, at de går distancen på omkring 9-10
minutter. Da de undervejs højst sandsynlig kommunikerer
og andet der sløver hastigheden grundet menneskets
ringe evne til at multitaske.”
• ”14 min. – lægger 8+6 sammen.”

Pizza - taget fra PISA
• Et pizzeria serverer to runde frokostpizzaer af samme
slags og tykkelse, men i forskellig størrelse. Den mindste
har en diameter på 30 cm og koster 30 kr. Den største
har en diameter på 40 cm og koster 40 kr.
• Hvilken pizza giver mest for pengene?
• Vis, hvordan du kom frem til dit resultat.
• Fokus er på præ-matematisering og matematisering,
men omfatter også en smule problemløsning
• 48% svarer forkert

Eksempler på svar
• ”Man får 1 cm pizza for 1 kr.” [oftest forekommende
fejlsvar!]
• ”Ingen af dem giver mest for pengene, da man
betaler 1 kr. per 1 cm i diameter pizza for dem
begge.”
• ”Der er ingen forskel? En pizza koster 10 kr pr
diameter. Hvis du skal have den til 40 kr, kan det
godt være du betaler 10 kr mere end den pizza til
30 kr, men du får så også 10 diameter mere pizza
”

Hvor gør det ondt?
• De elever vi har set har vanskeligheder med:
o
o
o
o
o

Præ-matematisering
Iværksat foregribelse (Niss, 2010)
Matematisering
Problemløsningen
Validering

o MEN ofte også med det at ”påtage sig opgaven” (den didaktiske
kontrakt), hvilket går forud for det andet…

• Og de har ondt i:

Modelleringskompetencen
Tankegangskompetencen
Problembehandlingskompetencen
Manglende symbol- og formalismekompetence spænder igen ben for
mange
o Ligeså gør manglende repræsentationskompetence
o
o
o
o

Lidt i forhold til
overgangsproblemer
Om overgangsproblemer mellem folkeskole og gymnasium

Søndergaard m.fl. (2009)
• Overgangsproblemer som udfordringer i
uddannelsessystemet. Forskningsrapport (2009)
• Lindenskov m.fl.: Progression i matematik og
naturvidenskab fra grundskole til stx…
• En overordnet finding:
• I både matematik og naturvidenskab vurderer
eleverne deres faglige forudsætninger højere end –
stx-lærerne gør

Fra PISA 2012 ved vi
• Danske 15-årige er bedst til at afmatematisere –
over gennemsnittet
• På det jævne med hensyn til at matematisere gennemsnitlige
• Og dårligst til at problemløse – under gennemsnittet

Det er gået tilbage iflg. PISA
2003

2006

2009

2012

2012-2003

Danmark

514

513

503

500

-14

Norge

495

490

498

489

-6

Sverige

509

502

494

478

-31

Island

515

506

507

493

-22

Finland

544

548

541

519

-25

Tyskland

503

504

513

514

+11

Shanghai

---

---

600

613

(+13)

OECD

500

498

496

496

-4

”Baggrundsvariable”Tiltro til egne evner
• Overordnet set er danske elevers tiltro til egne evner
meget positive:
• ca. 88 % mener sig i stand til at benytte sig af køreplaner;
• ca. 86 % at forstå diagrammer i aviser;
• ca. 78 % at kunne udregne rabatter angivet ved
procentmæssig besparelse;
• ca. 77 % at kunne løse simple førstegradsligninger;
• ca. 67 % at kunne udregne gulvarealer;
• ca. 62 % at kunne beregne en bils benzinforbrug;
• ca. 58 % at kunne finde afstanden mellem to steder på
et kort;
• men kun ca. 47 % at kunne løse mere komplicerede
ligninger

Kommentar
• Der er en vis korrelation mellem elevers tiltro til egne
evner og hvordan de klarer sig på forskellige
områder,
o fx at de er bedre til at fortolke end at udføre…

• Men der er næsten ingen ændringer at spore i
elevers tiltro til egne evner fra 2003 til 2012
• Det er der dog i deres faktiske præstationer!
• Danske elevers tiltro til egne evner er generelt set
høj både i forhold til de andre Nordiske lande og
top 5 landene

Jessen m.fl. (2014)
• Overgangsproblemer mellem grundskole og
gymnasium i fagene dansk, matematik og engelsk
(2014)
• Elever peger bl.a. på følgende forskelle mellem
folkeskole og gymnasie (N=216):
o 53% niveauet, det er simpelthen bare mere svært
o 14% undervisningen
o 13% indholdet, specielt beviser og udledninger
o 6% indholdet, bestemte emner
o 2% computerprogrammer

fortsat
• Gymnasielærerene peger på følgende, som de
finder at eleverne har svært ved (N=77):
o 38% fagets begreber og metoder
o 38% grundlæggende matematik (de fire regningsarter, simpel
ligningsløsning, simpel symbolbrug)
o 29% avanceret matematik (algebra, ‘bogstavregning’, bevisførelse,
kendskab til elementære funktioner, metoder, mv.)
o 18% abstrakt tænkning
o 12% at argumentere og præcisere
o 9% at beskrive matematiske problemstillinger

En formodning
• En formodning, som bygger på en nylig artikel:
o Misfeldt, M., Jankvist, U. T. & Aguilar, M. S. (2016). Teachers’ beliefs about
the discipline of mathematics and the use of technology in the classroom.
International Electronic Journal of Mathematics Education, 11(2), 395-419.

• går på, at matematiklærere i folkeskolen og i
gymnasiet grundlæggende har forskellige
forestillinger om, hvad faget matematik er,
omhandler og går ud på…

Og til sidst
Hvad skal vi så gøre ved det?

‘De 3 kameler’
• Der synes at være 3 kameler som ofte skal sluges
undervejs på matematikvejlederuddannelsen:
1. At grundet omfanget og dybden af diverse
vanskeligheder hos elever, så vil en del af den
traditionelle undervisning ingen effekt have for disse
elever
2. At tage på sig selv at skulle hjælpe sine elever med
disse grundlæggende og basale dele af
matematikken
3. At erkende, at man som gymnasielærer ikke
nødvendigvis ved hvordan man mest
hensigtsmæssigt underviser i sådanne, f.eks.
talbegreb, brøkbegreb, m.v.

At påtage sig ansvaret…
• Når vi ser elever med vanskeligheder i matematik –
eller med ‘huller‘– så bør vi hjælpe dem videre
• Det hjælper ikke noget at tænke ”Nå, det er da en
skam at eleven ikke ved det. Men det burde han
have lært i folkeskolen, så det er ikke mit bord…”
• For ‘aben’ kommer jo tilbage igen… Fx hvis nogle af
eleverne med ‘huller’ vælger at læse til
folkeskolelærere… (en ond cirkel)

Afstemme forventninger
• Finde ud af hvad ‘folkeskolen’ selv mener, at de
skal – og kan – levere
o
o
o
o
o

Ift. forståelse af matematiske begreber
Ift. evnen til at ræsonnere matematisk
Ift. besiddelse af konkrete færdigheder
Ift. besiddelse af matematiske kompetencer,
Ift. brug af IT, hvilken software mv.

• Gøre det ved, at tale og samarbejde med andre
matematiklærere nedadtil såvel som opadtil!
o Jf. brobygningsprojektet i Silkeborg… og andre lignende initiativer…

Vi vil gerne undgå…

Delt på Facebook

Tak for opmærksomheden
Spørgsmål?

