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God undervisning i skolen

I dag ved vi meget om hvad der virker i undervisningen i forhold til elevernes læring.
Vi taler derfor om at god undervisning skal være effektiv, ved at vi som lærere lader os inspirere og informere af
den viden som forskningen kommer frem til. Men undervisning skal ikke kun være effektiv. Den skal også være
etisk ”god”. Det betyder at begrebet god undervisning både indeholder overvejelser over effektivitet og normative overvejelser over, hvordan vi som lærere bidrager til elevernes og samfundets bedste på langt sigt.
Dette nummer af Liv i Skolen tematiserer dette forhold imellem viden, effekter og evidens på den ene side, og
spørgsmål om værdier, etik og dannelse på den anden.

Fremmedsprog i skolen

Engelsk har nærmest som vores andet modersmål en suveræn placering som sprog i skolen såvel som i dagligdagen. For langt de fleste elever er meningen med faget let at se. Men hvordan ser moderne engelskundervisning ud, når elevernes forudsætninger er en ganske anden end for f.eks. 10 år siden- hvilken konsekvens får det
for didaktikken? Hvornår skal undervisningen i faget begynde i skolen og har fagsynet fulgt med tiden?
Tysk og fransk har det i modsætning til engelsk vanskeligt i skolen i dag, hvor færre og færre elever vælger fagene til. Betyder det at fagene har mistet deres betydning – eller med andre ord, hvorfor er det vigtigt at lære tysk
og fransk i dag? Hvilke andre sprog vil være relevant i skolen og hvordan kan en sprogundervisning, som bygger
på principper for god undervisning se ud? Liv i Skolen tager temperaturen på sprogundervisningen i skolen.

Disciplin i skolen

I den sorte skole op til begyndelsen af 1960’erne blev disciplin og elevernes opførsel ofte håndhævet med en
lærers stærke og ikke altid kærlige arm, undertiden forlænget med en pegepind. Den lærdom, som eleverne ikke
selv modtog godvilligt, blev til tider presset ind i dem, enten korporligt eller med en lærerautoritet, der ikke levnede plads til diskussion. Den kulturelle frisættelse, der skete i 1960’erne med Cirkulæret om ro og orden i skolen
fra 1967, der afskaffede revselsesretten, Den lille Røde bog for skoleelever og det generelle opgør med autoriteterne grundlagde et andet og mere frit forhold mellem lærere og elever. Et spørgsmål er, hvordan dette forhold
ser ud i dag i slipstrømmen på begrebet Ansvar for egen læring og aktuelle forhold om øget fokus på uddannelse
i en konkurrencestat. Liv i Skolen undersøger, hvordan forholdet er i dag mellem skole, forældre og elever.

Verden ind i skolen- og skolen ud i verden

I skolen lærer man ”for sjov”. Det kan forstås sådan, at det man arbejder med i skolen ingen reel og autentisk
betydning har, men er noget man simulerer med henblik på måske at få brug for det, når man forlader skolen. Hvilken betydning har dette for elevernes interesse i at engagere sig? I en tid, hvor de fleste skoler stort set har afskaffet lejrskoler og ekskursioner til verden uden for skolen, rejses spørgsmålet, hvordan skolens arbejde kan være i
kontakt med omverdenen og hvordan eleverne i højere grad kan lære ad flere kanaler end den boglige og digitale.
Hvordan inddrages kropslige, følelsesmæssige og håndværksmæssige erfaringer og hvordan er balance mellem
på den ene side at sidde stille og se og høre og på den anden side at gøre, røre og handle? Liv i Skolen undersøger,
hvordan verden kan komme til udfoldelse i skolen og hvordan skolen kan komme til udtryk i verden.

VIA VOK • Ordre nr. 04099 • LENS • nov. 2012

Velkommen til Liv i Skolen nr. 4/2012

Matematik i skolen
Hvad hjælper det, at man måske kan regne de matematikstykker, man bliver
præsenteret for til Folkeskolens afgangsprøve, hvis man ikke forstår den sproglige udformning, som matematikken er pakket ind i? Og hvilken forskel gør det, om
man følger en opgavediskurs i lærebogen, hvor det er træning af forud bestemte
færdigheder, der lægges vægt på, eller man træner eleverne i at opstille spørgsmål
og løse problemer? I dette nummer af Liv i Skolen rejses spørgsmål inden for dimensioner som:
Lærer man matematik for matematikkens skyld eller for at kunne anvende det i hverdagen? Lærer
man bedst matematik ved at løse opgaver og finde det ”rigtige” svar eller ved at opstille problemer
og søge at løse dem, eventuelt ved hjælp af matematik? Skal problemerne være matematikfaglige
eller have relation til hverdagen? I hvilken grad kan faget anvendes til at diskutere samfundsrelevante
spørgsmål, f.eks. om fordeling af goder skal ske efter matematiske eller sociale regleranne?
Efter en lærerstuderendes engagerede og detaljerede beskrivelse af en studietur om matematikundervisning i Norge problematiseres, hvad meningen egentlig er med den matematikundervisning, der
foregår på læreruddannelserne. Er det den ”rene” matematik, lærerne skal undervise i, eller er det matematik som et redskab til at løse problemer med? Der stilles spørgsmål ved, hvor fornuftigt det er at
indkapsle matematikopgaver i semi-autentiske problemstillinger som ”Når man kan grave et hul på 8
timer, hvor lang tid tager det så at grave ½ hul?” Det kan være svært for en del elever at lave transfer fra
en sprogligt formuleret problemstilling til en matematisk opgave.
Over for den bog- og opgavebaserede matematikundervisning foreslås i tre artikler, at man rejser sig fra
skolebordene og tilrettelægger undervisningen på måder, hvor eleverne også kommer uden for skolebygningerne og arbejder med autentiske problemstillinger, som de søger matematiske løsninger på.
Derved kan man øge mulighederne for at tilgodese flere læringsstile, eventuelt inddrage hele kroppen
samt styrke samarbejdsevnen.
En undersøgende matematikundervisning kan handle om både hverdagsspørgsmål som ”Hvor høj er en
skorsten?” og om rene matematikspørgsmål, hvor en del af opgaven er at finde ud af, hvad opgaven er.
En britisk matematikprofessor argumenterer for, at selv om nogle mennesker er motiveret af at have et
eksternt, måske ’autentisk’ formål, vil det stillede spørgsmål ”Hvorfor gør vi det?” ofte signalere et tab af
selvtillid eller tillid til, at opgaven kan udføres.
Talblindhed, også kaldet dyskalkuli, kan være et lige så stort problem for elever i skolen som ordblindhed. Er der opmærksomhed nok omkring det?
Disse og mange andre spørgsmål kan stilles, når matematikfaget skal finde sin plads i Ny Nordisk skole.
Vi håber, dette nummer af Liv i Skolen kan lægge op til denne debat.
God læselyst
Orla Nielsen
Anne Vinther
Morten Stokholm Hansen
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Hvad skal vi med al den matematik, vi har
lært, når vi underviser i folkeskolen?
Hvis man vil arbejde med egne algoritmer, er det
vigtigt at forestille sig, hvad eleverne kan finde på
af fremgangsmåder og hvilke opgaver og spørgsmål, man vil stille som reaktion på dette. De fleste
lærere kender spørgsmålet: Hvad nu hvis …? Men
det kræver et stort fagligt overskud at lytte til svaret og formulere det næste spørgsmål. Det kræver
forberedelse af hvilke spørgsmål, der er gode i netop denne situation.
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Undervisningsværktøjer i matematikfaget
Sammensætningen af heterogene grupper med en
stærk, en svag og to middel elever giver kooperativ
læring en særlig styrke, hvor strukturerne fastholder
alle elever i lige muligheder for deltagelse modsat almindeligt gruppearbejde, hvor de svage elever har en
tendens til at lade de stærke tage over og henfalder til
apati: ”Jeg kan jo alligevel ikke.”
Af Hanne Vogelius Mikkelsen, tosprogskonsulent

29

Hverdagserfaringer med tal

53

Drengen i børnehaven fik øje på at fodboldspilleren havde et 3-tal på trøjen. Matematikshowet
satte fokus på at se tallene i hverdagen og støtte
børnene i udviklingen af deres talforståelse.

En undersøgende undervisningsform i matematik
kan ses som modstykke til en fagligt formidlende
undervisning, der primært drives af lærebogen, og
hvor læreren præsenterer eleverne for matematiske begreber og metoder forud for, at de arbejder
med øvelser og opgaver, der kan støtte opbygning
af viden og færdigheder i det pågældende emne.

Og hvad så, kunne man spørge – hvad har det med
matematikundervisningen i skolen at gøre?
Det er selve fundamentet for skolens undervisning
i matematik, at alle børn har hverdagserfaringer
med tallene omkring os. Det er grundlæggende for
indlæring af matematiske sammenhænge, at børnene kender til, hvor der er tal omkring os og hvad
de bruges til.

Af Morten Blomhøj, lektor

60

Af Janus Halkier, udviklingskonsulent
og Anders Graae, musiker

34

At flytte både det traditionelle matematiske klasselokales autoritet og selve klasselokalet ud, kan give
rigtig god mening, da de matematiske emner kan
komme i spil i andre kontekster på andre og bedre
vilkår end de arbejdsmåder, det traditionelle opgaveparadigmebaserede arbejde giver mulighed for.

43

Matematik i Ny Nordisk Skole
I Ny Nordisk Matematik skal vi fortsat løse masser af
opgaver med anvendt matematik, men vi skal tage
skridtet før med. Vi skal have mere mel og flere
tommestokke ind i klassen. Undervisningen skal
bidrage til at alle elever får relevante hverdagserfaringer at spejle matematiske resultater i. I første
omgang handler det om at give eleverne hverdagsviden, som de kan sammenligne deres opgaveresultater med
Af Pernille Pind, konsulent

47

Har vi matematik eller hva’?
I kritisk matematikundervisning er der et fokus på
matematik som handling, og det der konstrueres
gennem matematiske handlinger. I matematikundervisningen konstrueres ligedeling som den retfærdige fordeling, ofte usagt og uden alternativ.
Inspireret af kritisk matematikundervisning ønsker
vi en matematikundervisning, der sætter fokus på
denne kobling mellem ligedeling og retfærdighed..
Af Henning Westphael, lektor

Undersøgelser som en måde
at studere matematik på
For læreren handler det om tilskynde eleverne til at
udnytte deres følelsesmæssige energi på sådan en
måde, at de tager initiativ, stiller spørgsmål og opstiller antagelser samt spørger, hvorfor noget er, og
hvornår og hvorfor noget kan eller ikke kan være
tilfældet. I matematik udtrykkes dette mest præcist
ved temaet »uforanderlighed midt i forandring”: At
lokalisere og formulere, hvad der er tilladt at ændre, og hvad nødvendigvis forbliver uforanderligt
(og hvorfor).

Inde og ude
– læring uden for klasserummet

Af Mikael Skånstrøm, lektor

Undersøgende matematikundervisning
– hvad kan det bruges til i grundskolen?

Af John Mason, professor

67

Talblindhed rammer omkring lige så
mange mennesker som ordblindhed
Selv om talblindhed er lige så almindeligt som
ordblindhed, med en anslået andel på op til 7 % af
befolkningen, er dyskalkuli blevet forsømt som en
forstyrrelse af kognitiv udvikling. Imidlertid har en
verdensomspændende indsats fra forskere og undervisere fundet frem til det neurale netværk, der
understøtter aritmetik og afsløret unormale tilstande i dette netværk i hjernen hos talblinde elever.
Fra ScienceDaily, 2011

I Norge med fokus på

matematikvanskeligheder
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Af Asta Godt, lærerstuderende
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I juni måned blev vi som studerende på Nr.
Nissum Seminarium opfordret til at søge
stipendium til et såkaldt ekspresbesøg i et
nordisk land. Jeg så straks muligheden for
at komme til Norge, der som bekendt er eksperter i specialpædagogik og meget aktive
i forhold til diskursen om ”elever i matematikvanskeligheder”. Jeg tog derfor kontakt
til Olav Lunde og Tone Dalvang, som begge
er kendte navne på Nr. Nissum Seminarium.
Disse to kontakter bragte mig til fire forskellige skoler i henholdsvis Kristiansand,
Sandnes og Hommersåk, samt til Sørlandets
Kompetencecenter i Kristiansand. Jeg var på
privat besøg hos Marta Vaasbø, der har stor
erfaring med begynderoplæring og i dag
arbejder på Vitenfabrikken i Sandnes, samt
havde timelange matematiksnakke med
forfatter og forhenværende skolepsykolog
Olav Lunde og hans kone Kari Lunde.
Jeg vil i artiklen plukke det mest matematikrelevante ud fra min tur i håbet om, at det vil kunne

inspirere matematiklærere i dagligdagen og måske endda motivere nogle til at opsøge ny viden.
Lad mig starte med at citere Olav Lunde: ” Når eleven ikke har lært det på måden, som vi hidtil har
prøvet – så må vi prøve noget andet!”
Visuel matematik på Øvre Sletthia Skole
i Kristiansand
Generelt er undervisningen på skolen præget af
en socialkonstruktivistisk tilgang til læring. Skolen har i samarbejde med Sørlandets Kompetencecenter indført brugen af matematikmaterialet
Numicon, som oprindeligt er udviklet i England til
brug for elever med Downs Syndrom.

”N

ogle har brug for at få matematikken serveret visuelt
og andre har brug for at konstruere matematikken.”

Asta Godt er 3. års lærerstuderende på Læreruddannelsen i Nr. Nissum

Lærerne lægger meget op til dialog mellem eleverne, som bruger meget af tiden på at arbejde
sammen 2 og 2 eller måske i lidt større grupper.
Og hele vejen igennem er rummet gennemsyret
af motivation. Det er SMUKT.

Et Numicon-grundsæt koster ca. 2500 kr. og vil
være egnet til undervisning af en mindre gruppe

elever ad gangen. Systemet kan udbygges alt
efter behov. Sørlandets Kompetencecenter i Kristiansand har oversat lærervejledningen til norsk
og udbyder sættet, som kan købes på www.
songvaar.no.
Generelt oser Øvre Sletthia Skole af mangfoldighed af metodiske tilgange til læring. Matematikken bliver spillet, konstrueret, sunget, italesat,
skrevet, automatiseret, visualiseret og forklaret
af læreren og som et supplement var Numicon
altid lige ved hånden, ikke mindst for de elever
der havde mest brug for det. Det gjorde mig så
absolut glad i låget.
Faktorernes orden på Smeaheia
skole i Sandnes
Her observerede jeg en 3. klasse blive undervist
efter en russisk metode, som bygger på observation, analyse og logisk tænkning. Der bliver
arbejdet hårdt med begreber og elevernes ræsonnements-kompetence. Dette skete i form af
problemløsningstræning og efter devisen – først
færdigheden, så forståelsen. Eleverne, der i øvrigt
boede i et ressourcestærkt kvarter, scorer meget
højt i test. Universitetet i Stavanger er særligt begejstret for metoden, som de selv har været med
til at udvikle sammen med en norsk lærer ved
navn Gerd Inger Moe. De tager udgangspunkt i
en russisk bog som Natasja Blank, der er professor ved universitetet i Stavanger, oversætter, da
hun selv oprindelig er fra Rusland.
Jeg følte selv, at jeg var tilbage i 80’erne, hvor jeg
selv sad på skolebænken og kedede mig, men er-
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Numicon består af farverige brikker, der illustrerer
tallene fra 1 til 10, små plancher med billeder af
brikkerne og tilhørende symboler, byggeplader
og byggeklodser. Eleven opdager på en konstruktivistisk måde matematiske strukturer og
relationer. Materialet hjælper elever til at forstå
tal, mønstre, talsystemet og regning, især for de
elever hvor matematikken godt kan blive for abstrakt. Ifølge skolen har materialet en positiv effekt på elevernes læring, og den glæde og det engagement som eleverne viste, når de arbejdede
med Numicon, var bekræftende og bemærkelsesværdig. Systemet anerkender, at ikke alle børn
lærer ens. Nogle har brug for at få matematikken
serveret visuelt og andre har brug for at konstruere matematikken. Piaget ville have været henrykt.
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”M

atematikken bliver spillet, konstrueret, sunget, italesat, skrevet,
automatiseret, visualiseret og forklaret.”

kender, at der var mange gode elementer i undervisningen. Eksempelvis udnyttelsen af elevernes
sproglige dimension, når de sammen 2 og 2 fik
få minutter til at forberede næste opgave inden
gennemgangen på tavlen. Matematikken blev
i form af italesættelse og refleksion til en del af
elevernes matematiske kompetencer. Til den
interesserede læser vil jeg henvise til Smeaheia
Skoles hjemmeside www.minskole.no/smeaheia
og søge på den russiske metode.

En anden bemærkelsesværdig lille finesse var
matematikopvarmningen, som bestod af tabeltræning, hvor eleverne 2 og 2 arbejdede sammen
omkring et laminat med eksempelvis 8-tabellen.
Den ene havde resultatet på sin side, mens den
anden blev overhørt.
Vygotskij ville have været ellevild over den metode, som fik alle eleverne i gang med at tale
matematik, hvad enten han var for eller imod tabeltræning. Dette går godt i tråd med, at undervisningen er inspireret af Zankovs, som var en af
Vygotskijs elever.
Stationslæring på Kyrkjevollen Skole
i Hommersåk nær Sandnes
Nylund Skolen i Stavanger har i samarbejde med
Universitetet i Stavanger videreudviklet den
australske metode EYNP, Early Years Numeracy
Program. Det er en stations-undervisning, der
isoleret set ikke er noget nyt i.
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Jeg vil dog alligevel beskrive et par bemærkelsesværdigt elementer. Rundt i lokalet hang der regneregler og geometriske tegninger med relevante
tekster. Disse mange små plancher blev der dagligt
talt om i forhold til det emne, som de arbejdede
med. Eksempelvis hørte jeg eleverne blive overhørt i ”faktor * faktor = produkt”. Tanken bag dette
var, at eleverne lige så godt kunne lære de rigtige
begreber med det samme, så de ikke på et senere
tidspunkt kommer i tvivl om, hvad en faktor er, når
de hører, at faktorernes orden er underordnet.
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Jeg så det blive praktiseret på Kyrkjevollen Skole
i Hommersåk, hvor eleverne i 3. klasse arbejdede
på 5 forskellige stationer. De arbejdede i matematiktimen på problemløsningsstation, spillestation, repetitionsstation, lærerstation og en pc-station, som bestod af 5 pc’er. Målet var at undervise
eleverne i samme tema på forskelligt niveau. Eleverne var derfor inddelt i faglige niveauer og skulle vælge det ark med den geometriske figur, som
de hørte til, når de ankom til stationen.
Læreren introducerede kort eleverne i de nødvendige regler for hver station, og eftersom EYNP
har været en del af elevernes dagligdag i både
norsk-, engelsk- og matematiktimerne siden 0.
klasse og derfor var kendt af eleverne, var dette
hurtigt overstået. De arbejdede mellem 10 og 15
minutter ved hver station og jeg så på intet tidspunkt motivationen dale hos eleverne.
Til gengæld var der en konstant dejlig summen af
aktivitet og til tider et par glædesudbrud fra ele-

”M

an kan umuligt tilgodese alle de små bevægelser i vandet, som udgøres af
elevernes strøm af forudsætninger for læringen.”

I al sin enkelthed er det en metode, der anerkender elevernes behov for variation, åbner mulighed for praktisk arbejde uden et helt klassesæt af materialer og gør brugen af pc’er muligt

Indførelse af metoden har ifølge Helga Bertelsen
forbedret skolens nationale testresultat markant
samt givet utallige positive tilbagemeldinger fra
forældrene, da eleverne i høj grad er begyndt at
glæde sig til matematikundervisningen. Stationsundervisningen bliver praktiseret i ca. 1/3 af alle
matematiklektionerne. Vigtigt er det dog her at
pointere, at de på skolen indførte kravet om et
synligt mål i hver time, samt valgte at købe smartboards til alle klasser på samme tid som de iværksatte stationsundervisningen. Finansieringen af
de mange smartboards kunne man fristes til at
tro var kommet fra Nordsøens olie, men dette var
dog ikke tilfældet. Skolen valgte smartboards til
fordel for et års lærerstilling.
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verne på spillestationen, der var godt i gang med
et kortspil om plus og minustal. I løbet af dobbeltlektionen nåede alle eleverne at samarbejde
og kommunikere og diskutere omkring problemløsninger, spille matematikfagligt kortspil, lave en
færdighedstest, arbejde på pc og få tavleundervisning med kommunikation med læreren og 4
andre niveausvarende elever. Alt sammen i et og
samme klasselokale.

ved blot at have ganske få computere i klassen.
Det giver læreren mulighed for differentiering
og ikke mindst – det var SÅ motivationsfremmende. En vigtig pointe er dog ifølge skoleleder
Helga Bertelsen på Kyrkjevollen Skole, at det
altid kræver 2 lærere, da den ene af lærerne jo
bruges til tavleundervisningen på lærerstationen. Til gengæld bruger begge lærere tiden på
undervisning og ikke blot en af lærerne, mens
den anden adfærdsregulerer fra bagenden af
lokalen – overvågende med armene over kors.
Jeg forestiller mig dog, at metoden godt kunne
bruges med kun en lærer, hvis man eksempelvis
bytter lærerstationen ud med noget andet, så
læreren ikke er låst fast ved tavlen.
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atematikken blev i form af italesættelse og refleksion til
en del af elevernes matematiske kompetencer.”

Marta Vaasbø’s konstruktivistiske
tilgang til begynderoplæring

vel aldrig skade, hvis a var de røde knapper og b
var de gule knapper?

Jeg tilbragte fire dage hjemme hos Marta Vaasbø, som har mange års erfaring i grundskolen. Hendes force er begynderoplæring og hun
mente, at der generelt ligger mange matematikvanskeligheder gemt hos elever, der ikke havde
fået den dybe forståelse af positionssystemet.
Hun bruger meget tid på at visualisere og konstruere positionssystemet, eksempelvis ved
hjælp af knapper eller mælkelåg. Hun pointerer
vigtigheden i, at eleverne kan talrækken, kender
1-1 korrespondancen og kan fastholde mængden med tallet uden at tælle. 1-1 korrespondancen betyder at eleverne skal kunne fastholde
mængden og symbolet ved at tælle. Altså pege
på en mængde og tælle sig en frem ad gangen.

Jeg var med Marta Vassbø til et af hendes foredrag omkring positionssystemet og fik her
bekræftet, at når Mikael Skånstrøm starter matematikundervisningen op på Nr. Nissum Seminarium ved at kaste os ud i repetition af de fire
regneregler i andre tal-systemet, så ligger der i
høj grad en pædagogisk overvejelse bag.

Hun er varm fortaler for den konstruktive tilgang
til læring, og at elever altid skal have lov til først at
lege med materialet. De må ikke tilbageholdes i
at være nysgerrige!
Dette link: www.skoleipraksis.no/matematikk1-4/filmar/posisjonssystemet/ viser Marta i færd
med at arbejde med positionssystemet.

Olav Lunde – for mig, en guru!
Jeg brugte en del timer sammen med Olav
Lunde og hans kone Kari, som har mange års
erfaring med begynderoplæring. De var begge
med til at observere den russiske metode og
Marta Vassbøs foredrag omkring positionssystemet. Jeg var så heldig, at de bagefter ville bruge
mange timer på at reflektere over matematikundervisningen sammen med mig.
Olav Lunde vil gerne flytte fokus fra matematikvanskeligheder til matematikmestring og erkender, at der ikke findes et entydigt svar på, hvordan
vi får eleverne til at mestre matematikken. Jeg vil
dog nævne tre vigtige pointer fra en af hans bøger, i forhold til de elever som befinder sig i matematikvanskeligheder.
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1. Når eleven ikke har lært det på måden,
som vi hidtil har prøvet – så må vi prøve
noget andet!
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Hun havde på et tidspunkt skaffet omkring 1000
knapper fra en tekstilfabrik og lod eleverne arbejde med positionssystemet i form af knapper.
De sorte knapper er 1’ere og de røde knapper er
10’ere osv. Igen en spændende og sjov tilgang til
læring, som mange elever sikkert priser sig lykkelig over at have fået tilbudt. Umiddelbart kan
man fristes til at tro, at matematikken og knapperne stopper her, men skal du eksempelvis reducere en ligning (2a + 3b)2 + (8a + 6b)/2 vil det

2. Elever er forskellige, hvilket kræver forskellige didaktiske indfaldsvinkler til
undervisningen.
3. Vi må anerkende brugen af hjælpemidler og utraditionelle veje til læring.
(vi tager jo heller ikke brillerne fra en
svagtseende!)

Olav Lunde har skrevet bøgerne ”Nu får jeg det

”M

atematikopvarmningen bestod af tabeltræning, hvor eleverne 2 og 2
arbejdede sammen omkring et laminat med eksempelvis 8-tabellen.”

MIO er tænkt som et observationsredskab i
forhold til en tidlig indsats for elever, der kan
komme i matematikvanskeligheder og som en
kompetenceudvikling inden for matematisk opmærksomhed for personalet i børnehaver o. lign.
Ud over dette fik jeg en stribe af gode artikler af
Olav Lunde, fra hans tid på Sørlandets Kompetencecenter – alle med en specialpædagogisk
tilgang til matematikken.

Multisystemet mellem abstrakt og konkret
På flere af skolerne brugte de det norske Multisystem i matematikundervisningen. Systemet er
bygget op efter princippet, konkret, halv-konkret, halv-abstrakt og abstrakt opgaveløsning.
Til orientering kan jeg oplyse at en af forfatterne
af denne bog har arbejdet på Kyrkjevollen Skole.
Jeg så spændende og motiverende sider i bøgerne, der dannede broer mellem det konkrete
og det abstrakte. Jeg sendte straks en ulykkelig
tanke til Piaget og hjem til de børn, som dagligt
arbejder i bogsystemet REMA, hvor måske 80 %
af bogen indeholder opgaver på abstraktionsniveau. Hvis man som lærer vælger at arbejde
med Sigma, der trods alt er bedre til at konkretiserer matematikken i form af problemløsninger,
ser jeg det som vigtigt at finde den indre russer
frem, så børnene får lov at ræsonnere over og
tale om problemløsningerne, i stedet for blot at
blive færdige så hurtigt som muligt.
Pudsigt nok var det ikke på noget tidspunkt
matematikbøgerne, der var i centrum i undervisningen i de mange lektioner, som jeg fik lov
at overvære. Det giver et kort flashback til min
første matematiklektion på Nr. Nissum Seminarium, hvor Mikael Skånstrøm startede med
at hive en masse sider ud af en matematikbog.
Hvem siger egentligt, at målet bliver opfyldt ved
at slæbe eleverne igennem bogen fra side 1 til
200? Til gengæld så jeg mange matematikinteresserede børn, der sagde ”Yes, nu skal vi have
matematik!” og jeg bemærkede, at motivationen langt hen ad vejen drev børnene igennem
de 90 minutters lektioner.
Seminariet er jo virkelighedsnært!
Vi læser om Piaget, der mener, at elever ikke er
i stand til at tænke abstrakt før omkring 10 års
alderen og at al form for læring burde foregå i et
laboratorium. Vi læser om Knud Illeris, der mener, at læring kan ses ud fra et 3 dimensionalt
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til! ” og ”Hvorfor tal går i bold” og jeg kan kun
opfordre matematiklærere til at læse dem. Bøgerne oser af en systemisk tankegang omkring
tilpasset oplæring i matematik og gør i virkeligheden matematikundervisningen meget kompleks. Han drejer fokus væk fra den ”traditionelle” undervisning og sætter i stedet individet i
centrum i forhold til omgivelserne. Han henviser
til MIO, der betyder Matematikken, Individet og
Omgivelserne, som er udarbejdet i et samarbejde mellem Universitet i Stavanger og Sørlandets
Kompetencecenter.
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”N

år eleven ikke har lært det på måden, som vi hidtil har prøvet
– så må vi prøve noget andet!”

samspil mellem det kognitive, det sociale samspil og det psykologiske perspektiv. Vi læser om
Vygotskij og Høines, som taler meget om sprogets betydning og Marianne Hedegaard, som
derfor opfordrer til gruppearbejde, fordi det er
vejen til italesættelse hos den enkelte elev. Vi læser om Ole Løw og den systemiske tankegang,
og gentagne gange hører vi om motivationens
betydning hos en elev. Vi læser om Howard Gardners definition af forskellige intelligenser og
på kurset Praktisk Musisk lærer vi om brugen
af rummet, lyden og elevernes sanser generelt.
Mens jeg observerede i Norge, kunne jeg gentagne gange vinge af ud fra de mange teorier,
som jeg har læst. Jeg har set eleverne snakke
matematik, konstruere matematik, forstå matematikken, bliver anerkendt for forskellige måder
at tænke på, være motiveret af gruppearbejde
og have lyst til at lære. Jeg så hyggelige klasseværelser, der var pyntet med såvel faglighed
som social adfærdstræning. Jeg er så glad for, at
jeg ikke længere skal hoppe på udsagnet om, at
”Det man lærer på seminariet er bare så virkelighedsfjernt!”
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Både Olav Lunde og Tone Dalvang henviste til
flere danske teorier, som de tog ved lære af i
Norge. Eksempelvis var Olav Lunde meget betaget af vores Pernille Pind, som han lader sig inspirere af i forhold til matematikvanskeligheder.
Yderligere var både navnet KOM-rapporten og
begrebet Undersøgelseslandskab noget nyt og
banebrydende i Norge.
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Så bliver man da stolt af at gå på seminariet, når
man på en studietur kan bidrage med noget,
som man hidtil har anset som almen viden for
en matematiklærer.

Det var det hele værd!
I de 12 dage jeg var i Norge, mødte jeg en række
gæstfri og imødekommende lærere og forskere,
og jeg så kompetente lærere praktisere teorierne i virkeligheden, så hvor er jeg er glad for, at jeg
valgte at bruge både tid og penge på en sådan
rejse til Norge. Men turen hang på et tidspunkt
i en meget tynd tråd, da stipendiet fra NordPlus
Midler, der oprindeligt skulle dække udgifter til
ophold og rejse, var blæst meget stort op og i
stedet viste sig at være et minimalt tilskud. Det
gik desværre først op for mig, da turen var planlagt. Jeg havde så valget mellem at aflyse eller
gennemføre rejsen. Jeg valgte i første omgang
at korte turen ned til Kristiansand-området, men
blev reddet på målstregen af Marta Vassbø, som
tilbød mig logi i Sandnes og kost i form af rensdyr og laks. Og fordi jeg havde min cykel med
til at cykle op og ned ad fjeldene samt levede
af Nutella madder og nudler på Budget Hotel i
Kristiansand, kunne jeg holde prisen på ca. 7000
kr. + en ærbødigst taknemmelig tanke til Marta.
Og i dag kan jeg jo så sige ”heldigvis”, for selvom
jeg for 4 måneder siden efter endt matematikeksamen følte mig klar til at varetage matematikundervisningen, så føler jeg mig i dag MEGET
mere klar til at påtage mig det store ansvar, det
er at føre en flok forskelligheder gennem åbenbaringerne i den matematiske verden.
Asta Godt, Holstebro den 25. oktober 2012.

Hvad skal vi med al den matematik,

vi har lært, når vi underviser i folkeskolen?
Af Lisser Rye Ejersbo, lektor

Det er et spørgsmål, som forfulgte mig selv i
mange år som ung lærer. Hvorfor skulle jeg lære
en matematik, der var så fremmed fra den matematik, jeg skulle undervise i. Det var svært for
mig at se anden sammenhæng, end at jeg godt
kunne lide at arbejde med den tankegang, som
matematik repræsenterede. Når jeg derfor spørger, er det fordi jeg er nysgerrig i forhold til, hvad
kommende lærere tager med sig ud i undervisningen af deres matematikfaglige bagage. Oplever de en sammenhæng og i så fald, hvordan
ser den ud?
Jeg må indrømme, at det er sparsomme svar jeg
har fået, og derfor tror jeg, at det er vigtigt at diskutere, hvordan man kan gøre det.

Forestil dig elevernes spørgsmål
Mit korteste svar på spørgsmålet er, at det kan
hjælpe til at stille gode spørgsmål i undervisningen. For at stille de gode spørgsmål, som
både kan fange og udvikle elevens tankegang
er det nemlig nødvendigt med en stor faglig viden. Faglig viden er imidlertid ikke nok, det er
nødvendigt også at vide, hvordan man bringer
denne faglige viden i spil. Man er som matematiklærer klædt godt på, hvis man ved, hvordan
matematikken på forskellige niveauer hænger
sammen med netop den matematik, eleverne
skal tilegne sig i de enkelte undervisningstimer.
Matematikbogen er stadig det mest brugte materiale i undervisningen, men man kan bruge
den på mange måder. Matematikbogen består
af rigtig mange opgaver, men det er ikke sikkert
at klassen skal arbejde med dem alle. Det hele
ligger i forberedelsen, hvordan man vil gribe
emnet an, hvilke opgaver der skal arbejdes med
hvordan og hvorfor. Og det er også i forberedelsen at teorierne skal i spil: Hvilken matematik er
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Jeg har været censor på lærereksamen i matematik i mange år og i den forbindelse har
jeg et spørgsmål, jeg godt kan lide at stille,
og det er: Hvordan vil du bruge al den matematik, du har lært i din uddannelse?
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atematik kan hjælpe til at stille gode spørgsmål i undervisningen.”

Lisser Rye Ejersbo er ansat som adjunkt i neuromatematik
ved Institut for Læring ved DPU

der tale om, og hvordan hænger netop denne
matematik sammen med den matematik, der er
lært i uddannelsen?
Hvis man vil arbejde med egne algoritmer, er
det vigtigt at forestille sig, hvad eleverne kan
finde på af fremgangsmåder og hvilke opgaver og spørgsmål, man vil stille som reaktion
på dette. De fleste lærere kender spørgsmålet:
Hvad nu hvis …? Men det kræver et stort fagligt
overskud at lytte til svaret og formulere det næste spørgsmål. Det kræver forberedelse af hvilke
spørgsmål, der er gode i netop denne situation.
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Udfordringer kræver spørgsmål
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Det er også en del af kunsten i undervisningsdifferentiering, at klassen arbejder med det samme
emne, men på forskellig vis. Klassen kan sagtens
starte med det samme spørgsmål, men i arbejdet er det lærerens opgave at stille de gode
spørgsmål, der er med til at sætte de forskellige
udfordringer. Det kunne være forskellige undersøgelser, der sættes i gang via spørgsmålene.
Man kunne f.eks. undersøge både fordele og
ulemper ved forskellige metoder, hvad er det
samme, hvad er forskelligt og diskutere det i
klassen. Man kunne stille spørgsmål som: Hvordan kan du være sikker på, at det er bedre end
noget andet. Inden timen er færdig, er det selvfølgelig også vigtigt sammen med hele klassen
at tale om, hvad der er foregået og hvilke pointer der er opstået undervejs.

Jeg husker stadig fra min tid som lærer, hvordan
Caroline i 8. klasse havde udviklet en nem måde
at arbejde med procenter. Hun kunne nemt finde både 50 % og 25 % ved at tage det halve tal,
hun kunne også finde 10 % og dermed 5%, men
så stoppede det også. Hendes metode var effektiv og den spredte sig blandt veninderne. Når
jeg spurgte, hvordan hun ville finde 62 %, sagde
hun, at det havde hun ikke brug for at kunne.
Nu var det så opgaven at stille spørgsmål, som
gjorde at hun fik brug for at vide, hvordan man
finder 62 %. Det kræver forberedelse såsom at
være klar over, hvad man vil opnå med den pågældende undervisning, vide og kunne undervise i hvad er procent, hvad det er i familie med,
hvor det er ens eller forskelligt, hvorfor man
overhovedet bruger begrebet, hvor det befinder sig i talteorien?
Det er her den matematiske bagage skal findes
frem, og det er her, de udfordrende spørgsmål
skal stilles, som kan bruges i undervisningen.
Brug af erfaring fra både den slags forberedelse
og gennemførelse til næste forberedelse gør
det både sjovere og mere effektivt at være matematiklærer.
Det er sværere at lytte end selv at forklare, det
kræver større viden at forstå andres tankegang
end at formulere sin egen. Det kræver også stor
faglig viden i form af både matematisk og didaktisk karakter at kunne lytte, fortolke og stille de
udfordrende spørgsmål.
Denne artikel er hentet fra Folkeskolens blog.

Faglig læsning i matematik er noget andet …

Af Bent Lindhardt, lektor

Med vores nye lov kom det til at stå officielt.
Eleverne skal også kunne læse i matematik –
læse tekster med matematikfaglige udtryk,
som der f.eks. står i trinmålene i 2. fase i Fælles mål 2009.
Det er ikke, fordi vi matematiklærere ikke har
diskuteret det tidligere, men presset på en
mere systematisk tilgang synes stærkere end
nogen sinde – hvilket jeg hilser velkomment,
men også har visse bekymringer omkring.
Jeg må dog med bekymring notere at nogle
ikke-fagfolk udtaler sig om, hvad faglig læsning er i matematik, som skaber uberettiget
forvirring blandt dygtige matematiklærere
og i værste fald forringer den faglige læring.
Jeg skal her fremhæve et par udvalgte synspunkter, som anerkender nogle af de fokus-

punkter som f.eks. læsepædagoger fremhæver for at øge den faglige læsning, men også
synspunkter som forholder sig kritisk til det
ud fra et fagdidaktisk perspektiv.
• Matematik er et fremmedsprog, som indeholder flere vanskelige afkodningsdimensioner, hvor ”tekst” skal bearbejdes og omsættes. Det drejer sig om en fornuftig balance
mellem at ”tale matematisk” og at ”tale i hverdagssprog”. Det drejer sig om et udpræget
brug af ikke-faglige ord, som synes klare for
lærere, men som er uklare for eleven. Det drejer sig om oversættelse af hverdagssprog til
symbolsprog og omvendt.
• Der er ikke de fagtekster, man forestiller sig
i en matematikbog. En matematikbog er en
opgavebog, som kræver andre metodiske tilgange. Mange af de øvelser som man foreslår
til at læse fagtekster er mere eller mindre meningsløse i matematik.
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Nogle ikke-fagfolk udtaler sig om, hvad faglig læsning er i matematik, og det skaber
uberettiget forvirring blandt dygtige matematiklærere.
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kke-fagfolk skaber uberettiget forvirring om, hvad faglig læsning er i matematik.”

Bent Lindhardt er lektor i matematik ved læreruddannelsen i
Roskilde/Holbæk på University College Sjælland og koordinator i
Kompetencecenteret for matematikdidaktik for UC

• For mange elever er ikke tilstrækkelig afklaret
på, hvordan deres matematikbog er opbygget og dermed vanskeliggør det etableringen af en hensigtsmæssig læsestrategi.
• De såkaldte procesnotatskemaer er et fagdidaktisk tilbageskridt til kladdehæfteregningens fastlagte regnemetoder og problematisk som problemløsningsværktøj.
Fagord eller hverdagsord – en svær balance
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Når Matias står i en rollespilsbutik og bestiller
4-sidede terninger, får han sikkert, hvad han
bestiller. Både Matias og ekspedienten har et
samstemmende billede af, hvad der tales om.
Det indeholder dog kimen til en del matematiske misopfattelser, idet en 4-sidet terning ikke
har sider, men flader, og ordet terning bliver
sædvanligvis brugt om en 6-sidet kube. Spilleterningen er dog ikke en kube, men et tetraeder.
Jeg tvivler dog på, om han havde fået, hvad han
havde ønsket sig, hvis han f.eks. havde sagt en
”4-fladet tetraeder”.
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Hvis vi som matematiklærer således forfiner vores sprog til mere matematiske korrekte termer,
vil det mere præcist udtrykke, hvad der tales
om – problemet er blot, at vi derved distancerer os fra eleverne og i værste fald taber deres
lydhørhed og involvering. De forstår ikke, hvad
vi siger. Det er derfor et pædagogisk vanskeligt valg, hvornår og hvordan vi bruger fagord
i stedet for hverdagsord – en balance, som det

er svært at skrive forskrifter for. Det centrale er
her en opmærksomhed på, at de mentale billeder, der bundfælder sig hos eleverne, ikke er
for misvisende. Det er til at leve med at man i
indskolingen refererer til ”den aflange” og den
”pæne” firkant for henholdsvis et rektangel og
et kvadrat, hvis eleverne forstår de egenskaber,
der er knyttet til figurerne – men i længden vil
en større faglig præcision gavne kommunikationen. Vi er imidlertid nødt til at have kontakt med
eleverne for at få accept – at være i øjenhøjde
med eleverne – og derfra tale dem op til en nuance og en sprogbrug, som er mere ensartet
og matematisk koncist nok. Det stiller krav til at
læreren belægger sine ord, så eleverne kan lære
af samtalen hvad ordene betyder.
I en 2. klasse hvor jeg var på besøg og bad dem
forklare ordet parallel fik jeg bl.a. svaret ”Parallel
er det min far siger min mor ikke kan” – det havde
jeg ikke lige forventet og det eksemplificerer at
de billeddannelser knyttet til såvel det talte sprog
som det skrevne sprog har uransagelige veje.
Liste med fagord
Det kan også være et problem i vores lidt ordfattige land at ord kan have mange meninger, så
eleven skal være skarp på, hvilken kontekst det
anvendes i. Ordet ”stor” er et eksempel. Man kan
f.eks. være et stort menneske. Stor kan beskrive
forskellige størrelser som højde – volumen eller
areal. Det kan vedrøre menneskelige egenska-
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ange af de øvelser som man foreslår til at læse fagtekster
er mere eller mindre meningsløse i matematik.”

ber som stor kærlighed, stor frustration. Der kan
tales om en stor begivenhed, en stor dag. Mulighederne er mange.
Ved et besøg i England for et par år siden bemærkede jeg, at der i mange af de yngre klasser
var et synligt vokabularium – en ordbogsliste
med de vigtigste fagord. I vejledningerne til de
enkelte faglige emner var de vigtigste fagord
fremhævet til læreren – og anvisninger på hvordan man kunne føre en dialog om dem. En synliggørelse som man måske kan gøre bedre i den
daglige undervisning i Danmark.
En svensk undersøgelse påviser, at eleverne i
de yngste klasser udsættes for ord, som ligger
et – to år foran deres læseniveau i forhold til det
matematiske indhold – altså en antydning af, at
det ikke er matematikken, som er svær, men læseafkodning og læseforståelsen.

• Ræsonnementsvendinger: ” både … og ”,
”enten … eller”, ”hvis … så”, ”da ..”, ”fordi …”
• Beskrivelser af handlinger: ”Linjerne skærer”,
”punkterne mødes”, ”nedfælde den”,
• Positioner og retning: ”ved siden af”, ”hen
mod”
I matematik er der udover de nævnte en anden
dimension. Tekst kan være symboler og figurer,
der skal læses. På mange måder er der tale om
et nyt og fremmed sprog. Vi skal således alle fra
starten af være flersprogede i faget matematik.
Man skal kunne oversætte fra virkeligheden til
matematikkens symbolverden, kunne operere
med symbolerne og tolke resultaterne tilbage til
virkeligheden. Indse at 1,3 kg æbler med en kgpris på 15 kr. kan beregnes til at være 1,3 gange
15 kr. og kunne tolke det som en god pris i forhold til hvad man handlede det til i går.

Ord er ikke defineret

Vi kender det i elevhøjde f.eks. fra:

Når ordene bliver til tekst

• Bydeformer når vi igangsætter en opgave:
Marker … (at markere noget er ualmindeligt)
Angiv … (kan sættes i kontekst med at angive
nogen) Vis at …
• Mængdeforhold: det mystiske ”a noget”, ”i
forhold til”, ”to gange større end”, ”mere end”,

At kunne læse fagligt er bl.a. evnen til at få faglig
indsigt gennem brug af fagtekster som er berettende, instruerende, beskrivende/informerende
(besvarer spørgsmålet hvad), forklarende (besvarer spørgsmålet hvorfor og hvordan) og argumenterende.

• Relative størrelser: ”Længere”, ”tungere”,
”hurtigere” osv.

Jeg har forsøgt at undersøge, hvad lærebogen i
matematik er for en bog. Jeg har udvalgt fire for-
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I tillæg til diskussionen om fagord kan nævnes,
at man i for stor udstrækning overser vanskelighederne med det der omtales som førfaglige
ord – eller ikke-fagord. Det synes påvist, at fagene hver især gør brug af særlige ord, som ikke
er defineret i faget og som ikke er meget almindelige i hverdagen, men som traditionelt indgår
i retorikken i faget, og dermed er væsentlig for
at eleven kan trænge ind i teksten. Man kan måske erindre ordvalg og vendinger som ”heraf ses
klart”, ”en og kun en”.
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”M

an skal kunne oversætte fra virkeligheden til
matematikkens symbolverden.”

skellige lærebøger på 6. klassetrin. Jeg skelner i
undersøgelsen mellem ”opgaven” og så de fem
tidligere omtalte tekstaktiviteter. Det viser sig
vanskeligt at skelne mellem informerende tekster
og forklarende tekster, så de er slået sammen.

mere at forklare en faglig sammenhæng ved
brug af grafiske udtryk frem for tekst – og måske
også et udtryk for en forestilling om at siderne i
bøgerne ”bliver spændende” for eleven.

Resultatet er nogenlunde ens for de fire systemer – en matematiklærebog i folkeskolen i Danmark er en opgavebog.

Grundbøger og opgavebøger

Omkring 80 % af bogen (i flere situationer mere)
synes at være rene opgaver – og de resterende
20 % er ofte tekster der fremstår som genremæssige halvfabrikata, idet det primære formål er at
understøtte opgaveløsningen. De forklarende/
informerende tekster er ofte kortfattede leksikale definitioner for at give faglige hints til elevens
opgaveløsning. De berettende tekster er ofte
en igangsættende historie, som skal gøres færdig af eleven (f.eks. ved at løse en opgave som
er relateret til en kontekst), de argumenterende
tekster er nærmest ikke-eksisterende, idet man
hellere ser eleven selv forsøge sig med at ræsonnere, handle og bevise noget fremfor, at man
fortæller, hvordan tingene hænger sammen. Af
samme grund har man gennem de sidste mange år neddroslet mængden af instruktionerne,
idet eleven i højere grad skal have ejerskab til
sine færdigheder og selv være på banen i denne
tilblivelse, f.eks. ved at være medskabende til at
finde en divisionsalgoritme, som passer til den
enkelte. Der forefindes dog værkstedslignende
forløb og aktiviteter omkring spil m.m. hvor instruktioner indgår som teksttype.
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Grafiske udtryk
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Til forskel for ovenstående har der gennem de
sidste 50 år været en vækst i mængden af ”ikkesammenhængende tekster” (eller hvad de nu
hedder). Det er grafiske visualiseringer samt skemaer og diagrammer som indeholder informationer eleven skal anvende i opgaveløsningen.
Grundet teknologien er det grafisk blevet nem-

Sammenligner vi matematikbogen med naturfaglige bøger er billedet anderledes – her er mange genrefaste eksempler. I disse fag har man en
grundbog som er spækket med ”rigtige” fagtekster, det har man typisk ikke i matematik. Lidt
karikeret ville det svare til, at man i biologi kun
havde øvelsesbogen men undlod grundbogen.
Konsekvensen af ovenstående er således, at de
fleste af de tidligere omtalte fagtekster enten
slet ikke forekommer eller forekommer i særlig
udgave. Det betyder, at foreskrevne læsepædagogiske øvelser knyttet til disse fagtekster ikke
giver mening. Her brydes altså de metodiske
traditioner i matematik og læsepædagogernes
ønske om at give os ”aktiviteter til at læse fagteksterne med”. I matematik handler det mere om
at problemløse – at løse opgaver – at eksperimentere – at ”løse” os til viden frem for at læse
os til viden. Det store omfang af abstraktioner,
som er fagets kerne, kræver en handlingsorienteret virksomhed for at forstå hvordan abstraktionerne fungerer og for at erkende strukturer og
mønstre osv. Man skal i højere grad arbejde med
begrebet areal end læse om begrebet areal.
Om ”at læse” sin lærebog
En særlig bemærkning indledningsvis til overgangen fra 3. til 4. klasse. Til forskel fra flere andre
fag er der tale om et markant skift i lærebogens
karakter på 4. årgang. Grundet traditioner som
fortaber sig i fortiden, har man valgt, at eleverne
typisk arbejder med en flergangsbog fra 4. klassetrin. I kombination med at stoffet øges væsentligt i abstraktionsgrad f.eks. ved at talsyste-

”M

an har neddroslet mængden af instruktioner, idet eleven i højere grad skal
have ejerskab til sine færdigheder og selv være medskabende til at finde en
divisionsalgoritme.”

Det omtales i flere sammenhænge som et læsemæssigt fortrin, at eleven kender til den tekstgenre de skal give sig i kast med. At eleven kender til de karakteristika der er til den teksttype
de skal læse. Det kunne føre til den slutning at
eleverne kunne øge deres faglige læsning ved at
forstå opbygningen af deres lærebog. De fleste
bøger har indbygget en fast struktur for bogen,
for opslaget og for den skrevne/tegnede tekst –
som ofte ikke fremstår tydeligt nok for eleven.
Det kalder på indledende øvelser i starten af
året, hvor man som elev får chancen for at undersøge bogen med hensyn til kapitler – overskrifter – registre – opbygningen af kapitlerne
– særlige koder – mærker – ikoner osv … Tanken
er at skabe en fortrolighed og en forudsigelighed, når matematikbogen tages i brug.
Det kunne kalde på øvelser hvor eleverne i
større grad opøver en hensigtsmæssig måde
at overskue de enkelte opslag som også ofte
har en bestemt opbygning. Eleverne kortlægger en mulig læsesti. Man skal således få øje på,
hvor opgaverne er, hvor de begynder og hvor
de slutter, hvilke informationer, som er knyttet
til de enkelte opgaver f.eks. ved diagrammer,
tegninger eller faktabokse, om tegningerne på
siden typisk indeholder informationer eller blot
skal være motiverende. Men det er ikke en enkelt sag … I den norske bog ”De mangfoldige
realtekster” af to læseforskere konkluderer de
om matematikbøger:

”… at matematiske tekster er tekster med svært
høy grad af multimodalitet … det gør at et opslag i en lærebok i matematikk fremstår som en
kompleks enhed, der mange forskellige meningsskapende resurser er med til at skabe den
helhetlige mening.”
Procesnotater kan føre til skematitis
Som omtalt er matematikbogen en opgavebog.
Hvilket også indgår når man rundt omkring ser
og læser indlæg om faglig læsning i matematik.
Her bliver faglig læsning omsat til såkaldte ”procesnotatskemaer”. Det er skemaer til eleverne,
hvor man forfølger en procedure for at få hjælp
til at regne tekstopgaver. Der er mange varianter
på markedet – har blot fundet dette på en hjemmeside, hvor man vil hjælpe matematiklæreren
med faglig læsning.
Udgangspunktet er følgende tekstopgave:
”Palle, Polle og Ruth går ned til
Blockbuster for at leje nogle ordentlig seje film og købe en masse
slik og sodavand.
Palle lejer 8 film til 25 kr. stykket.
Polle køber 5 stk. 1,5 liters colaer
til 23 kr. stykket, og Ruth køber 6
poser chips til 14 kr. stykket.
Hvor mange penge bruger de i alt?”

Spørgsmål

1

Hvad ved jeg

2

Tegn

3

Hvad gør jeg

4

Udregn

5

Svar med tekst

6

Rubrik 1 og 2 skal formodentlig bruges til, at
eleverne skal fokusere på, hvad de har læst og
spalte informationerne op i mindre mere overskuelige dele. Forståeligt at ”tvinge eleven” til at
se tekstens elementer, men langt fra sikkert at
de har erkendt problemstillingen – altså relationerne mellem de enkelte elementer.
Rubrik 3 – tegneopgaven – er formodentlig et
forsøg på at igangsætte en billeddannelse af
problemstillingen – måske problematisk hvis
tegning er en barriere for barnet. Der er forskel
på det man ser for sig, og det man kan tegne.
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met udvides fra de naturlige tal til de rationale
tal, og at eleverne forventes at mestre øget læsestof, flere tekstopgaver og mere selvstændig
opgaveløsninger f.eks. ved brug af kladdehæfte,
kan der opstå situationer hvor visse elever står
af. Det skal derfor anbefales, at hvis der skal ske
øget struktureret indsats i faglig læsning, så bør
man på skolen etablere en praksis, der smidiggør denne problematiske overgang.

19

”M

an skal i højere grad arbejde med begrebet areal end læse om begrebet areal.”

Man kan måske overbevise eleverne om at primitive skitser er fuldt acceptable, men det rykker ikke ved elevens oplevede vanskelighed,
som kan forrykke problemstillingen fra selve
opgaven.
Rubrik 4 er et kendt ønske om at skrive mellemregninger – at udtrykke processen med matematiske symboler og/eller tekst. Det er ikke
umiddelbart en hjælp, men et ekstra stykke arbejde at skulle formulere dette – men et fornuftigt stykke arbejde til højnelse af forståelsen af
hvad der er sket.
Rubrik 5 og 6 er formodentlig et forsøg på at
skelne mellem en algoritme og et tolket svar.
Hvis man har opøvet hovedregning og personlige algoritmer er rubrik 5 formodentlig overflødig – for slet ikke at tale om, hvad de skal gøre,
hvis de bruger lommeregner.
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Jeg skal skyndsomt sige, at det ikke er for at
nedgøre dette specifikke procesnotat, men for
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at problematisere procesnotater i al almindelighed. Jeg tror der er nogle muligheder, men
også nogle farer som lurer. Mulighederne er det
procesnotaterne er til for – at give et støttende
stillads til ikke mindst de svage elever, så de kan
overskue og styre sig igennem løsningen af en
såkaldt tekstopgave. Faren er at flere af de skemaer jeg har set er for systematiske. Med det
mener jeg, at de kan blive en spændetrøje i stedet for en hjælpeforanstaltning.
Der er antydninger i forskningen af at med en
sådan ”skematitisk” tænkning, får man i højere
grad eleverne til at gå mere op i at udfylde skemaet end i at fordybe sig i selve problemet.
Indlægget har været bragt på Folkeskolens blog:
www.folkeskolen.dk/515600/faglig-laesning-imatematik-er-noget-andet

Undervisningsværktøjer i matematikfaget

Af Hanne Vogelius Mikkelsen, to-sprogskonsulent
Et skolebillede:
Eleverne formulerer egne opgaver
Eleverne sidder i teams på fire eller fem ved hvert
bord. Det summer af effektivitet i klassen. Ved
bordene sidder eleverne med kort, som de på
skift læser op fra, besvarer eller debatterer. Midt
på hvert elevbord ligger et ark med beskrivelse
af arbejdsgangen i teamet. Eleverne går i 6. klasse. Klassen har matematik, og eleverne arbejder
med at analysere og udarbejde egne matematikopgaver, som senere skal løses af andre elever
i klassen. Eleverne debatterer formuleringen af
deres matematikopgaver: ” Hvordan er det nu?”
forhører en elev sig, ”Hvis man må tegne sig frem
til en løsning, skal vi bruge ”vis”, eller ”beskriv” i
opgaveformuleringen?” En anden elev i teamet
finder begrebskort frem med beskrivelser af de
to begreber og teamet diskuterer forskelle og
anvendeligheden af begreberne.
Læreren står ved siden af eleverne, observerer
og lytter til dem, stiller ind imellem opklarende
spørgsmål.
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Denne artikel argumenterer for, hvorfor man
skal anvende genrepædagogiske metoder
og benytte strukturer fra kooperativ læring,
når man arbejder med faglig læsning i matematik, for dermed at opkvalificere og sikre
eleverne et større udbytte af undervisningen. Hvad er de særlige kvaliteter ved genrepædagogik og kooperativ læring og hvorfor
er metoderne så brugbar netop i forhold til
faglig læsning? Artiklen kommer både med
eksempler fra praksis og teoretiske anskuelser. Kooperativ læring anskues gennem
Hilbert Meyers ti teser om god undervisning,
den faglige læsning belyses ud fra Merethe
Brudholm og Michael Wahl Andersens teorier om elevernes læring og begrebsforståelse. Med udgangspunkt i Britt Johansson og
Rings beskrivelser af fire faser i sprogarbejdet belyses, hvordan genrepædagogik kan
anvendes i praksis.
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”E

leverne arbejder med at analysere og udarbejde egne matematikopgaver,
som senere skal løses af andre elever i klassen.”

Hanne Vogelius Mikkelsen er to-sprogskonsulent i Nordfyns Kommune

Ovenstående skole”billede” viser en lille sekvens
af et forløb, hvor målet er at integrere faglig læsning i matematikfaget. Eleverne er aktivt deltagende og tydeligt glade for arbejdsmetoden.
Metoden, de arbejder ud fra, er strukturen ”Træk
et kort fra viften” (Mikkelsen 2011)
Struktur og variation
Jeg har arbejdet med faglig læsning via metoderne fra kooperativ læring gennem en del år og
mine erfaringer viser, at:
• Eleverne lærer mest, når de selv er aktive og
formulerer sig om opgaverne
• Eleverne er meget motiverede for at arbejde
med de forskellige metoder fra kooperativ
læring. De synes det er sjovt, og de oplever
hurtigt, at deres læring er effektiv, og de er
alle meget deltagende
• Metoden giver mulighed for mangfoldighed
i undervisningen, og der er en del sekundære
gevinster som fx Social træning
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• Eleverne lærer at arbejde sammen med alle
andre i klassen
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• Kooperativ læring er en nem vej til undervisningsdifferentiering: Eleven vælger selv,
hvor meget hjælp han eller hun har brug for
– hjælp til selvhjælp
• Som lærer får man frigivet ressourcer til at observere og vejlede mere i klassen, og man kan
have mere fokus på den enkelte elev

• Strukturerne skaber mere ro i klassen, og
eleverne bliver mere selvhjulpne, efterhånden som de lærer de forskellige metoder at
kende. Disse tager de selv fat i og bruger, når
de synes, det er nødvendigt
• De lidt hurtige skift i undervisningen gør, at
eleverne bliver mere aktive og motiverede,
og de lærer dermed mere.
Kooperativ læring er en motiverende didaktisk
ramme, der er med sine mangfoldige arbejdsmetoder er med til at opkvalificere alle elevers
læring, stærke som svage, og som samtidig frigiver lærerressourcer til at observere og vejlede
eleverne.
Kooperativ læring er en metode med mange
forskellige strukturer, der kan bruges i mange
forskellige undervisningssammenhænge, og
samtidig udelukker metoden ikke inddragelse
af andre former for kompetencefremmende lærings- og undervisningsmetoder.
Kooperativ læring er nutidens gruppearbejde,
der tager højde for en heterogen moderne elevgruppe som den ser ud i 2012 med en høj grad af
individualister. Metoden er didaktisk på forkant
med de faglige krav, der stilles til læreren og undervisningen i fremtidens skole.
Hvis man anskuer strukturerne i kooperativ læring gennem teoretiske briller, vil man erfare, at
metoderne er eksemplariske i forhold til Hilbert
Meyers 10 teser om god undervisning:

”L

æreren står ved siden af eleverne, observerer og lytter til dem,
stiller ind imellem opklarende spørgsmål.”

2. en betydelig mængde af ægte læretid
3. læringsfremmende arbejdsklima
4. indholdsmæssig klarhed
5. meningsdannende kommunikation
6. metodemangfoldighed
7. individuelle hensyn
8. intelligent træning
9. transparente præstationsforventninger
10. stimulerende læringsmiljø
(Helmke, Meyer m.fl. 2008)
Forskellige roller
Kooperativ læring byder på indholdsmæssig
klarhed samt klar og tydelig strukturering af undervisningen gennem måden, som strukturerne
er bygget op på. Eleverne tildeles genkendelige
roller som et element i processen. Fx ”Tjekker”
som kontrollerer, at alle har forstået opgaven og
at den udføres korrekt, eller ”Interviewer”, der
formidler informationer og holdninger fra de
andre i teamet. Ligeledes kan en elev have rollen som ”indpisker” der skal sørge for at teamet
holder sig til opgaven og løser den indenfor den
givne tidsramme. (Weidner 2010) Afhængig af
opgavetype tildeles eleverne passende roller,
der gør opgaveløsningen gennemskuelig og
sikrer at eleverne ved hvad der forventes af dem.
I undervisning, hvor metoderne anvendes, er
eleverne aktivt talende i op til 50 % af tiden,
modsat almindelig klasseundervisning, hvor
eleverne kun er aktive i op til 10 % af tiden. Dermed opnår man en betydelig mængde af ægte
læretid.
Vigtige elementer er elevernes deltagelse i planlægningen, klassens samtalekultur, feedback til
eleverne og eleverne imellem. Et særligt aspekt
ved kooperativ læring er, at metoden gennem
arbejdet med elevformulerede sociale mål eks-

plicit forholder sig til elevernes sociale kompetencer, tillige med et implicit fokus, der er indlejret i den måde, strukturerne er bygget op på.
Metoden byder desuden på en række forskellige
strukturer, der giver mulighed for et afvekslende og alsidig undervisning, herunder undervisningsdifferentiering, særlig opmærksomhed og
støtte til elever fra risikogrupper. Strukturerne
lægger op til mange forskellige og varierede måder at træne stoffet på, klare og tydelige forventninger til eleverne og løbende tilbagemeldinger
om elevernes fremskridt. Funktionel indretning
af klasseværelset er sammen med tilgængelige
og anvendelige materialer grundsten i kooperativ læring, ligesom gennemskuelige forventninger til eleverne og kort responstid i forhold til
evaluering fremgår eksplicit. Et mål i kooperativ
læring er at skabe et motiverende arbejdsklima,
hvor alle er fælles ansvarlige for succes.
Følelsen af nederlag forsvinder
Sammensætningen af heterogene grupper med
en stærk, en svag og to middel elever giver kooperativ læring en særlig styrke, hvor strukturerne fastholder alle elever i lige muligheder for
deltagelse modsat almindeligt gruppearbejde,
hvor de svage elever har en tendens til at lade
de stærke tage over og henfalder til apati: ”Jeg
kan jo alligevel ikke.”
Styrken ved metoden er netop, at eleverne får
rum til at byde ind og inddrages i forhold deres
eget niveau. De dygtige elever får mulighed for
at byde ind med f.eks. uddybende forklaringer,
idet der lægges op til, at eleverne hjælper hinanden, hvor det skønnes nødvendigt.
Hvor elever i den almindelige form for gruppearbejde kan forfalde til frikvarterssnak, er kooperativ læring langt mere målstyret, og elevernes
afhængighed af hinanden i forhold til at opnå
succes gør, at de motiveres til at arbejde langt
mere koncentreret og fokuseret.
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1. klar strukturering af undervisningen
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”A

fhængig af opgavetype, tildeles eleverne passende roller, der gør opgaveløsningen
gennemskuelig og sikrer at eleverne ved hvad der forventes af dem.”

Kooperativ læring som metode
til faglig læsning
Fagsproget og begreber der knytter sig til fagene, kan for en del elever opleves som sprog
af anden orden. (Vygotsky 1971) Sproget ligger
dermed uden for deres umiddelbare forståelsesramme og bliver dermed svært tilgængeligt.
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Når eleverne samarbejder i teams med opgaveløsning ved hjælp af metoderne fra kooperativ
læring, opstår der mulighed for at de kan fungere som oversættere af fagsprog og begreber
for hinanden. Dermed skabes der en udviklingszone for eleverne, som af Vygotsky blev
kaldt for zonen for nærmeste udvikling. Elevens udviklingszone har de bedste betingelser
i samarbejdet med andre, der befinder sig tæt
på elevens eget niveau. Disse betingelser er optimalt tilstede i strukturerne i kooperativ læring.
Forholdet opstår i sammensætningen i de heterogene teams, i det der i hvert team bestående
af 4 elever, er en præstationsstærk, to gennemsnitlige og en fagligt svagere elev. Den præstationsstærke og den fagligt svagere elev placeres
diagonalt overfor hinanden, med en gennemsnitlig elev i mellem sig.(Weidner 2010) På den
måde sikres det, at eleverne altid arbejder sammen med en elev, der er tæt på deres eget niveau. Samtidig sikrer elevernes rollefordeling
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og arbejdsaftaler, at eleverne hjælper hinanden
gennem opgaverne.
Inddeling i ekspertgrupper
Et eksempel herpå kunne være, når eleverne
skal arbejde med at gennemskue elementerne
i en matematikopgave. Læreren har på forhånd
kopieret en tekstopgave fra matematikbogen,
inddelt og klippet opgaven ud i fire kategorier;
1. indledende tekst, 2. instruktion, 3. illustrationer/tegninger, 4. tekniske tegninger/skemaer.
Læreren har skrevet hver kategori på et karton.
Eleverne inddeles i ”Ekspertteams”, der bliver
eksperter på hver deres opgave. Teamene består af fire elever, inddelt efter præstationsevne,
som beskrevet ovenfor og alle team i klassen
skal arbejde med forskellige opgaver.
Eleverne i ”Ekspertteamene” tildeles nu hver sin
rolle og ansvarsområde i forhold til de fire kategorier; Rolle 1: Fortæller, rolle 2: Instruktør, rolle
3: Illustrator, rolle 4: Teknisk fortæller.
Eleverne skal i fællesskab sortere udklippene
og fordele dem på kartonarket med den rigtige
kategori. Eleverne arbejder nu videre ud fra de
tildelte roller. ”Fortælleren” har ansvar for den
indledende tekst og har til opgave at fortælle
de andre i teamet, hvilke informationer der gives. ”Instruktøren” har til opgave at forklare
de andre, hvad det er de skal finde ud af, hvad
går opgaven ud på? ”Illustratoren” forklarer og
fortæller om de informationer, der fremgår af
illustrationerne og den ”Tekniske fortæller” forklarer om oplysningerne i de tekniske tegninger
eller skemaer. Eleverne er forpligtet på at hjælpe
hinanden, der hvor opgaverne bliver svære for
den enkelte. Eleverne klæber tekststykkerne
på en arbejdsplanche og skriver forklaringer til,
hvor de finde det nødvendigt.

”S

trukturerne lægger op til forskellige og varierede måder at træne
stoffet på, klare og tydelige forventninger til eleverne og løbende
tilbagemeldinger om elevernes fremskridt.”

Nu løser teamet i fællesskab opgaven og skriver
forklaringer samt resultatet på arbejdsplanchen.
Alle i teamet har et fælles ansvar for, at opgaven
giver mening for de andre i teamet.
Når de har gennemarbejdet deres opgave, hænges planchen op i klassen og nu skal alle i teamet
fremlægge opgaven for de andre teams i klassen.
Dette foregår ved, at eleverne inddeles i nye
teams ”Karruselteams”, sådan at et ”Karruselteam” består af fire elever fra forskellige ”Ekspertteam”, som hvert især er ekspert i deres
egen opgave. På denne måde kan der ske fremlæggelser i alle karruselteamene samtidig. (Mikkelsen 2010)
Eleverne er alle aktive, de får mulighed for at
fungere som oversættelsesled for hinanden, når
begreber skal forklares. De bliver mere engagerede og målrettede, fordi de er indbyrdes afhængige af hinanden. Undervisningen får mere
værdi for dem, fordi den netop er betinget af deres egen aktive deltagelse. En væsentlig faktor i
tilvalget af kooperativ læring i forbindelse med
faglig læsning er, at begrebsformidlingen bliver
langt mere nuanceret og får langt flere vinkler,
fordi den kommer fra eleverne selv og i mange
forskellige afskygninger. Som lærer oplever man
den fantastiske følelse af flow i klassen, der fortæller, at man har fat i det rigtige.

Det giver derfor god mening at fokusere på,
hvordan kooperativ læring kan være med til at
styrke begrebsdannelsen og sprogets betydning og til at integrere faglig læsning i undervisningen allerede fra indskolingen.
Hvorfor er faglig læsning så vigtig?
Det er en kendsgerning, at mange elever har
alvorlige vanskeligheder ved afgangsprøven i
matematik. Næsten enhver matematiklærer kan
nikke genkendende til elevudtalelser som ”Kan
du ikke bare sige, hvad jeg skal gøre – gange
eller dividere?” Sådanne udtalelser knytter sig
ikke blot til løsningen af problemregning på de
ældste klassetrin, frustrationerne kan opleves på
alle klassetrin, så snart tekstopgaver indgår i matematikundervisningen.
Vanskelighederne opstår blandt andet, fordi eleverne ikke er udstyret med tilstrækkelige læsestrategier til faglig læsning, og fordi deres faglige
sprog er utilstrækkeligt. Begge dele har betydning for deres matematiske begrebsdannelse.
Eleverne møder tekststykker i matematik så tidligt som i indskolingen. Allerede på 4. klassetrin
kræver løsningen på et matematisk problem
flere kompetencer hos eleven, der skal kunne
(Andersen 2008):
• Afkode teksten
• Afkode de matematiske symboler,
der indgår i teksten
• Sammenholde informationer af matematikholdig karakter, der indgår i teksten
• Identificere problemstillingen
• Vælge adækvate strategier
• Foretage en beregning
• Reflektere over resultatet
I Fælles Mål 2009 er faglig læsning i matematik
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Karruselgrupper
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”D

en præstationsstærke og den fagligt svagere elev placeres
diagonalt overfor hinanden, med en gennemsnitlig elev imellem sig.”

placeret under det centrale kundskabs- og færdighedsområde ”Matematiske arbejdsmåder”.
Slutmålet efter 9. klasse er her at kunne læse faglige tekster og kommunikere om fagets emner.
Faglig læsning og kendskab til faglige genrer er
med den nye version af Fælles Mål en nødvendig
del af en tidssvarende matematisk kompetence.
Ovenstående eksempel på kooperativ læring i
forbindelse med faglig læsning i matematikfaget, men metoden er aktuel for faglig læsning i
alle skolens fag. Den giver nemlig eleverne kompetencer til at arbejde systematisk og selvstændigt med at gennemskue, kategorisere samt
navigere rundt i tekster og informationer, og
dermed er den medvirkende til at opkvalificere
undervisningen generelt.
Faglig læsning er lærerens forpligtigelse
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Faglig læsning er ikke længere et frit didaktisk
tilvalg for den engagerede lærer. Med Fælles Mål
2009 er det tydeliggjort, at den faglige læsning
er en forpligtigelse for alle lærere: ”Forpligtelsen
til at udvikle elevernes faglige læsning er et fællesanliggende for hele lærerteamet. Alle lærere
skal undervise i at anvende de tekster og faglige
begreber, som er typiske for deres fagområde i
hele skoleforløbet” (Fælles Mål 2009 – Dansk).
Tilsvarende formuleringer findes i faghæfterne
for alle skolens fag. Dermed bliver den faglige
læsning et vigtigt omdrejningspunkt for alle lærere og i alle fag.
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Mange skoler har erkendt vigtigheden af at arbejde med faglig læsning i alle skolens fag. En læsekonsulent fra Glostrup Kommune, Marianne Polk,
mener, ”For mange elever hæmmes deres læring
af, at de må give op over for en lang række ord
og vendinger, som de ikke kender betydningen
af og derfor heller ikke kan bruge. Det gælder i
alle fag – fra dansk, matematik og historie til fag
som sløjd, idræt og håndarbejde” (Wiborg 2009)

Læsemåden tilpasses efter formålet
En væsentlig forudsætning, for at en tekst bliver meningsdannende for eleven, er evnen til
at danne inferenser, dvs. læse mellem linjerne.
Eleverne skal altså ikke kun kunne læse ordene,
men også kunne gennemskue det, der ikke udtrykkes eksplicit i teksten. Inferenser kan derfor
ikke dannes udelukkende, fordi en elev er dygtig til afkodning, men skabes ud fra elevens baggrundsviden om emnet (Brudholm´2002)
Elever med stor omverdensforståelse har god
mulighed for at danne inferenser inden for et givent emne, fordi inferenser ikke er en egenskab
ved teksten, men noget, der opstår og bliver
meningsdannende hos læseren.
”Det er et væsentligt element ved undervisning
i den videregående læsning at man hjælper eleverne med at lægge vægt på metaforståelsen”
(Brudholm 2002, s. 59). Eleverne skal altså blive
bevidste om og kunne iagttage egen læsning.
De skal lære om at lære at læse fagligt, så de
bliver i stand til at anvende relevante læsestrategier. ”Den strategisk bevidste læser er den
læser, der kan vælge og afpasse læsemåde efter
formålet, således at målet med bestræbelserne
opnås” (Kamstrup og Panfil 2009, s.18f).
Skolerne i Glostrup Kommune har i 2008-2009
deltaget i et nytænkende projekt, Faglæs, der er
støttet af satsmidlerne, hvor de har arbejdet med
læsning i alle fag. Projektet er særdeles aktuelt,
da faglig læsning som nævnt har opnået en helt
central plads i fagene. Det er særligt interessant,
at projektet ser ud til at have haft en positiv virkning på elevernes læseevne; især de svage læsere er blevet bedre. Faglig læsning er dermed
ikke kun vejen til bedre indholdsforståelse, men
også en hjælp til svage læsere. Metoden tager
udgangspunkt i genrepædagogikken, som er en
sprogbaseret måde at tænke læring på.

”S

om lærer oplever man den fantastiske følelse af flow i klassen,
der fortæller, at man har fat i det rigtige.”

Et støttende sprogligt stillads

Fase 2: Dekonstruktion

Eleverne skal styrkes i forhold til at udvikle forskellige strategier og kompetencer, der sætter
dem i stand til at angribe tekster ud fra forskellige vinkler, fx (Brudholm 2002):

• Funktionel sætningsanalyse, hvor tekster analyseres for at få viden om sprogets opbygning

• Organisationsstrategier – skaffe sig overblik,
inddrage begrebskort, fortællingskort og andre grafiske modeller

Fase 3: Fælles konstruktion

• Elaboreringsstrategier – ny viden bearbejdes
og integreres med elevens baggrundsviden.

• Sammensætning af ord til sætninger: Hvilke
ord bruges hvor, hvornår og hvordan. Inddrage ordlisterne fra fase to, så eleverne har
et sprog at støtte sig til.

• Overvågningsstrategier – evaluere egen forståelse, fx arbejde med ”elevens læserapport” eller en læsehuskeliste
Desuden er det væsentligt at sikre, at eleverne
tilegner sig viden og overvejelser på metaniveau i forhold til udvikling af et mere nuanceret sprogligt niveau. Det er på dette niveau
den genrepædagogiske tilgang kan udvikle og
styrke elevernes kommunikative kompetencer,
både på det mundtlige og skriftlige plan. Genrepædagogik er i sin grundstruktur et sprog til at
tale om sprog med. Gennem analyser af betydningsniveauet i sætninger og ved at skabe får
eleverne større mulighed for, ikke kun at udvikle
deres ordforråd omkring matematik, men også
for at udvikle strategier til tekstforståelse, der
sætter dem i stand til at formulere sig lang mere
abstrakt og nuanceret.
Fra motivation til selvstændig konstruktion
Genrepædagogikken bygger på en hermeneutisk struktur, hvor eleverne gennem arbejdet i
fire faser udvikler og afprøver hypoteser omkring
teksters opbygning: fx (Johanson og Ring 2012)
Fase 1: Skabe en fælles kontekst/ fælles for-forståelse / motivation

• Opbygge tekstforståelse i fællesskab – støtte
sprogudviklingen

Fase 4: Selvstændig konstruktion
• Hypoteseafprøvning – Ord og viden om
sprog internaliseres f.eks. gennem produktion af egne matematikopgaver, der efterfølgende regnes af klassekammeraterne.
En god aktivitet at indlede de faglige opgaver
med, er den før nævnte struktur ” Træk et kort
fra viften” (Mikkelsen 2011), fordi strukturen tydeliggør princippet om, at alle elever er involveret i læreprocesserne. ”Træk et kort fra viften” er
aktuel, når der eksempelvis skal arbejdes med
begreber.
Når eleverne skal arbejde med at gennemskue
og analysere tekster, byder kooperativ læring
på flere metoder til at angribe teksterne på, og
det er vigtigt, at læreren her har fokus på at indtænke forskellige vinkler og måder at angribe
teksterne fra. Der kan arbejdes med forskellige
varianter af rollelæsning og strukturer, hvor eleverne på skift byder ind med deres egen mening
og fortolkninger.
Både elever og lærer må blive fortrolig med nogle få enkle strukturer, så alle oplever succes med
de nye arbejdsformer fra starten.
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• Hukommelsesstrategier – huske teksten, der
arbejdes med nøgleord og overskrifter

• Pille ord og sætninger fra hinanden, lave ordlister fx sætningsindledere bevis, beregn, vis
mv. og folde ordene ud på begrebskort – tale
om forskelle i betydning.
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”S

elv om målet her er den faglige læsning, bør man som lærer også fokusere
på klassens sociale miljø og fællesskabsfølelse.”

Sjov i klassen
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Wiborg, Annette (2009): Projekt Faglæs i Glostrup:
”Hvad betyder borgerkrig?” Kan findes på www.
mindre-specialundervisning.dk

Hverdagserfaringer

med tal
Af Janus Halkier, udviklingskonsulent og Anders Graae, musiker

I denne artikel beskriver Anders Graae og
Janus Halkier baggrunden for deres initiativ
Matematiksange.dk, deres aktiviteter og afslutter med en opfordring til skoler og om at
benytte deres erfaringer og viden om matematikindlæring til at kvalificere samarbejdet
med børnehaverne – for børnenes skyld.
”Se, han har et 3-tal på trøjen!”
Børnehavens glasdør i entreen var helt dugget
til af luften fra de små nysgerrige næsetipper,
der blev trykket flade mod ruden, da bilen fra
Matematiksange.dk rullede ind på parkeringspladsen. Nysgerrige øjne fulgte spændt med,
da bilen blev tømt for rekvisitter til matema-

tikshowet og små forventningsfulde hænder
nærmest sloges om at få lov til at hjælpe med
at bære tæpper med tal på, kæmpeterninger og
forskellige matematikspil ind i børnehaven.
Børnene havde glædet sig til netop denne dag,
hvor de skulle lære nye matematikspil, matematiklege og synge matematiksange.
En lille dreng med særligt meget krudt i enden
havde svært ved at være sammen med de andre
i en stor gruppe og blev derfor nødt til at gå for
sig selv med sin pædagog. Efter arrangementet
vendte pædagogen tilbage og fortalte, at netop
denne dreng efterfølgende havde lagt mærke til
og fortalt hende om alle de steder, han pludselig
lagde mærke til tal, f.eks. i computerspillet hvor
fodboldspilleren havde tallet 3 på maven.
Hun var ganske overrasket over at han alligevel
havde fået så meget ud af den korte tid, han rent
fysisk var til stede under arrangementet.
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Initiativet Matematiksange.dk påstår, at
Danmark med en fokuseret indsats kan reducere antallet af elever som har behov for
supplerende undervisning i matematik markant ved at sætte fokus på hverdagserfaringer med tal i børnehaven.
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”D

et er selve fundamentet for skolens undervisning i matematik,
at alle børn har hverdagserfaringer med tallene omkring os.”

Janus Halkier er uddannet lærer, stud. pd. og udviklingskonsulent
i Randers Kommune, Anders Graae er konservatorieuddannet
musiker med kandidat i sangskrivning.
Begge er de initiativtagere til Matematiksange.dk

Der er tal overalt
Drengen i børnehaven fik øje på at fodboldspilleren havde et 3-tal på trøjen. Matematikshowet
satte fokus på at se tallene i hverdagen og støtte
børnene i udviklingen af deres talforståelse.
Og hvad så, kunne man spørge – hvad har det
med matematikundervisningen i skolen at gøre?
Det er selve fundamentet for skolens undervisning i matematik, at alle børn har hverdagserfaringer med tallene omkring os. Det er
grundlæggende for indlæring af matematiske
sammenhænge, at børnene kender til, hvor der
er tal omkring os og hvad de bruges til.
De voksnes opmærksomhed og italesættelse af,
hvor vi bruger tal i hverdagen er efter vores vurdering den afgørende faktor for, om børn får tilstrækkelige erfaringer med tal og viser interesse
for at lære tal.
Matematik før skolen handler om at lære at tal
er vigtige i hverdagen, ligesom bogstaver er vigtige. Det handler om få erfaringer med tal.
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Specialundervisningen kommer i gang for sent
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De fleste skoler har i dag rigtigt mange elever
som er i matematikvanskeligheder. Erfaringerne
fra den supplerende undervisning peger på,
at mange af eleverne i vanskeligheder ofte har
stærkt begrænsede hverdagserfaringer med tal,
systematik og forhold og deraf et begrænset
sprog til at tale om matematik.
Jo tidligere børn i vanskeligheder får professionel støtte til at udvikle deres talforståelse, jo

hurtigere kommer de til at kunne følge almenundervisningen igen, medmindre problemerne
bunder i andre indlæringsvanskeligheder, som
f.eks. lav arbejdshukommelse.
I Danmark er det dog sjældent tilfældet, at elever
i matematik får tidlig hjælp. Ofte ses det at eleverne skal helt frem til mellemtrinnet, før det bliver tydeligt for alle, at det grundlæggende ikke
er på plads. Det er problematisk, eftersom det
er vanskeligt at motivere eleverne, når de aktiviteter og redskaber der skal bruges, ofte vil være
på et væsentligt lavere niveau end almenundervisningens mål. Indsatsen for elever med stærkt
begrænsede hverdagserfaringer skal fokusere på
talforståelsen for at eleverne får mulighed for at
følge og forstå niveausvarende matematik. Den
nødvendige supplerende undervisning fokuserer på grundlæggende talforståelse med brug
af konkrete materialer og intenst arbejde med at
opnå fortrolighed med positionssystemet.
Det er et alvorligt dilemma, at jo længere der
går, før eleverne får hjælp til at konstruere en talforståelse, jo vanskeligere er det ofte, eftersom
eleverne ofte har etableret indviklede strategier
til at behandle tal med for at forsøge at følge
med. Det kræver et større arbejde at hjælpe eleverne med at dekonstruere en ufuldstændig og
forkert talforståelse og genopbygge en rigtig.
Interesse for en tidlig indsats blandt
børnehaver og forældre
I modsætning til tendensen i skolen, hvor der typisk først efter nogle år gives støtte i faget mate-

”D

e fleste tilgængelige materialer træner primært de første 10 tal i talrækken
uden brug af den viden, der eksisterer i dag om talindlæring.”

matik, observerer vi, at der i stigende grad vises
interesse for matematik blandt pædagoger og
hos forældre til børnehavebørn.

Pædagogiske læreplaner

Forældre til børn i børnehaven køber ofte legetøj,
tællebøger, plakater og computerspil, der træner
talindlæringen. Men de fleste tilgængelige materialer træner primært de første 10 tal i talrækken
og ofte på traditionel vis i hæfter med symboltræning, uden brug af den viden, der eksisterer
i dag om talindlæring, hvor mundtlighed og konkrete materialer er afgørende for indlæringen.

De kommuner Matematiksange.dk har arbejdet
med udtrykker behov for at sætte særligt fokus
på temaet Natur og naturfænomener i de pædagogiske læreplaner, da temaet opleves som
vanskeligt at kvalificere – især i forhold til den
matematiske del af temaet med begreber som
systematisering, mængder og forhold.
Det er vanskeligt at kvalificere den indsats, for
pædagoguddannelsen i Danmark har i modsætning til både Norge og Sverige, samt de lande
som har førskoleordninger, ingen uddannelse i
matematisk opmærksomhed. I Danmark er det
altså først når eleverne bliver 7 år og kommer i
1. klasse, at de møder professionelle, som er uddannet i at observere børnenes færdigheder indenfor tal, systematik og forhold, samt ved hvordan børnene skal støttes i den udvikling.
Fokus på samfundsproblemet
I Matematiksange.dk er vi optaget af at sætte fokus på den tidlige matematikindlæring og støtte
de professionelle i børnehaver landet over med
kompetenceudvikling, positive møder med matematikken gennem musik og leg, samt støtte til
lokale dialoger om, hvad matematiske kompetencer er i børnehaven. Det handler for os om
at de professionelle styrkes i at have matematisk
opmærksomhed og kende til de redskaber, som
støtter de børn, som har særligt få hverdagserfaringer med tal.
Gennem forskellige aktiviteter inspirerer vi professionelle til at lave aktiviteter som styrker talforståelsen og sproget omkring matematik gennem lege, spil og bevægelse.
• Vi har udgivet en cd med musik, som motiverer børn til at tælle og har i samarbejde med
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Interessen for matematik i børnehaven er stor
– ellers var Matematiksange.dk ikke på besøg i
børnehaver og i kommuner for at lave events,
der sætter fokus på tidlig matematik.

Børnehaver indretter læringsrum i institutioner
og arbejder målrettet ud fra deres pædagogiske
læreplaner og særlige indsatsområder.
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”V

i skal ikke have skole i børnehaven, men det skal
børnehaven nok sørge for ikke sker.”

Viborg Kommunes dagtilbud udviklet et inspirationshæfte til de professionelle i børnehaven.
• Vi har afholdt talfestivaler for kommuner,
hvor over 20 institutioner og op til 250 børn
på samme tid får et positivt møde med matematik igennem en festlig dag med matematiklege og spil og en koncert med matematiksange.
• Vi tager på besøg i børnehaver og skoler, hvor
børn og personale i kendte rammer arbejder
med talforståelse på kreative måder.
• Vi holder foredrag om tidlig matematikindlæring og kan støtte institutioner og kommuner
i at udvikle lokale strategier for deres tidlige
indsats – deres forebyggelse af matematikvanskeligheder.
I kan etablere et fagligt samarbejde
med lokale børnehaver
Interessen for at lære om matematisk opmærksomhed er til stede i børnehaverne, og skolerne
har en viden om at spotte og hjælpe elever, som
har stærkt begrænsede hverdagserfaringer med
tal.
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Vi skal ikke have skole i børnehaven, men det
skal børnehaven nok sørge for ikke sker. Det
handler om at være opmærksom på hvilken
matematik, der er i de rutiner og aktiviteter som
børnehaven laver i forvejen. De voksnes fokus
på f.eks. mængder og rækkefølger smitter af på
børnenes interesse for at lære tallene og skaber
dialog mellem de voksne og børnene.
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Vi er nu tilbage til artiklens indledning: ”Se, han
har et 3-tal på trøjen!” Et barn ser tal omkring sig
og den voksne er parat til at gå i dialog med barnet om, hvorfor det er smart at der er tal på trøjerne. En erfaring er skabt og der er reflekteret
over tallene omkring os, fordi personalet udviser
matematisk opmærksomhed og har arrangeret

aktiviteter som skaber interesse for tal.
I kan som skole hjælpe lokale børnehaver i at udvise matematisk opmærksomhed ved at udvide
det obligatoriske samarbejde og tilbyde jeres viden til en dialog om hverdagserfaringer med tal.
Investeringen kan betale sig.
Matematiksange.dk har udgivet cd’en
”Verdens største tal” med 10 sange om at
tælle langt og baglæns og om at se tallene
omkring os.
Cd’en er udgivet med støtte fra NAVIMAT
(Nationalt Videncenter for Matematikdidaktik) og kan blandt andet købes på
www.matematiksange.dk.

Matematiksange.dk støtter de professionelle pædagoger i at udvise matematisk
opmærksomhed gennem foredrag, festivaler og lokale arrangementer og støtte til
kommunale processer.
Hør om mulighederne ved at skrive til os
på kontakt@matematiksange.dk

Inde og ude

– læring uden for klasserummet
Af Mikael Skånstrøm, lektor

”Hvordan kan vi så tjekke, om den højde, vi har
målt med den svenske målepind, kan passe?”,
spørger Karen de regnvåde elever.
”Vi kan da bare fælde træet!”, foreslår Jesper
med et grin.
”Præcis!”. Karen rækker ham en sav. ”Kom bare
i gang!”
Jesper kigger vantro på saven: ”Må jeg virkelig
gøre det?”
”Du skal!”, svarer Karen med fast overbevisning
i stemmen.
Det er jo ligetil at måle et træ, der ligger ned, og

konkurrencen går nu på, hvilken af grupperne
der var tættest på den virkelige højde. Den bedste af grupperne var blot 5 cm fra træet virkelige
højde og det alene ved hjælp af en målepind,
der var inddelt i ti lige store dele, et overslag og
så lidt forholdsregning.
Der er yderligere et par mindre træer, der må
lade livet i matematikkens navn, men for den
gode ordens skyld tilføjes det her, at det var i
aftalt med pedellen, og at vi faktisk på denne
måde hjalp ham med hans arbejde. På trods at
det kølige og våde vejr, løftede aktiviteten stemningen yderligere efter øvelser med terningestafet og find-regnestykket-der-passer opgaven
på den drivvåde græsplæne.
For at løse de tre opgaver var det nødvendigt at
gå ud – ikke bare fordi træer jo står udenfor, men
også fordi opgaverne kræver plads at bevæge
sig på. Der er simpelt hen opgaver i matematik,
der egner sig bedst til at blive løst udenfor klasselokalet – ude i den virkelige virkelighed og
ikke i den som om virkelighed, der præsenteres
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Ovenstående er titlen på et EU-projekt, der
har haft til formål at bringe fag i spil i forhold
til et samarbejde mellem lærere og personer fra ikke-formelle undervisningsinstitutioner, som fx museer og naturparker. De
udvalgte fag har foruden matematik været
’language, science and physical education’.
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”D

et, vi lærer gennem oplevelse, skal ofte kun læres én gang, for at vi husker det.”

Mikael Skånstrøm er lektor i VIA, Læreruddannelsen og hf i Nørre Nissum

indenfor i en tillempet virkelighed, der oftest
både er todimensionel og på papir. Og matematikken er jo rigt repræsenteret udenfor klasselokalerne, så hvorfor ikke bruge virkeligheden, når
nu den er der!? At forlade klasselokalet betyder
også at der er opgaver, det bliver muligt at stille
– opgaver som kun kan løses udenfor lokalet.
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Teoretisk forståelse hører til den semantiske hukommelse. Her ligger viden, hårde facts, alt, der
overføres til os via tegn og symboler – det du
kan læse i en bog, på et nodeark, i en matematisk formel.

Dernæst er der så opgaver som med fordel kan
løses udenfor, og så er der selvfølgelig også opgaver, hvor den enten er lige meget, om de løses
ude eller inde, eller ligefrem bedst løses inde i
klasselokalet.

Alle tre hukommelser skal bringes i spil i forbindelse med læring – dog ikke i nødvendigvis
samme tid eller i samme rum. Uderummet udmærker sig særligt til læring gennem oplevelser
og handling, mens klasselokalet udmærker sig
til læring gennem refleksion og forståelse.

Udeskole – viden i virkeligheden

Derfor er det ikke et spørgsmål om ude eller
inde, men både ude og inde.

Ovennævnte firedeling er alene set ud fra en opgavebetragtning, men inddrager vi også betragtninger omkring læring udvides behovet for at
lære andre steder på andre måder. I ’Udeskole-viden i virkeligheden’ citeres hjerneforskeren Kjeld
Fredens i afsnittet ’Læring gennem oplevelse,
handling og forståelse’ med de tre huskeknager:

Lige et øjeblik tilbage til den svenske målepind
og de fældede træer. Der er ikke en af deltagerne, der glemmer den dag. De husker formentlig
også, hvilken metode, de brugte til at løse opgaven med træets højde – de kan mærke og de kan
dufte den dag der i regnvejret. Til gengæld kan
man frygte at viden erhvervet alene ved at løse

1. Den personlige hukommelse – oplevelse
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3. Den semantiske hukommelse – forståelse

Oplevelser lagres gennem sansninger og aktivering af følelser i den personlige hukommelse:
Det, vi lærer gennem oplevelse, skal ofte kun læres én gang, for at vi husker det.
2. Handlingshukommelsen – handling
Handlingshukommelsen er den praktiske hukommelse. Her lagres viden, der er lettest at
lære ved at gøre tingene – og som oftest læres
bedst af et andet menneske (mesterlære).

”M

atematikken er jo rigt repræsenteret uden for klasselokalerne,
så hvorfor ikke bruge virkeligheden, når nu den er der?”

opgaver med samme problemstilling, men med
papir, blyant og formler, huskes noget mere diffust – om overhovedet.
Tilbage i tørvejret inde i klassen gav det pludselig
meget mere mening at tale om ensvinklede trekanter og ligedannethed. Og ja, med andre måleredskaber ville trigonometriske begreber som
sinus, cosinus og tangens kunne bringes i spil,
og så ville det måske endda være muligt at lave
endnu mere præcise beregninger, hvis da ikke de
± 5 cm kunne være godt nok i dette tilfælde.

Gauss ville helt sikkert have været tilfreds med de
højder, eleverne fandt med målepinden, for her
ville det jo have været helt ude i skoven at angive
højder af træer i centimeter med decimaler.

Uddybelse

1

Curriculum for faget skal være syn- De faglige mål skal står klart for elever, læreren, forældre og
ligt.
skoleledelse.

2

Arbejdet ude og arbejdet inde skal Eleverne skal arbejde med de samme fagområder i ude- og inspille sammen.
derummet, så undervisningen tilsammen giver en hel læring.

3

Eleverne skal arbejde sammen.

4

Eleverne skal arbejde med konkrete Undervisningen skal give mening for eleverne.
situationer og relevante undervisningssituationer med synlige mål.

5

Undervisningen skal være opgave- For at kunne løse de praktiske opgaver, skal eleverne bringe
orienteret og knyttet til praksis.
deres faglighed i spil, så fagligheden bliver direkte anvendelig - og huskes.

6

Elevernes arbejde og erkendelse Stedet har betydning. Arbejdet skal ikke lige såvel kunne
skal drage fordel af uderummet.
udføres inde eller i en gymnastiksal.

7

Forløbet skal involvere sanseople- Der skal være plads til, at børnene fx føler, lugter, smager
velser.
og arbejder, så de får sanseoplevelser, der hænger sammen.

8

Forløbet skal evalueres, afrundes,
perspektiveres og reflekteres over,
så oplevelse og handling bliver til
erfaring og forståelse hos eleverne.

9

Læreren skal kunne sidde på sine Læreren skal primært være vejleder og vejviser for børnenes
hænder.
egne læreprocesser – og altså give dem plads til at arbejde og
lære. Læreren skal kunne gribe situationens iboende læringspotentiale uden at forbigå undervisningens målsætning.

Forløbet skal indeholde nødvendigt samarbejde mellem
eleverne. 2-4 mandsgrupper er ofte gode.

Stikord eller logbøger enten ude eller den efterfølgende indedag kan supplere en mundtlig opsamling - og samtidig
virke som dokumentation, huskeknage og formidling til forældrene.
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9 kriterier for det gode
udeskoleforløb

Her er det måske et fint apropos at bringe en af historiens mest fremtrædende matematikere, Carl
Friederich Gauss (1755-1855) ind på scenen og
citere netop ham for denne udtalelse om nøjagtighed: ”Der er intet, som i højere grad er udtryk
for en mangel på matematisk uddannelse som en
umådelig nøjagtighed ved regning med tal.”
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”I

handlingshukommelsen lagres viden, der er lettest at lære ved at gøre
tingene – og som oftest læres bedst af et andet menneske.”

Er ’Hvor højt er træet’ så et godt
udeskoleforløb?
I ’Udeskole – viden i virkeligheden’ angiver Malene
Bendix og Karen Barfod ni kriterier for det gode
udeskoleforløb. Det er kriterier som både kan
bruges i planlægning, gennemførelse og evaluering af forløb udenfor klasselokalet.
Ad 1: Curriculum for faget skal være synligt
Begrundelserne skal i tilfældet med at finde højden af et træ hovedsagelig findes under det matematiske emne geometri.
I arbejdet med at måle træet kommer eleverne
til at arbejde med
• målestoksforhold, ligedannethed og kongruens
• måling og beregning i forbindelse med omkreds, flade og rum
• geometriske beregninger, bl.a. ved hjælp af
Pythagoras’ sætning
• trigonometri i forbindelse med retvinklede
trekanter
Desuden vil eleverne komme til at
• tolke matematiske modellers beskrivelse af
virkeligheden
• anvende faglige redskaber, begreber og
kompetencer til løsningen af matematiske
problemstillinger i forbindelse med dagligliv,
samfundsliv og natur
• erkende matematikkens muligheder og begrænsninger ved beskrivelse af virkeligheden
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• deltage i udvikling af strategier og metoder i
forbindelse med de matematiske emner
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• undersøge, systematisere, ræsonnere og generalisere i arbejdet med matematiske problemstillinger.
Ad 2: Arbejdet ude og arbejdet inde skal spille
sammen
Resultaterne af anstrengelserne tages med ind

til videre bearbejdning i klassen, hvor andre måder at finde højden kan diskuteres. Inddragelse
af it kan være en naturlig ting.
Ad 3: Eleverne skal arbejde sammen
Opgaven kan simpelt hen ikke løses uden samarbejde: Der skal være en til at holde og aflæse
målepinden og en til at markerede tiendedelspunktet på træet. Når træet skal fældes er der
brug for en til at save og en til at holde og styre.
Ad 4: Eleverne skal arbejde med konkrete og
relevante undervisningssituationer med synlige mål
Samspillet mellem det praktiske og det teoretiske er åbenlyst i arbejdet med at måle og fælde
træet. Træets højde har afgørende betydning,
da det sted, det gerne skal lande på er et sted
uden mennesker eller andre ting.
Ad 5: Undervisningen skal være opgaveorienteret og knyttet til praksis
For at kunne løse opgaven med højden af træet
skal eleverne anvende faglighederne måling og
beregning sammen med det geometriske begreb ligedannethed.
Ad 6: Elevernes arbejde og erkendelse skal
drage fordel af uderummet
Opgaven med træet kan åbenlyst ikke løses andre steder end der, hvor træet befinder sig.
Ad 7: Forløbet skal involvere sanseoplevelser
Alle eleverne vil huske deres rolle i forbindelse
med opgaven og føle spændingen i selve aktionen, ikke bare om målingen passer, men også
om træet nu lander der, hvor de forestillede sig.
Og i skoven er der fyldt med lugte og lyde.
Ad 8: Forløbet skal evalueres, afrundes, perspektiveres og reflekteres over, så oplevelse
og handling bliver til erfaring og forståelse
hos elever
Der skal tages noter umiddelbart i forbindelse
med løsningen af opgaven. Tilbage i klasselo-

”D

er er simpelt hen opgaver i matematik, der egner sig bedst til at
blive løst ude i den virkelige virkelighed.”

Ad 9: Læreren skal kunne sidde på sine hænder
I opgaven med træet sætter læreren rammen
og giver instruktionen med målepinden, men
derefter er al aktivitet overladt til eleverne. Undervejs skal læreren være opmærksom på om
situationen giver yderligere faglige muligheder.

Der er opgaver – og så er der opgaver
Det er åbenlyst og afgørende vigtigt, at opgaverne tilpasses den målgruppe, der skal arbejdes med.
Der er altså en del både faglige og didaktiske
overvejelser at gøre, inden opgaverne præsenteres. Præsentationen kan så finde sted i det
spændingsfelt, der er mellem en samling deduktive opgaver – eventuelt på laminerede A-4
ark – til de opgaver, der alene præsenteres som
en problemstilling uden hverken formulerede
spørgsmål eller udleverede rekvisitter.
Uanset valg af opgavepræsentation kan det
give god mening at bringe Ole Skovsmoses ’Undersøgelseslandskaber’ i virke:

students the acting subjects in their learning
processes.” (Skovsmose, 123).
Modellen er ikke en argumentation for, at matematikundervisning alene bør foregå i et undersøgelseslandskab, men den lægger op til mange
forskellige måder at organisere undervisningen
på, forskellige måder, som en lærebog alene ikke
tilbyder. Her er opgaverne hovedsagelig at opfatte som færdigformulerede opgaver, der enten
er ret matematiske eller sat ind i en semi-virkelighed, hvor personer som A og B kan handle eller
løbe om kap. Af praktiske grunde undlader de
forlagsproducerede materialer oftest at anvende
talmaterialer og oplysninger fra virkeligheden.
Opgaver af undersøgelseslandskabstypen anbringes i lærervejledninger eller som afsluttende
forslag til opgaver, eleverne eventuelt kan lave.
’Kan du finde brøkerne?’, ’Ska’ vi vædde?’
og ’Hvor højt er træet?’
Der er tre eksempler på opgaveoplæg i slutningen af denne artikel.
’Kan du finde brøkerne?’ er tænkt som en opgave i (2), mens ’Ska’ vi vædde?’ og ’Hvor højt er
træet?’ kan være både i (4) og (6) – afhængig af
præsentationen. De kan begge sættes i en narrativ kontekst, men de kan jo også være den

Opgaveparadigmet
Referencer til ”ren” matematik

(1)

Undersøgelseslandskaber
(2)

Reference til en ”semivirkelighed”

(3)

(4)

Reelle referencer

(5)

(6)

l Landscapes of Investigation skriver Ole Skovsmose:
“Moving away from the exercise paradigm and
in the direction of landscapes of investigation
may help to abandon the authorities of the traditional mathematics classroom and to make

rene virkelighed, hvis pedellen virkelig har et
problem med træernes højde, og hvis væddemålet indgås med virkelige indsatser.
At flytte både det traditionelle matematiske
klasselokales autoritet og selve klasselokalet ud,
kan give rigtig god mening, da de matematiske
emner kan komme i spil i andre kontekster på
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kalet skal noterne systematiseres og suppleres
med tegninger eller fotos af udførslen af opgaven. Opgaven skal dokumenteres og formidles
på fx en A-4 side eller hvis der er filmet, i en videoudgave.
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”E

leverne skal arbejde med de samme fagområder i ude- og inderummet,
så undervisningen tilsammen giver en hel læring.”

Desuden er det ræsonnementskompetence at
kunne udtænke og gennemføre ræsonnementer til begrundelse af matematiske påstande
samt at kunne følge og vurdere andres matematiske ræsonnementer.
I det praktiske arbejde med en opgave som
ovenstående er det ikke nødvendigt at bevæge
sig udenfor klasselokalet, da den kunne iscenesættes med mindre rekvisitter indendørs, men
mulighederne ville være begrænsede af ting
og rum og med argumentationer hentet i udeskolens indhold får eleverne her mulighed for at
sanse sammen på et sted, som har betydning i
forhold til alsidigheden i valg af materialer. Desuden får deltagerne jo så i langt mere udstrakt
grad kroppen i funktion.

Her kræves, at der både undersøges, systematiseres, ræsonneres og generaliseres, før væddemålet kan præsenteres.

Tal og algebra er et matematisk emne, der traditionelt trives rigtig godt i Undersøgelseslandskabets (1) og matematikbøger er stopfyldte
med opgaver af typen 1/2+2/3= _____, og udviklingen af eksemplificeringen af brøkerne er
gået fra lagkager til pizzaer. Sammen med den
matematiske disciplin ’at løse ligninger’, angives
forståelsen for og arbejdet med brøker ofte som
synonymt med matematik af de, der opfatter sig
selv som dårlige til faget. En af grundene kan
være det ensidige arbejde af typen som den angivne type. I ’Can you find the fractions?’ flyttes
brøkproblematikken både ud af klasselokalet og
fra (1) til (2) eller (4), og deltagerne opfordres til
at finde brøker, som de optræder i virkeligheden. Ikke som i forvejen angivne størrelser, men
som dele af et hele, for på den måde at skabe en
anvendelig forståelse for begrebet og opøve en
kompetence i at afkode og anvende matematiske symboler og oversætte mellem dagligsprog
og symbolsprog.

Blandt matematiske kompetencer er jo det at
kunne stille spørgsmål, som er karakteristiske for
matematik og have blik for hvilke typer af svar,
der kan forventes.

”How high is the tree?” kan opfattes som en anvendelsesorienteret opgave, der i denne version
er designet deduktivt for at introducere ’den
svenske målepind’, som så kan anvendes som en

andre og bedre vilkår end de arbejdsmåder, det
traditionelle opgaveparadigmebaserede arbejde giver mulighed for.
Ikke bare giver det mulighed for at arbejde med
problemløsning i en proces, der bygger på samtale og på elevernes forskellige forudsætninger
og potentialer, men det giver dem også bedre
muligheder for at deltage i udviklingen af egne
strategier og metoder i forbindelse med de matematiske emner.
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I opgaven ’Skal vi vædde?’, skal deltagerne iscenesætte et væddemål, der er baseret på eksperimenter med de materialer, der findes på det
sted, opgaven stilles.
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”D

er skal være plads til, at børnene fx føler, lugter, smager og arbejder,
så de får sanseoplevelser, der hænger sammen.”

af flere mulige måder at løse en problematik fra
virkeligheden på. Når deltagerne stilles overfor
et problem er det første spørgsmål jo, om det i
det hele taget kan matematiseres, om problemet kan opstilles, afgrænses og løses – gerne
med det mål at kunne generalisere de fremkomne resultater. I dialogen kan forskellige matematiske begrebers rækkevidder og begrænsninger
komme i spil og til løsninger kræves, at deltagerne har en hjælpemiddelkompetence, der kan bidrage til at lette vejen til løsningen. Og herunder
altså ’den svenske målepind’. På den måde kan
opgaven bevæges fra (3) over (5) til (6).
Lamineret eller ej?
Præsentationen kan selvsagt have mange former – helt afhængig af deltagernes forudsætninger, stedet, man befinder sig på og det indhold, underviseren ønsker at sætte i spil.
I forhold til kriterium nummer 2 i ’Udeskolens
indhold’ er det vigtig, der både er en udedel og
en indedel. Det er derfor ikke afgørende nødvendigt, at udedelen er omhyggeligt formuleret
på fx et lamineret A-4ark. Nogle udeskoleundervisere vælger at se det som en kvalitet, der ikke
er papirer i spil i det at være ude, mens andre
tænker, det er en styrke, at deltagerne kan fastholde fokus på opgaven ved hjælp af skriftlige
formuleringer og mulighed for at tage notater.

inandout/materials/Pages/materials.aspx
Nedenstående er den danske version af ”Mathematics and learning outside the classroom”, som
den fremstår i Vol. II på www.viauc.com/projects/
inandout/materials/Pages/materials.aspx.
Litteratur
Bendix M og Barfod K: Udeskole – viden i virkeligheden, Skoven-i-skolen, 2012
Kruse, Søren (2005): En udeundervisningens didaktik, i Erik Mygind (red.): ’En antologi om udeundervisning i folkeskolen. Et casestudie om en
naturklasse på Rødkilde Skole og virkningerne af
en ugentlig obligatorisk naturdag på yngste klassetrin i perioden 2000-2003. København, Frydenlund 2005
Skovsmose, O. (2011): An invitation to critical
mathematics education. Rotterdam: Sense Publishers.
Skånstrøm, M. (2012): From laminates on the River Lahn to baskets in Bucharest, VIAUC, 2012,
located on www.viauc.com/projects/inandout/
materials/Pages/materials.aspx.

I essay’et ‘From laminates on the River Lahn to baskets in Bucharest’ beskrives udviklingen for en
underviser, der startede med et dusin laminerede opgave på A-4 i Marburg i Tyskland og endte
med et lilla reb og den svenske målepind i Bucharest. Læs essayet på www.viauc.com/projects/
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De tre opgaver er alle designet, så de fylder et
A-4 ark, og man kan jo så enten vælge at tage
arkene med ud eller lade opgavespørgsmålet
være det bærende element for arbejdet uden
for klasselokalet.
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”L

æreren skal kunne gribe situationens iboende læringspotentiale
uden at forbigå undervisningens målsætning.”

Can you find the fractions?
Description
The participants are working in pairs finding
fractions in the surroundings around them. They
take a photo of each subject with a camera or
with their mobile phone. The photos will be
illustrations for a multiple-choise task. As the
participants are from both the formal and nonformal sector you may focus on subjects that are
related to the place, if possible.
Aim
The aim is to see and understand that fractions
express a part of a unified whole.

Background
Participants often have problems with fractions.
The main problem is, they see the meaning,
that they don’t relate them to anything maybe
except pizza and layercakes. In this excercise
they combine different representations: Photo
and algebraic expression.
Other activities
Maybe they can even write a story about the
subject – how did the registrered fraction occour?
Example on a multiple choice task with
fractions found at a museum.

Preparations
The partcipants has to know how to express
fractions and know about numerator og
denominator.
To remember
Every group must have either a camera or a
phone to take photos.
How long time
Two lessons
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How to do
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Show the participants different pictures as
examples, use the differences among the
participants to make groups and express the
amount as fractions of the unified whole.
Other subject could be the lamps, tables or
something else in the room. The participants
go outside the classroom and ‘collect fractions’
with their cameras.
Back in the classroom the partipants make
multiple-choise task by using their photos.
They may use an A4 page, where they place
their photos and possible fractions-names. See
example on the attacment.

4/6, ¼ , 1/10, 3/7, 4/5, 8/14, 1/3, 3/12

”U

derummet udmærker sig til læring gennem oplevelser og handling, mens
klasselokalet udmærker sig til læring gennem refleksion og forståelse.”

How high is the tree?
Description
“The caretaker at the school has to cut down
some trees, but he’s afraid that some of them
can damage the buildings when they fall”.
The participants are working in pairs or groups
to find the height of a tree by using a ‘Swedish
measuring stick’.

on the subject, where the lowest mark on
the stick are in line.
3 The height of the marked place is now 1/10
of the full height of the subject.
4 Measure the height from the ground to the
marked place – or find it by using an already
known height, e.g. your own height.
5 Multiply the measured height with 10, and
you will find the height of the full subject.

Aim
The aim is to see and understand the ratios
between similar triangles.
Preparations
The partcipants has to make a measuring stick.
To remember
The measuring sticks and a (folding) ruler.

Back in the classroom the participants can
make drawings of the situation and use other
kind of calculations, e.g using trigonometric
functions and comparing them to each other.

How long time
Two lessons
How to do
1 Move away from the subject – so far, that
the lowest mark on the stick is in line with
the bottom of the subject and the top of the
stick is in line with the top of the subject.
2 Another member of the group places a mark

Working with triangles is a important matematical discipline on many levels. In this exercise,
the participants are working with the mathematical topic ‘ratio’, which can be a problem for
many. The task can be a part of working with
trigonometri on a more theoretical way.
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Background
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”I

handlingshukommelsen lagres viden, der er lettest at lære ved at gøre tingene.”

Wanna bet?

Description

How to do

We all have the idea, that the longer we are
away from the basket the more difficult is is to
throw a stone into the basket. But is there a certain coherent beteeen distance and hits? And
what if we change the subject, we throw? So
– find at basket or another container and some
subjects to throw. Decide the field, make a plan
and make plenty of attempts. Note the results.

The participants must first decide how to
design the game according to choosing a kind
of container and subject to throw. At the next
level, they must try the exercise themselves a
lot if times from different distances.

Aim
The aim is to find coherents and to use the
results to set a bet, e.g if you hit the basket 3
times out of 5 on the distance of 7 meters, you
double your stake.
Preparations
The particpants has to know a little about
betting and gambling and relations between
stakes and winnings.
To remember
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You need a basket or another kind of container
and maybe a (folding) ruler.
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How long time
Two lessons

The partcipants must write the results of all the
attempts down.
Back in the classroom the participant
systematize their results, e.g using the dynamic
geometric-program Geogebra. On the basis of
the systematic, the participants decide, which
kind of bet you can set so the gambler will be
interested, but loose in the long run.

Matematik

i Ny Nordisk Skole
Af Pernille Pind, konsulent

Dette er blot et af mange eksempler på, at vi –
som ministeren siger – ”kan noget særligt i Norden”. Noget der ikke kan måles ud fra placering i
Pisa-undersøgelser.
Hverdagserfaringer
I Danmark har vi en lang og god tradition for at
meget matematik kan bruges i verden udenfor
skolen. Mange af de opgaver som eleverne arbejder med handler om matematik i anvendelse.
Men til lærernes store skuffelse er det som om
eleverne ikke tænker over om deres svar er for-

nuftige: ”Tænk jer da lige om, kan det passe at
der er 900.000 km mellem Gudum og Lemvig?”
Det handler ikke kun om at eleverne glemmer at
vurdere deres svar, men for de svageste handler
det også om, at de simpelthen ikke kan vurdere
deres svar. De har så få relevante hverdagserfaringer, at de ikke har noget at sammenligne med. De
snakker ikke om tal, størrelser og former derhjemme. De snakker ikke om at der er 300 km over til
mormor og morfar i København, de er ikke med
til at måle 500 g mel op til bollerne, de har ikke
deres egen konto, hvor de sparer op til den nyeste
PlayStation og de holder ikke selv øje med, hvornår de skal gå fra sfo’en for at nå til ridning.
I Ny Nordisk Matematik skal vi fortsat løse masser af opgaver med anvendt matematik, men
vi skal tage skridtet før med. Vi skal have mere
mel og flere tommestokke ind i klassen. Undervisningen skal bidrage til at alle elever får rele-
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Når jeg oplever udlændinge i danske skoler
bliver det tydeligt, hvordan danske elever
helt naturligt taler med voksne, og hvordan
danske lærere helt naturligt taler med egne
og udenlandske elever. Danske elever og
lærere er simpelthen vant til, at de kan lide
hinanden og vant til at snakke sammen som
mennesker.

43

”M

ange elever snakker ikke om tal, størrelser og former derhjemme. De snakker
ikke om at der er 300 km over til mormor og morfar i København.”

Pernille Pind er cand. scient. i matematik og fysik og
selvstændig konsulent, forfatter og underviser

vante hverdagserfaringer at spejle matematiske
resultater i. I første omgang handler det om at
give eleverne hverdagsviden, som de kan sammenligne deres opgaveresultater med. I anden
omgang handler det om, at de tager den arbejdsmåde med over i livet uden for skolen og
begynder at regne på ting i deres egen hverdag
og har tilstrækkelig hverdagsviden til at kunne
vurdere fornuften af deres egen udregninger.
Kropslig læring
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Med Ny Nordisk Matematik skal vi tage børns
kropslig læring seriøst. Vi ved alle, at vi kan huske
nogle ting bedre med kroppen end med hovedet, og vi ved også, at nogle gange virker sproget bedst, når vi også må tegne trapezen med
armbevægelser i luften. Rytmen i tabelremserne
kan støttes gennem at hoppe i svingtov, hvor vi
hopper ind og ud igen på hver tredje, eller vi kan
huske at en cirkel er dobbelt så bred som radius,
efter at have leget ”kaffen er varm” hvor man
skulle have rigtig god plads for at kunne svinge
sjippetovet rundt i en arm over hovedet.
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Mange af de gamle skolegårdslege som sjippe,
svingtov, hulahopring, to mand frem for en
enke, bold op ad muren, hoppe i elastik, krig
osv. giver kropslige erfaringer, som er nyttige i
forhold til elevernes geometriske og talmæssige
udvikling. I Ny Nordisk Matematik kan sådanne
lege inddrages i undervisningen, og så er det jo
en sidegevinst, hvis de faktisk også bliver leget i
frikvartererne.

Mit forslag er anderledes end meget af den brug
af kroppen, der allerede i dag bliver praktiseret i matematikundervisningen. Der er mange
eksempler på stafetløb, tik, og lignende hvor
eleverne løber rundt med regnestykker. Her er
hensigten udelukkende at give ilt til hjernen
gennem at bevæge sig, og give motivation til de
elever, der har svært ved at sidde stille. Det er
bestemt udmærket at give ilt til hjernen og motivation til de urolige børn, men jeg vil mere. Jeg
vil også udnytte at kroppen kan huske rytmer,
bevægelser, tyngder, højder og former, som er
nyttige for matematiklæringen.
Sproget
Allerede i dag er der meget fokus på sprogets rolle for matematiklæring, blandt andet gennem en
stor indsats på faglig læsning. Det spor skal fortsættes og styrkes yderligere i Ny Nordisk skole.
Rigtig meget matematik bliver varetaget af maskiner. Menneskets rolle er at bruge maskinerne
– finde ud hvad der skal puttes ind i dem, og
hvordan det der kommer ud skal tolkes. På det
simple niveau handler det om at kunne oversætte en sproglig formulering som ”De første danske bygninger af mursten blev opført omkring år
1160. Hvor mange år har man brugt mursten til
byggeri i Danmark?” til regnestykket 2012-1160.
Og selve resultatet kan så beregnes af en regnemaskine. Mennesket skal uddannes til at bruge
maskinerne, ikke konkurrere med dem.

”V

i skal have mere mel og flere tommestokke ind i klassen. Undervisningen
skal bidrage til at alle elever får relevante hverdagserfaringer at spejle
matematiske resultater i.”

Overslagsregning i stedet for
traditionelle regnemetoder
I dag har alle altid en lommeregner på sig: Mobiltelefonen. Eleverne i Ny Nordisk Skole skal ikke
uddannes til at være lommeregnere, det er der
ingen der får hverken uddannelse eller job på i
dag. Men stadig fylder arbejdet med at lære eleverne de klassiske algoritmer for de fire regningsarter alt for meget i dagens matematikundervisning. I Ny Nordisk Matematikundervisning skal
overslagsregningen overtage førerpositionen.
Det vigtige i dag er bl.a. at kunne foretage en
overslagsregning, så man kan vurdere om lommeregnerens resultat svarer til det, man tror man
har tastet ind, eller om man f.eks. har glemt et
nul eller et komma. Det er også overslagsregning
man bruger i Brugsen, eller når man vurderer
hvad en 1,5 % lønstigning vil betyde for én selv.
Overslagsregning er ikke en lettere version af de
traditionelle metoder. For mange år siden satte
en elev dette eftertrykkelig på plads for mig.
John havde løst 23*351 ved først at gange 20
med 300, så 20 med 50 osv. Jeg prøvede at få
John over på den klassiske metode med at starte
med 3*1, så 3*5, så mente, så 3*3 plus menten.
Der stoppede John mig: ”Du siger din metode er

smartest. Når du har regnet tre gange er du nået
til 1053, når jeg har regnet én gang er jeg nået til
6000. Hvad synes du er smartest!” Og John har
ret. Overslagsregning starter typisk modsat af
de traditionelle regnemetoder.
Jeg foreslår metoder som kaldes støttet hovedregning. Det er skriftlige metoder, men skriftlige
metoder, der ligger meget tættere på hovedregnings- og overslagsregningsmetoder. Dette
skridt kræver massiv opbakning fra øverste sted,
før lærerne tør kaste sig ud i det, for forældrene
bliver frygtelig nervøse for at deres børn ikke lærer noget, når de nu ikke skal gange på samme
måde, som de selv lærte det!
Ovenstående skridt blev faktisk taget med folkeskoleloven i 1993 og det efterfølgende læseplansarbejde i matematik, men opbakningen
har ikke været stor nok. Alt for mange lærere
og lærebogsforfattere tør ikke have forældrene
som fjender og dyrker de traditionelle regnemetoder i stor stil.
En tydelig måde at bakke dette skridt op er ved
at prioritere overslagsregning i nationale tests
og FSA’s færdighedsdel endnu højere.
IT
Mange lærere bruger primært it i matematikundervisningen som en måde at få eleverne til at
lave træningsopgaver på. Det er spil, printbare
træningssider osv. Alt for lidt bruges it-redskaber som dynamisk geometri, regneark og CAS
(computer algebra system).
Allerede nu støttes bevægelsen mod større inddragelse af disse it-redskaber af ministeriet ved
at tillade brug af disse redskaber til afgangsprøverne, og i de sidste prøver har der oven i købet
være mulighed for at få udleveret regneark, man
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I Ny Nordisk Matematik skal der også fokus på at
fagsprog udvider verden for eleverne. Man kan
simpelthen se nye former, når man har lært at
sige (og ikke bare høre) ordet trapez. Men dette
fagsprog kommer ikke af sig selv. Gruppearbejde
er godt til mange ting, men i forhold til udvikling
af fagsprog kan det ikke stå alene. Alt for ofte
oplever jeg grupper, hvor sproget er utrolig primitivt. Der bliver sagt ”Den der aflange” om rektanglet osv. Matematikteater, videooptagelser
af eleverne selv, animationsfilm og lignende er
måder hvorpå fagsproget kan blive sat i fokus og
givet den fornødne vægt i elevernes bevidsthed.
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”V

i skal også udnytte at kroppen kan huske rytmer, bevægelser, tyngder,
højder og former, som er nyttige for matematiklæringen.”

kan arbejde videre på. Denne støtte fra øverste
sted er utrolig vigtig!
I den nærmeste fremtid bliver også det at inddrage filmoptagelser og billeder noget, som kan ske
i et vilkårligt klasseværelse. Fælles for regneark,
CAS og filmoptagelser er, at det sætter eleverne
i stand til at være produktive og kreative og ikke
bare passive modtagere af regneopgaver.
Ny Nordisk Matematik vil bruge IT til at sætte
alle elever i stand til at arbejde med interessant
matematik, løse relevante problemer og ikke
mindst være produktive og kreative.
Hjemmets rolle
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Børn kan lære utrolig meget matematik i hjemmet. Som skrevet i afsnittet om hverdagserfaringer kan hjemmet spille en kæmperolle i forhold
til at ruste barnet med mange forskellige erfaringer om tal, størrelser og former. Men alt for ofte
er lektier i matematik i dag kilden til dårlig stemning mellem børn, forældre og lærere. Børnene
har lektier for, fordi de ikke nåede dem i skolen,
dvs. de, der har lektier for, er som udgangspunkt
de elever, der har sværest ved opgaverne. Disse
elever er ofte ikke helt sikre i hverken begreberne eller metoderne, og forældrene vil gerne
hjælpe, men kender ikke skolens metoder, forstår dem ikke og er måske også uenig i dem, og
så er den dårlige stemning allerede etableret.
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I Ny Nordisk Matematikundervisning er lektier i
matematik noget alle har for, og det er arbejde,
som man er sikker på at både børn og forældre
kan finde ud af og ved, hvorfor de skal lave. Og når
lektierne er bedst skal de bruges i undervisningen
dagen efter. Lektierne er for eksempel at veje tre
ting fra køleskabet, tage fotos af vinkler, der ikke
er 90 grader, eller lave et bud på, hvad der skal købes i weekenden, og hvor meget det koster.

Forståelige og tydelige basismål
Jeg møder rigtig mange lærere, som synes, at de
– med deres svageste elever – slet ikke kan nå i
nærheden af de mål, der er opstillet i undervisningsministeriets Fælles Mål. Det store problem
hermed er, at det bliver meget tilfældigt, hvad
der så sker. Nogle lærere finder undervisningsmateriale, som eleven kan sidde med selv, det er
det eneste kriterium for udvælgelse. Det bliver
som regel en bog fra et gammelt lærebogssystem – et par klassetrin under. Nogle lærere prøver selv at rydde ud i målene og sætter ubevidst
nogle mål ud fra egne personlige erfaringer og
traditioner, og det vil ofte sige ud fra, hvad der
var vigtigt for 50 eller 100 år siden. Det er nemt
at blive enige om at ”eleverne skal have lært det
grundlæggende”. Problemet er bare, at vi snakker meget om, hvad der ikke er nok, men aldrig
om hvad der er nok. Pointen er, at når myndighederne ikke tør fastlægge, hvad de grundlæggende mål for matematik er, så overlader vi det
til den enkelte lærers tilfældige valg – og det er
ofte ikke godt nok for den svage elev.
Ny Nordisk Matematikundervisning skal supplere Fælles Mål med en række basismål. Basismål
giver ro på, så der er tid til at arbejde længe nok
med det enkelte emne for de svageste, og basismål gør det tydeligt også for eleverne selv, hvad
det er, de skal lære. Det er en fare for, at basismål
bliver det eneste mål, de dårligste lærere sigter
efter for alle deres elever. Det er ikke meningen,
og kan bl.a. forhindres ved at fastholde afgangsprøvernes niveau i den øvre ende, men skabe
større bredde i den nedre ende.
Artiklen er Pernille Pinds indspark
til Ny Nordisk Skole:
www.nynordiskskole.dk/Dit-indspark/Indsparkom-folkeskolen?Suggestion=108

Har vi matematik eller hva’?

Kan matematikundervisningen også rumme
elementer af medborgerskabsundervisning?
Har vi matematik eller hva? Sådan spurgte en elev
i forbindelse med en undervisningstime, hvor
vi søgte at inddrage medborgerskabsundervisning i matematikundervisningen. Det er jo
faktisk et godt spørgsmål, så derfor vil jeg med
udgangspunkt i materiale hentet fra et Comeniusprojekt CIVICO om udvikling af undervisning
i medborgerskab diskutere matematikundervisningens indhold. For både elever og lærere ved
da, hvad der kan og skal undervises i i matematikundervisningen i folkeskolen?
Ren matematik, semivirkelighed
og reelle referencer
I en artikel mange lærere har læst i løbet af deres
linjefagsuddannelse i matematik: Undersøgel-

seslandskaber af Ole Skovsmose (2003), er der
beskrevet 3 områder som matematikundervisningen kan referere til: Den rene matematik (eksempelvis talmønstre), en konstrueret semivirkelighed (eksempelvis købmandsberegninger eller
taxageometri) eller der kan være tale om reelle
referencer (eksempelvis en undersøgelse af hvor
meget vand man bruger i løbet af et brusebad).
Skovsmoses pointe er vigtigheden af at arbejde
med alle former for referencer, hvilket bare ikke
altid sker. Andre har nemlig argumenteret for,
at megen matematikundervisning er baseret på
matematikopgaver, der har en påklistret virkelighed, man som elev først skal skrælle af, inden
man kan regne opgaven og finde svaret. (Lindenskov 2003; Henningsen 2005). Lisser Rye Ejersbo
og Lars Vilhelmsen argumenterer for at FSA – problemløsningsopgaverne 2005 nok er realistiske,
men ikke autentiske. Sådan at forstå, at man har
valgt en kontekst, som man så har fået til at passe
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Af Henning Westphael, lektor
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”M

ange matematikopgaver har en påklistret virkelighed, man som elev
først skal skrælle af, inden man kan regne opgaven og finde svaret.”

Henning Westphael er seminarielektor i matematik
på VIA UC, læreruddannelsen i Århus

til de matematiske opgaver, man ønskede at stille.
Det kan vist siges at gælde for de fleste af FSAproblemløsningsopgaverne i nyere tid.
Generelt er det ikke for meget at sige, at matematikundervisningen har en vis tendens til at lukke
sig om sig selv i forhold til indholdet i undervisningen, og at mange af referencerne til indhold
udenfor den rene matematik ikke tages alvorligt.
Det kan give anledning til en oplevelse hos eleverne af, at ”matematik er noget man bruger til
at lave lektier med” (Alrø, Valero & Skovsmose
2009). Jeg søger i denne artikel at præsentere et
forsøg på at sprænge de gængse perspektiver
ved at tage en klassisk matematikopgave og lade
den være afsæt for en diskussion af, hvad man
kan anse for en retfærdig deling, og hvilken rolle
matematikken spiller i den diskussion.
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Medborgerskab og matematik
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CIVICO er et toårigt Comeniusprojekt støttet af
EU, med deltagelse fra Italien, Polen, Bulgarien
og Danmark. Målet med projektet er at styrke
undervisningen i medborgerskab i Europa. Der
er produceret en Guide til undervisning af elever
fra 14 år og op i medborgerskab med godt 40 lektionsplaner fra de deltagende lande indenfor forskellige temaer omhandlende medborgerskab.
Vi har i projektet forstået medborgerskab som

”-evne og vilje til at ville engagere sig i aktiv
deltagelse, der bygger på en holdning af tillid til andre mennesker, i alle sammenhænge
i det sociale liv: skole, lokalsamfund, arbejdsplads, fritidsaktiviteter” *
* Se note1
Fra Danmark er vi tre undervisere fra Læreruddannelsen i Århus, der som en del af vores bidrag
har produceret en række lektionsplaner i matematik med fokus på medborgerskab. Koblingen
mellem medborgerskab og matematik har vakt
nogen forundring i andre af partnerlandene. En
partner bad os om at nedtone matematikken i
vores lektionsplaner, da hun ellers var bange for,
at der skulle en matematiklærer til at undervise
efter disse planer. Tja det var jo egentlig pointen!
Det tjener til illustration af en pointe om, at opfattelsen af matematik som et ganske lukket fag
ikke kun eksisterer indenfor matematikfaget.
Tankerne bag undervisningen
I vores lektionsplaner tog vi fat på sammenhængen mellem matematik og retfærdighed. På
ungdomsuddannelserne har man ofte set matematik og retfærdighed behandlet i forhold til
valgsystemer, i en undersøgelse af spørgsmålet:
”Hvordan fordeler man retfærdigt mandaterne
efter et valg?” Meget af materialet er baseret
1

Definitionen er hentet fra CIVICO-projektets hjemmeside:
www.civicoproject.eu/vrc_dk.php

”E

lever oplever, at ”matematik er noget man bruger til at lave lektier med.”

Når der undervises på læreruddannelsen taler
man om de to former for division: måling og ligedeling, og i mange opgaver efterspørges en
retfærdig fordeling, hvor det forventes at man
foretager division, for at opnå ligedeling. På den
måde er ligedeling blevet synonym med en matematisk retfærdig fordeling. Det er vigtigt at
bemærke at det ofte er ganske fornuftigt at anlægge det perspektiv. På den måde holder vi et
fokus på dem der deler væk fra fordelingsnøglen, og holder kun fokus på det der skal deles.
Derved har alle de, der skal dele, samme status,
og i lighedens navn er det godt.
I kritisk matematikundervisning (Skovsmose
1994, 2003, 2006) er der et fokus på matematik
som handling, og det der konstrueres gennem
matematiske handlinger. I matematikundervisningen konstrueres ligedeling som den retfærdige fordeling, ofte usagt og uden alternativ.
Inspireret af kritisk matematikundervisning ønsker vi en matematikundervisning, der sætter
fokus på denne kobling mellem ligedeling og
retfærdighed. Ikke for at miskreditere den, men
for at bevidstgøre eleverne om at koblingen findes, og at der samtidig er situationer, hvor vores
oplevelse af retfærdighed måske ikke intuitivt er
koblet til en lige deling. På den måde bliver det
en del af matematikundervisningen at arbejde
med hvordan matematikken er en del af vores
måde at opfatte og bearbejde verden på. Vi
kommer altså til ikke blot at beskæftige os med
at lære om at bruge matematik, men også hvordan den kan bruges.
Hvordan gik det så, da vi prøvede i praksis?

prøvet mindst en gang i et af de deltagende
lande (lektions-planen bag denne artikel blev
afprøvet 3 gange i Italien). Det betød at vi ikke
var med ved afprøvningen af de forskellige lektionsplaner, og de resultater vi har fra afprøvningerne er kommet til på baggrund af lærerudtalelser samt et spørgeskema, som både elever og
lærere har svaret på.
Undervisning i retfærdighed og ligedeling var
berammet til en dobbeltlektion i overbygningen med det mål at få eleverne til at diskutere
retfærdig deling som det fremstår i matematik,
og få dem til at diskutere alternativer til den matematiske ligedeling.
Introduktion af temaet lige deling
Som indledning til undervisningen blev eleverne bedt om at dele 46 mellem 7 personer. Det
blev anset for let, og man kunne forestille sig følgende dialog udspille sig mellem 2 elever:
a) 46 delt med 7, det er nemt, det bliver 6
4⁄7 til hver.
b) Arh?
a) Jo, 6∙7 er 42 og så er der de sidste 4 æbler, det giver 4⁄7 til hver
b) Jo ok, men tror du ikke der er en fælde
så? Det kan jo ikke være så nemt.
a) Tror du vi skal svare i hele æbler, så vi
runder op til 7? Nej det giver ingen mening, for der er ikke 49 æbler.
b) Nej, så må vi hellere svare 6 æbler og så
4 til rest til deling.
a) Ja det kan vi godt. *
* Se note 2

En undervisningsgang
I projektet blev alle godt 40 lektionsplaner af-

2

Det er vigtigt at pointere, at selve dialogen er opdigtet. Men der er
dokumentation for det eleverne udtrykker i dialogen.
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på Matematik og Retfærdighed – mandatfordelingsproblemet af Ebbe Tue Poulsen (2000).
Vi valgte et fokus på ligedeling som udtryk for
matematik retfærdighed.
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”I

kritisk matematikundervisning er der et fokus på matematik som handling.”

Eleverne havde ret i at der var en intention
”gemt” i spørgsmålet, nemlig at synliggøre
for eleverne, at deling i matematik har underforstået en ligedeling, så man kan foretage en
division for at finde svaret. Der er faktisk intet i
opgaveformuleringen, der foreskriver en ligedeling, men det bliver af eleverne underforstået af
konteksten: Vi er i en matematiktime! Elevernes
overvejelser går jo faktisk også på, hvordan de
skal fordele de sidste 4 æbler, men det var ikke
inde i overvejelserne at give 4 af de 7 personer
et ekstra æble. Det vil sige at tænkningen om ligedeling på en eller anden måde får forrang for
det at fordele alle æblerne. I tanken bag opgaven var det lige præcist dette, der var lagt op til
at kunne trækkes frem i en kort klassediskussion,
hvilket man tilsyneladende ikke fuldstændigt
realiserede i afprøvningen. (Det er ikke muligt at
indgå i en diskussion af hvorfor det ikke skete,
på baggrund af det materiale jeg har til rådighed fra afprøvningen).
Lige deling og retfærdighed
– en undersøgelse
Klassen blev nu præsenteret for følgende historie: 3
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Peter, Sam og Maria spiser frokost sammen
en dag. Peter har 5 brød med pålæg med og
Sam har 3 brød med pålæg med til frokosten. Alle spiser lige meget, og er mætte efter
måltidet. Maria insisterer på at betale for sin
del af måltidet, så hun giver dem 8 ”penge”
(eller måske 80 kr.). Hvordan skal Peter og
Sam fordele de 8 ”penge” imellem sig?
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Eleverne blev bedt om at vælge mellem 3 mulige fordelinger af pengene: 4 penge til hver; 5
til Peter og 3 til Sam eller 7 til Peter og 1 ”penge”
3

En klassisk delingsgåde, som findes i mange forklædninger. Se fx disse
indiske drenge fortælle historien: http://mindyourdecisions.com/
blog/2011/09/14/a-fair-division-storytale/

til Sam. Eleverne diskuterer først to og to, for siden at tage en fælles samtale om det på klassen.
Efterfølgende beder læreren eleverne fokusere
på en af fordelingerne for at undersøge i hvilken
forstand den kan ses som værende en retfærdig
fordeling.
Lad os lige stoppe op og se på de tre foreslåede
muligheder. Fordelingen 5:3 i Peters favør ligger lige til højrebenet, da det er en lige deling
i forhold til, hvor mange brød de to hver især
medbragte til den fælles frokost. Bemærk dog,
at man så har flyttet fokus fra det der skal deles, til dem der skal modtage det delte, hvilket
man som nævnt ikke sædvanligvis gør i matematik. Når man først er gået ned ad den vej og
taget udgangspunkt i dem, der skal dele, skal
man overveje den sædvanlige (men lidt overraskende) matematiske løsning, som er 7:1 i Peters
favør. Der ser man på, hvem der bidrager med
hvad til at stille Marias sult. Peter, der havde 5
brød, spiser 8⁄3 selv og giver Maria 5 - 8⁄3 = 7⁄3.
Sam har 3 brød og spiser selv 8⁄3, hvilket giver
3 - 8⁄3 = 1⁄3 til Maria. Ud af det kan vi se at Peter
bidrager i forholdet 7 : 1 til at stille Marias sult.
Det er pointen i gåden, at denne fordeling ikke
i første omgang synes at være den retfærdige.
Det opleves som om Peter får for meget, indtil
man så regner på det.

Her er indrammet de 8/3 af Peters og Sams i alt 8
brød, der går til Maria, nemlig 7/3 af Peters og 1/3
af Sams.
Men kan man ikke argumentere for den lige fordeling 4 til hver? Dels vil det sædvanlige matematiske perspektiv om ligedeling, hvor vi ikke
tager hensyn til de tos forskellige bidrag, producere løsningen 4 til hver. Henter vi inspiration fra

”M

atematikken er en del af vores måde at opfatte og bearbejde verden på.”

Så man kan faktisk argumentere for alle tre mulige fordelinger, men i sammenligning med introduktionsopgaven får vi et andet billede af det
at dele retfærdigt. Retfærdighed går fra at være
en ligedeling forvaltet gennem division til at
være en oplevelse baseret på ”noget andet”. Matematikken har begrænsninger, vi kan ikke altid
blot dele ved hjælp af division, hvilket den afsluttende klassediskussion gerne skulle bringe frem i
lyset samt rumme fælles overvejelser i forhold til.
Diskussion om matematisk indhold
kontra retfærdighed
I det gennemførte forløb viste det sig, at eleverne havde stor fornøjelse af undervisningen og
mange elever gav udtryk for at de havde fået et
mere nuanceret retfærdighedsbegreb. Samtidig
havde mange elever svært ved at se forløbet som
matematikundervisning. En enkelt klasses elever fokuserede meget på, at temaet division var
under deres niveau, hvilket for mig tolkes som,
at de tænker division som værende det eneste
matematiske indhold i den undervisning. Ligeledes havde mange elever svært ved at se bort fra
forventningen om at få ”det rigtige svar”. Dermed
bliver diskussionen af, hvorvidt det ”rigtige svar”
afhænger af forskellige perspektiver meget svær
at tage. Det viste sig også i evalueringerne som
elevernes manglende deltagelse i klassediskussionerne. Generelt virkede det ikke til, at den faktiske
gennemførelse af undervisningen fik åbnet for de

intenderede diskussioner omkring matematikkens rolle i forhold til retfærdighedsbegrebet. Det
lod ikke til på lærernes udsagn, at de var vant til
i en matematiklektion at diskutere rimeligheden
i at anvende matematiske argumenter i forhold
til eksterne begreber som her retfærdighedsbegrebet. Indholdet af undervisningen blev tilsyneladende vurderet som værende udtømt af både
elever og lærere inden man kom til disse diskussioner, hvilket kunne være begrundet i de vaner og
deltagelsesmønstre, elever og lærere havde fået
opbygget omkring matematikundervisningen.
Konklusion
Kan medborgerskab inddrages i matematikundervisningen, f.eks. med fokus på retfærdighed
og division? Ja, det mener jeg, men man skal
nødvendigvis se sig godt for som lærer. For det
første skal man selv være på forkant med at kikke på faget med lidt andre øjne og måske tænke
indholdet i matematikundervisningen bredere
end sædvanligt. Det er for at kunne holde fokus
i en diskussion af, hvordan matematikken bliver
brugt og forstået af eleverne og folk i almindelighed. At f.eks. ”rigtigheden” af en udregning ikke
knytter sig til strengt matematiske argumenter,
men som her knytter sig til en given forståelse
af retfærdighed. Det brede perspektiv er også
nødvendigt for at kunne diskutere konsekvenserne af en bestemt brug af matematiske begreber, som f.eks. koblingen mellem ligedeling,
division og retfærdig fordeling. Der er faktisk
andre forståelser af en retfærdig fordeling end
den matematiske. For det andet skal man som
lærer ikke være blind for, at eleverne også har
en holdning til, hvad matematikundervisningen
kan indeholde og den indbefatter ikke nødvendigvis en diskussion af retfærdighed. Det kan
betyde at eleverne frustreres over ikke at kunne
genkende deres sædvanlige matematiktime og
stiller spørgsmål som i overskriften.
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det Ny Testamente (Markus Kapitel 14 vers 41 44), kan vi også argumentere for en ligedeling.
Der er fortællingen om den fattige enke, der
giver et lille beløb til en indsamling for de svage, som modstilles med andre, der giver meget
mere. Jesus fremhæver enken, da hun giver alt
hun har ekstra, hvorimod de andre blot giver lidt
af deres overflod. Ud fra den betragtning giver
både Sam og Peter alt de har til overs til Maria,
og de skal derfor have lige meget for det.
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”R

igtigheden” af en udregning knytter sig ikke kun til strengt matematiske
argumenter, men også til en given forståelse af retfærdighed. ”

Erfaringerne med dette forløb er på den ene
side, at inddragelse af matematikkens deltagelse i behandlingen af de store spørgsmål som
retfærdighed og medborgerskab kan være med
til at forny elevernes interesse for faget. Men at
det kun sker under forudsætning af, at det som
en del af undervisningen synliggøres at disse
spørgsmål faktisk er matematikundervisning.
Det kan kræve meget af både lærer og elever.
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Lindenskov L. (2003) Nytte og Glæde – modstrid
eller samvirke? I Kan det virkelig passe? Skovsmose
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Undersøgende matematikundervisning
– hvad kan det bruges til i grundskolen?
Af Morten Blomhøj, lektor

Samlet set er der tale om en ret betydelig satsning inden for EU’s udvikling på uddannelsesområdet.
Begrundelserne for de enkelte projekter efterlader det klare indtryk, at udvikling af mere
undersøgelses-baserede undervisningsformer i

matematik og naturfag politisk ses som direkte
forbundet med samfundsmæssige behov for
uddannelse af kvalificeret arbejdskraft til at understøtte den teknologiske udvikling og generelt EU’s konkurrenceevne i verden. Denne politiske dagsorden i EU har afsæt i en rapport fra
en ekspertgruppe, som i 2007 fastslog, at unge
menneskers interesse for naturfag og matematik er faldet i de senere år og at Europas kapacitet for innovation og forskningskvalitet også vil
blive mindre, hvis ikke der gøres noget effektivt.
Inden vi som fagdidaktikere og lærere løber efter en sådan politisk dagsorden er det imidlertid
vigtigt at afdække nærmere, hvilke didaktiske
kvaliteter og udfordring der kan ligge i undersøgende matematikundervisning. Som forudsætning herfor er det naturligvis nødvendigt med
en nærmere afklaring af, hvad vi skal forstå ved
undersøgende matematikundervisning.
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Inquiry Based Education (IBE) er kommet
ind debatten om matematikundervisning
inden for det seneste årti. Det er en international trend, der er kommet til matematik fra
science education, blandt andet via en række store EU projekter, der sigter på at udvikle
både matematik- og naturfagsundervisning.
Danmark deltager i flere af disse projekter,
der handler om at udvikle og sprede undersøgende arbejdsformer og støtte læreres
professionelle udvikling. Projektbeskrivelser og undervisningsmaterialer udviklet i
disse projekter kan findes via web portalen:
www.scientix.eu.
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”D

ewey understregede og dyrkede de fælles træk ved problemløsning i hverdagssammenhænge, almindelig erfaringsdannelse og udviklingen af sund fornuft.”
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Morten Blomhøj er lektor og studieleder ved Den Naturvidenskabelige
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Hvad skal vi forstå ved undersøgende matematikundervisning?

forudsætter samspil mellem handling og refleksion, som så netop skaber ny erkendelse.

Inquiry begrebets oprindelse som pædagogisk
begreb kan føres tilbage til den amerikanske uddannelsesfilosof John Dewey (1859-1952). Dewey
understregede og dyrkede de fælles træk ved
på den ene side problemløsning i hverdagssammenhænge, almindelig erfaringsdannelse og
udviklingen af sund fornuft og på den anden side
løsning af problemer og udvikling af metoder i videnskabelige sammenhænge. Han så den videnskabelige udvikling som en systematisering og
raffinering af dagligdagsmetoder til problemløsning og ikke som en helt særlig erkendelsesform.
Han identificerede grundlæggende metoder og
erkendelsesformer som ”experimental practice
of knowing” og ”reflective inquiry” som værende
fælles for udvikling af erkendelse. Specielt anså
han ”reflective inquiry” som nøglen til at ophæve
adskillelsen mellem viden og handling (knowing
and doing) i forståelse af menneskelig virksomhed. På dette grundlag udviklede Dewey en pædagogik, som han også til en vis grad realiserede
som praksis i en særlig forsøgsskole.

Gennem udviklingsprojekter og efteruddannelseskurser i PRIMAS1 har vi prøvet at indkredse begrebet undersøgende matematikundervisning
ud fra et praktisk didaktisk perspektiv. I denne
sammenhæng peger vi som det centrale element
på, at der i et undersøgende undervisningsforløb
er sat en scene for elevernes undersøgelse af noget mere eller mindre bestemt. Det kan være en
eller flere problemstillinger eller et fænomenområde. Det vigtige er, at der skabes et motiv hos
eleverne for den undersøgende virksomhed og
en optagethed af genstaden for undersøgelsen.
Der er noget vi gerne vil finde ud af eller blive
klogere på sammen. Og vi skal kunne tale om
det i et fælles sprog. Det betyder imidlertid ikke,
at der ikke undervejs i undersøgende forløb kan
opstå nye spørgsmål, der giver anledning til skift
i motiv og genstand for undersøgelserne, og det
betyder heller ikke, at forskellige grupper af elever i en klasse ikke kan arbejde med forskellige
spørgsmål og problemer. Det er netop didaktiske
kvaliteter ved undersøgende arbejde.

Elevernes naturlige interesse for løsning af (i
første omgang) praktiske og umiddelbare problemer og deres erfaringer med løsning af sådanne problemer uden for skolen, var her udgangspunkt for udvikling af ”reflective inquiry”
som generel metode til løsning af problemer og
udvikling af viden. Kernen i denne metode er, at
der er en drivende motivation til at løse et givet
problem eller at forstå en given situation eller
forklare et oplevet fænomen, og at løsningen

Målet er at lære matematik
Samtidig er det et rammevilkår, at det foregår i
skolen/skoletiden, og at det er med henblik på at
lære matematik. Der skal altså være en opmærksomhed rettet mod læring af matematik i un1

PRIMAS (Promoting Inquiry in Mathematics and Science Education
across Europe) har til formål at bidrage til udvikling og spredning af
undersøgende undervisningsformer i matematik- og naturvidenskabsundervisning. PRIMAS i Danmark omfatter både grundskolen og
de gymnasiale uddannelser, www.primas-project.eu .

”I

et undersøgende undervisningsforløb er der at en scene for elevernes
undersøgelse af noget mere eller mindre bestemt.”

På baggrund af vores analyse og erfaringer
kan vi løseligt definere undersøgende matematikundervisning som undervisning, hvor
der er sat en scene, og dermed skabt grundlag
for elevernes dannelse af motiv for målrettet
undersøgelse af et problem, problemfelt eller
fænomenområde som indebærer et potentiale
for matematiklærering. Elevvirksomheden i undersøgende undervisning er karakteriseret ved,
at eleverne er fagligt aktive drevet af egne motiver for undersøgelsen. Undersøgende matematikundervisning i grundskole må derfor være
præget af elevvirksomhed, hvor eleverne søger
at afklare rammerne for undersøgelsen, formulerer spørgsmål til undersøgelsen, afgrænser
og formulerer matematiske problemer, observere systematisk, måler, klassificerer, designer
og udfører eksperimenter, fortolker og vurderer
resultater, samt kommunikerer fagligt om egne
undersøgelser i skrift og tale.
En undersøgende undervisningsform i matematik kan ses som modstykke til en fagligt formidlende undervisning, der primært drives af lærebogen, og hvor læreren præsenterer eleverne
for matematiske begreber og metoder forud for,
at de arbejder med øvelser og opgaver, der kan
støtte opbygning af viden og færdigheder i det
pågældende emne.
Overordnet set kan man lidt banalt sige, at udvikling af matematikundervisningens kvalitet

drejer sig om at finde den rette balance og integration mellem undersøgende og formidlende
arbejdsformer. Med integration mener jeg her,
at formidling af faglige pointer og træning af
færdigheder i passende omfang er motiveret
gennem målrettet undersøgende arbejde.
Undersøgelseslandskab og undersøgende
matematikundervisning
Undersøgende matematikundervisning findes
allerede i praksis i grundskolen. Didaktisk refleksion og debat om dens nærmere bestemmelse
og begrundelser, dens kvaliteter og dens udfordringer, samt om dens vilkår for udvikling i
skolen, er imidlertid særdeles aktuel og relevant
for udvikling af grundskolens matematikundervisning.
Der skelnes mellem undersøgelseslandskaber,
der har referencer til ren matematik, en semivirkelighed, eller virkelige referencer, fordi de
har forskellige didaktiske kvaliteter, men alle tre
typer kan give anledning til undersøgende matematikundervisning. I det følgende giver jeg et
eksempel på et undersøgelseslandskab med referencer til en semi-virkelighed.
Taxi-geometri – et undersøgelseslandskab
I denne uge skal vi lave matematik i en lidt mærkelig by som hedder Ternby. Gaderne i Ternby
går enten øst-vest eller nord-syd. De er altså vinkelrette eller parallelle og afstanden mellem to
parallelle nabogader er en enhed. Her er et kort
over noget af byen, se figur 1. Folkene i Ternby
bor kun i gadekrydsene – mærkeligt, men sandt.
Afstanden mellem to gadekryds, fx A og B på figur 1 i Ternby kan bestemmes ved at tælle, hvor
mange enheder man skal gå, løbe, cykle, køre i
bil, eller … for at komme fra A til B eller fra B til
A – er det det samme? Og man må ikke flyve i
Ternby!
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dersøgende matematikundervisning. Men der
er ikke nødvendigvis på forhånd fastlagt meget
bestemte intentioner for elevernes læringsudbytte. Som centralt element i tilrettelæggelsen
og iscenesættelsen må der imidlertid være en
mere eller mindre klar forestilling hos læreren
om det potentielle læringsudbytte for eleverne.
Som lærer må man kunne begrunde, hvorfor
netop det valgte problem eller det valgte fænomenområde er værdigt som udgangspunkt for
et undersøgende undervisningsforløb.
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”F

orskellige grupper af elever i en klasse kan arbejde med forskellige spørgsmål
og problemer. Det er netop didaktiske kvalite-ter ved undersøgende arbejde.”

P1: Ja, men hvis ikke vi må vende mellem to
punkter, kan vi ikke lave en rundtur på 9.
T: 		 Nej, det er ikke tilladt at vende mellem
punkterne.
P2: Så er det ikke muligt med 9.
T: 		 Er I sikre?
P1: Vi tror vi er sikre – er det ikke rigtigt?
T:		 Men hvorfor tror I, at det er umuligt med 9?
P2: Måske fordi 9 er ulige – de andre er lige.

Figur 1: Viser kort over (noget af) Ternby med to
gadekryds, der har afstanden 2+3=5.
Sådan kunne scenen sættes for et forløb på 6
klassetrin. I matematik kaldes denne måde at
måle afstand på populært for taxi-metrik og de
relaterede spørgsmål afstandsegenskaber for
gitterpunkter i planen for taxi-geometri, fordi
det minder om taxikørsel i fx New York. Matematisk set er det gyldigt afstandsmål og giver
derfor anledning til matematisk set interessant
spørgsmål – fx hvordan en cirkel ser ud i Ternby?
Efterfølgende kan der arbejdes med følgende
systemer af opgaver.
(A1) Tegn – hvis det er muligt – rundture forskellige steder i Ternby med længderne 4, 8, 9
og 12.
(A2) Afmærk de gadekryds, hvor Anders der bor
i A og Bente, der bor i B kan mødes, hvis de
skal have lige langt, se figur 1.
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(A3) Hvad sker der, hvis Bente flytter til et nabokryds?
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I undersøgende matematikundervisning er dialogen mellem læreren og eleverne under deres
arbejde af afgørende betydning. Følgende dialog kan siges at understøtte elevernes undersøgende arbejde.
T:		 Har I fundet de fire rundture?

T: 		 Godt forslag. Prøv med nogle andre ulige
tal.
Efter nogle minutter vender lærer tilbage til eleverne:
T:		 Har I fundet nogle rundture med ulige
længde?
P1:		 Nej, det er umuligt.
T:		 Kan I formulere en regel?
P2: Det er umuligt at lave en rundtur med ulige
længde.
T:		 Fint, hvad kan man så sige om en rundtur,
hvis man har en?
P1: Den vil have en lige længde.
T: 		 Fint – det er rart at vide, men kan I bevise at
det sandt?
Nogle minutter senere spørger eleverne om
hjælp.
T: 		 Hver gang man går en enhed nord på, må
man et andet sted på rundturen gå en enhed syd på – ikke sandt?
P2: Jo, ellers kan man jo ikke komme hjem.
P1: Det må være det samme med øst og vest
T: 		 Præcis, så hvis man går x enheder nord på
og y enheder øst på undervejs på turen,
hvordan kan længden så udtrykkes?
Efter lidt når eleverne frem til: ”2x + 2y” som udtryk
for længden af en rundtur. De siger at summen af
to lige tal er lige og at det beviser deres regel.

”D

er må være en mere eller mindre klar forestilling hos læreren om det
potentielle læringsudbytte for eleverne.”

(B1) Anders siger at han bor i afstanden 3 til
skolen, der ligger i gadekrydset A. Hvor kan
han bo? Og hvor mange muligheder er der?
Find på et navn til dette mønster af punkter.
(B2) Lav en tabel over antallet af punkter (gadekryds), der har afstande fra 1 til 10, til
skolen. Kan I lave en formel over antallet af
punkter, der har afstanden r til skolen?
(B3) Lav tabel over antallet af punkter, der har
en afstand som mindre en r til skolen, når r
varierer fra 1 til 10. Kan I også lave en formel
(det er svært)?
I fortsættelsen af elevernes arbejde i dette undersøgelseslandskab kan elever let komme på
og formulere relevante og udfordrende problemer. F.eks. spurgte en elev i 8. klasse: Hvor mange skoler skal der være i Ternby (10x10 gader),
hvis ingen skal have længere end 5 enheder til
skole?, og hvor skal de ligge? Og en anden: Hvor
mange forskellige korteste ture er der mellem
A og B? Eller på 6. klassetrin: Hvor lang er den
længste tur, man kan køre mellem to punkter
uden at køre uden for området og uden at komme det samme sted to gange – den tur som den
tarvelige taxichaufføren vil køre med den nyligt
ankomne turist.
Tre eksempler
Cykelmatematik, Reb-trekanten og Skorstenen
er udviklet af PRIMAS-DK og de tre University
Colleges Nord, Sjælland og VIA gennem deres
samarbejde i kompetencecentret i matematik:
KomMat, se http://kommat.dk.
Temaet Cykelmatematik er klassisk i matematikundervisningen på mellemtrinnet. Her er det
brugt som eksempel på et tematisk forløb, der
kun i mindre grad er anvendelsesorienteret,
men som rummer nogle frihedsgrader for ele-

vernes undersøgende virksomhed. Iscenesættelsen har vist sig af afgørende betydning for at
få engageret eleverne i relevante undersøgende
aktiviteter i forhold til temaet cykler. Klassen
kan f.eks. præsenteres for en samling af meget
forskellige cykler, og der kan laves fælles brainstorm over, hvilke forhold omkring cykler, man
kan undersøge ved hjælp af matematik. Læreren
kan her styre i retning af mere specifikke spørgsmål som f.eks.: Hvordan måler man størrelsen
af en cykel, og hvor langt kører de enkelte cykler på en pedalomgang? Og kan man beregne
denne længde, og kan resultatet bekræftes ved
måling? Forløb af denne type rummer muligheder for differentiering mellem forskellige grupper af elever, samtidig med, at alle grupper kan
bidrage til den fælles undersøgelse.
Rebtrekanten er et undervisningsforløb der er
designet til 5.-6. klasse med det sigte, at eleverne skal erkende trekantuligheden som en
generel egenskab ved trekanter, altså et helt bestemt og rent matematisk læringssigte. Inddelt
i grupper med fire elever i hver bliver klassen
præsenteret for et reb, der er bundet sammen
til en ring, og som har 12 knuder, der er placeret
med samme indbyrdes afstand. Hver gruppe får
et reb, og læreren præsenterer opgaven for klassen på denne måde:
”Arbejdet skal foregå ude i skolegården. Hver
gruppe skal lave så mange forskellige trekanter
som muligt med rebet. Men det er kun tilladt at
lave trekanter, der har knuder i alle tre hjørner
og rebet skal være strakt mellem knuderne. For
hver trekant, I får lavet, skal I tegne trekanten
på papir og skrive længderne på siderne. Hvor
mange forskellige trekanter kan I lave?”
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Et andet system af opgaver i Ternby kunne være:
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”E

levvirksomheden i undersøgende undervisning er karakteriseret ved, at
eleverne er fagligt aktive drevet af egne motiver for undersøgelsen.”

51 meter høj skorsten ved en fabrik i nærheden af
skolen, se figur 3. Skorstenen blev kørt gennem
byen i et stykke – der var vidner blandt eleverne,
og spørgsmålet til eleverne var: Hvordan kunne
det lade sig gøre og hvor meget længere kunne
den have været, hvis den skulle samme vej? Som
det ses af figur 3, gav spørgsmålet anledning til
mange spændende undersøgelser.

Figur 3: Viser skorstenen set fra skolen og én af de
undersøgelser eleverne gennemførte for at svare
på spørgsmålet.
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Figur 2: Billedet viser en gruppe af elever på 6. klassetrin, der har lavet en ligesidet trekant med kantlængden 4. Tegningen viser gruppens gengivelse af
en 3-4-5 trekant, som de også har lavet med rebet.
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Styrken ved den undersøgende tilgang er her,
at problemet kan forankres i elevernes praktiske undersøgelser, og at den grundlæggende
erkendelse af trekantsuligheden gennem det
undersøgende arbejde kan forbindes til en fysisk erfaring. Det er fx umuligt at lave en 2-4-6
trekant – ”den bliver helt flad”.
Skorstensproblemet er et klart eksempel på en
autentisk modelleringsproblemstilling med mange frihedsgrader for elevernes arbejde. Udgangspunktet var, at der fornyligt var blevet opstillet en

Det er en selvstændig pointe ved undersøgende
arbejde, at det kan bidrage til at forankre skolens
matematikundervisning i verden uden for skolen.
Det er netop en af pointerne fra Dewey’s uddannelsesfilosofi. Skorstensproblemet repræsenterer
en høj grad af autenticitet, hvad angår selve problemstillingen, og det er givetvis af betydning for
elevernes motivation for at arbejde med problemet og for deres oplevelse af, at matematik har
noget væsentligt at tilbyde til forståelse af verden. Så det vigtigt er matematikundervisningen
passende ofte rummer den form for autenticitet.
Opsummerende om undersøgende
matematikundervisning
Det er ikke lettere, snarere sværere at bedrive
undersøgende matematikundervisning end
mere formidlende undervisning. Til gengæld
kan det være betydeligt mere givende for eleverne og interessant for læreren. Samtidig har
erfaringerne fra de mange forløb med undersø-

”E

n undersøgende undervisningsform er et modstykke til en fagligt
formidlende undervisning, der primært drives af lærebogen.”

• Iscenesættelse af elevernes undersøgende
virksomhed. Det er en vigtig fase, og det kræver typisk, at læreren udnytter nye virkemidler i formidlingen.
• Klargøring og formidling af målene for elevernes læring ved undersøgende arbejde.
• Klasserumsledelse og styring af elevernes
”koncentrationsrytme” i undersøgende arbejde.
• Støtte til elevernes undersøgende arbejde
gennem rammerne og den løbende dialog.
• Støtte til opbygning af en fælles faglig viden
i klassen på grundlag af undersøgende virksomhed. Hvilke faglige pointer kan formidles
til klassen på grundlag af forløbet, og hvordan kan de almengøres? Og hvilken fortsat
læring peger de frem mod?
• Hvordan vurderes og bedømmes elevernes
læring i undersøgende arbejde?
• Hvilken fagdidaktisk viden kan udvikles (om
disse udfordringer), og hvordan kan en sådan
viden udnyttes til udvikling af matematikundervisningens praksis?
Disse udfordringer må belyses gennem fortsat
udviklingsarbejde og refleksion og gennem
samspil med matematikdidaktisk forskning i undersøgende matematikundervisning.
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gende matematikundervisning udpeget nogle
generelle didaktiske udfordringer knyttet til
undersøgende arbejde i matematik. Det gælder:
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At lære er at søge:

Undersøgelser som en måde
at studere matematik på
Af John Mason, professor
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Nogle former for læring er kognitivt passive.
Læringen sker uanset ønsker eller intentioner. Men signifikant læring, især med en højt
teoretisk indhold, kræver hensigt og brug af
energi genereret af ønske, foranlediget af
nysgerrighed, som er vakt af overraskelse.
Undertiden er elever tilfredse med at acceptere, hvad de støder på (får at vide). Men når
de tager initiativ, når de fremfører påstande
(antagelser, som de derefter forsøger at påvise) ser vi dem som involverede, og de er
langt mere tilbøjelige til at lære noget. Derfor er min titel ”At lære er at søge”.
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At søge indgår i ordet ”undersøge”. Ordet undersøge betyder at underkaste noget, fx en
genstand, et materiale, et område eller en organisme, en nøje og detaljeret gennemgang, med
henblik på at finde frem til og opnå sikker viden
om dets beskaffenhed, sammensætning, struktur
osv. ofte på basis af en bestemt systematik eller
videnskabelig metode. Jeg mener, at signifikant
læring finder sted, når folk søger igen (det vil sige

for sig selv) og sonderer under den umiddelbare
overflade. Som Italo Calvino (1983) observerede:
Det er først, når du kommer til at kende overfladen
af ting, at du vover at se, hvad der er nedenunder,
men overfladen af tingene er uudtømmelig.
Som senior tager jeg mig frihed til at udtrykke,
at fra mit synspunkt synes mange unge mennesker i dag at være vænnet til at acceptere og
samtykke (i hvert fald i matematikundervisningen) snarere end at opstille spørgsmål, påstande og forslag (Mason 2009). Leonardo Da Vinci
(webref) udtrykte det på denne måde:
Den, der elsker praksis uden teori er som en sømand, der styrer et skib uden ror og kompas og
aldrig ved, hvor han kan kaste anker. Praksis hviler
altid på god teori.
Jeg fastholder, at det er nødvendigt som professionel lærer at være ansvarlig. Ansvarlig undervisning indebærer, at underviseren er i stand til
at begrunde valg af handlinger med hensyn til

”F

or læreren handler det om tilskynde eleverne til at udnytte deres
følelsesmæssige energi på sådan en måde, at de tager initiativ, stiller
spørgsmål og opstiller antagelser.”

John Mason er PhD i kombinatorisk geometri og
professor emeritus fra Britisk Open University

Da børn er født nysgerrige og har behov for at
få mening ud af de sanseindtryk de modtager,
bliver det pædagogiske spørgsmål, hvordan
man nærer den nysgerrighed, den udadgående
søgen efter meningsfulde forbindelser og underliggende strukturelle relationer. For læreren
handler det om tilskynde eleverne til at udnytte deres følelsesmæssige energi på sådan en
måde, at de tager initiativ, stiller spørgsmål og
opstiller antagelser samt spørger, hvorfor noget
er, og hvornår og hvorfor noget kan eller ikke
kan være tilfældet. I matematik udtrykkes dette
mest præcist ved temaet »uforanderlighed midt
i forandring”: At lokalisere og formulere, hvad
der er tilladt at ændre, og hvad nødvendigvis
forbliver uforanderligt (og hvorfor). Nogle gange er det et objekt, materielt eller abstrakt, der
forbliver uforanderligt, oftere er det en relation,
eller en forbindelse mellem relationer (som i et
forhold), eller … Sekvensen kan udvikle sig uendeligt i matematik.
Mere generelt har Ference Marton (Marton &
Booth 1997, se også Marton, 2006; Marton &
Pang 2006) foreslået, at læring er ”at blive bekendt med dimensioner1 af (mulig) variation” og
i matematik omfatter dette ”at blive opmærksom på det tilladte interval af forandring” i hvert
1

Her anvendes ‘dimension’ ikke-teknisk for ‘aspekt’; ”mulig” blev tilføjet
af Watson & Mason (2005) for at understrege sandsynligheden for en
forskel mellem lærerens og elevernes opfattelse.

enkelt aspekt (Watson & Mason 2005).
Overraskelse (Movshovits-Hadar 1988), kognitiv
dissonans (Festinger 1957) eller andre kilder til
at udfordre og forstyrre (Cook 1914/1979) er redskaber, som lærerne kan bruge noget af tiden.
Men en lærer arbejder for at overføre initiativ til
elever, at generere uafhængighed snarere end
afhængighed. Så de ønsker at komme til det
punkt, hvor søgningen efter uforanderlighed
midt i forandring er et mål i sig selv, tilstrækkeligt foruroligende og spændende til at inspirere
elever til at undersøge under overfladen. Med
henblik på fortsat at opleve verden som problematisk, er det nødvendigt at udvikle tilliden til
sine egne muligheder og forskellige samfunds
muligheder for at påtage sig udfordringer med
en vis grad af succes.
Således bliver det vanskelige spørgsmål at udfordre elever på passende vis: Ikke alt for hårdt
og ikke for svagt.
Noget baggrundspsykologi
Hvad betyder det, ”at lære”? Dette ord rummer
en mangfoldighed af forskellige aspekter af den
menneskelige erfaring. For eksempel er der tilpasning af adfærd gennem udvikling af vaner:
Visse aktiviteter kan indarbejdes i vores handlinger gennem gentagelse. Træning i kampsport
som afbildet i film som Karate Kid viser, hvordan
dette er gjort, og atletiktrænere har udviklet
en videnskab om træning. Hele pointen er at få
kroppen til at handle uden at det kræver mere
bevidste overvejelser.
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en teoretisk ramme, der indeholder en vis værdi
og en opsamlet visdom, hvis ikke der er tale om
offentliggjort forskning. Ansvarlig undervisning
indebærer, at kunne udtrykke værdier og principper, der begrunder de pædagogiske valg.
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”S

åledes bliver det vanskelige spørgsmål at udfordre elever
på passende vis: Ikke alt for hårdt og ikke for svagt.”

Læring forstået som at blive mere følsom over
for en mulighed har Gattegno udtrykt som:
Kun bevidsthed er underviselig.
I modsætning hertil kan adfærd trænes, og den
energi, det kræver at handle og lære, kommer
fra følelser eller påvirkninger. Jeg finder det nyttigt at tilføje Gattegno slogan med:
Kun årvågenhed kan trænes, og
Kun følelser kan udnyttes.
Disse tre slogans stammer fra nogle af de ældste indiske skrifter, Upanishaderne, som foreslår, at den menneskelige psyke kan opfattes
som en hestetrukken vogn. Der er heste, en
vogn, en chauffør og en ejer. For at binde tingene sammen spændes hestene for hammel og
vognstænger, som er forbundet til vognen, og
chaufføren har tøjler til at dirigere hestene med.
Hestene kan fortolkes som følelser eller påvirkninger, eller i nogle tilfælde sanserne, som er direkte knyttet til følelserne. Vognen er kroppen
eller mere generelt udførelsen af handlingen,
føreren er intellektet eller kognitionen, ejeren
er viljen, som opleves som opmærksomhed.
Hammel og vognstænger kan tolkes som vaner,
som er de måder, hvorpå hestenes bevægelige
energi muliggør udførelsen, tøjlerne svarer til
mentale billeder, som er måden, hvorpå intellektet dirigerer påvirkningen, og således påvirker udførelsen.
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Fremgangsmåde
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Min tilgang til matematikuddannelse og til undervisning og læring er eksperimenterende eller
fænomenologisk. Jeg tilbyder folk opgaver som
øvelser til at generere aktivitet hvorved man kan
erfare noget, og jeg forsøger at stimulere refleksion og fordybelse som en støtte til denne erfaring med henblik på at gøre det til læring. I matematiklokaler giver vi eleverne opgaver at løse,

hvilket resulterer i aktivitet2. De fleste elever
udøver den erkendelsesmæssige holdning, at
hvis de løser de opgaver, de får, og får nogle korrekte svar, så vil de lære det, de skal. Beviser for
denne holdning er i den måde, hvorpå ihærdige
elever søger flere øvelser og gennemarbejdede
eksempler uanset hvor mange de får, og at når
det kommer til at studere til eksamen, kender
de fleste studerende kun til at ’bearbejde flere
eksempler’ for at øve og øve.
Jeg interesserer mig for matematisk tænkning
(Mason, Burton & Stacey 1982, 2010), for på den
måde at give de studerende mulighed for at respondere matematisk på spørgsmål frem for at
komme med de sædvanlige tillærte reaktioner.
Forskellen på at respondere og reagere er forskellen mellem faglig og bevidst opmærksomhed og en automatisk vanebaseret reaktion:
sidstnævnte er ufleksibel, men hurtig, hvorimod førstnævnte er fleksibel, men kan tage lidt
længere tid. Man mindes fablen om Haren og
skildpadden (Claxton 1997). Studerende, der er
blevet opmærksomme på og har udviklet deres
naturlige kræfter (til at forestille sig og til at udtrykke, at specialisere sig og at generalisere, at
antage og at overbevise, at organisere og klassificere) er i stand til at reagere på ukendte og
usædvanlige spørgsmål og situationer, der ville
stoppe de studerende, der er afhængige af remser og træning af procedurer.
I det følgende giver jeg et par opgaver med
kommentarer for at illustrere, hvordan jeg kan
lide at arbejde med eleverne. Mit mål er her at
illustrere, hvordan en tilsyneladende simpel opgave kan bruges til at stimulere eleverne til at
blive aktivt agerende, at søge og som en konsekvens at lære, at ’hævde’ antagelser og forsøg
på begrundelse snarere end blot gentage, hvad
der bliver sagt. Et senere afsnit indeholder både
2

Christensen & Walther (1986) påpegede en vigtig forskel mellem opgave og aktivitet, som, når den overses fører til en forarmet tænkemåde om matematiklokaler

”A

dfærd kan trænes, men kun bevidsthed er underviselig.”

sammenhæng og begrundelse for mit brug af
forskellige fagudtryk til at kommentere på opgaven og dens udvikling.

sempler fra den ene tabel. Andre, som allerede
er stillet over for vekselvirkningen mellem største og mindste vælger sandsynligvis at ignorere
eller udsætte overvejelsen af dette forslag.

Maximum og Minimum

Endelig er den almene gyldighed antydet ved at
spørge, om et erkendt forhold kunne være anderledes. En alternativ fremstilling af opgaven
kan være at undersøge en tabel af en given størrelse som 4 gange 4, og derefter at forudsige,
hvilke resultater, det giver. Det skaber overraskelse, at en forudsigelse kan foretages og im-

Her er 6 større end -3, så det mindste tal blandt
størsteværdierne i rækkerne er større end det
største tal blandt mindsteværdierne i kolonnerne.
Gælder det altid for alle tabeller eller kan det somme tider være omvendt? Hvad med det største
tal blandt mindsteværdierne i rækkerne og det
mindste tal blandt størsteværdierne i kolonnerne?
Kommentar
Bemærk, at det ikke engang er klart, hvad fænomenet er, før du har gennemført mere end
ét eksempel. At sammenligne det største tal i
minimumsrækkerne og det mindste tal i maksimumskolonnerne er en mulighed for dem, der
kan træde tilbage fra den kompleksitet det er at
se, at det er det samme fænomen, men anvendt
på en lidt anden tabel og derved generere to ek-

plicit foreslår en almen gyldighed. Jeg valgte
at starte med denne bestemte tabel for at understrege behovet for at lokalisere og præcisere
problemstillingen. Et af mine principper er, at
det er vigtigt at variere, hvordan opgaverne stilles, således at eleverne ikke bliver vant til en bestemt måde at præsentere problemerne på, som
understøtter forudindlært og trænet adfærd i
opgaveløsningen.
For at følge op på opgaven er det sandsynligt,
at eleverne vil konstruere deres egne oversigter
(ved at specialisere sig med det formål at finde en
almenhed). En klasse kan tilskyndes til at arbejde
distribueret og kooperativt, så hver person forsøger med en anden tabel, så data kan samles hurtigere. Ved at samle resultaterne kan det føre til at
anerkende et potentielt fænomen, udtrykt som
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I enhver tabel med tal som nedenstående kan
du placer en cirkel rundt om det største tal i hver
række og en firkant rundt om det mindste tal i
hver kolonne. Nu skal du sammenligne det mindste tal af numrene i cirkler med det største tal af
numrene i firkanter og se, hvilket er det største.
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”D

e fleste elever tror, at hvis de løser de opgaver, de får,
og får nogle korrekte svar, så vil de lære det, de skal.”

en formodning. Men formodninger skal begrundes. I begyndelsen vil alle bruge samme størrelse
tabel, men på et tidspunkt vil et spørgsmål opstå
om andre størrelser af tabeller, hvilket fører til
spørgsmål om, hvorvidt tabellen skal være kvadratisk. Hvis man prøver en enklere tabel (en 1 x
1 er for speciel til at afsløre noget nyttigt) kan det
hjælpe med at blive bevidst (”uddannet bevidsthed”) eller at anerkende relationer, som udtrykt
som egenskaber kan henlede opmærksomheden
på strukturer, der ligger under formodningerne
Udvikling af ræsonnement
Når fænomenet er blevet identificeret, og nogle
særlige eller simple cases er blevet undersøgt,
ikke med henblik på at finde »svaret« for den
konkrete tabel, men at lokalisere underliggende
strukturer, opfattet som en generel egenskab, er
det tid til at prøve at retfærdiggøre formodningerne ved at udtrykke og artikulere den underliggende struktur.
En måde, hvorpå dette kan ske, er ved at realisere, at der er handlinger, der kan gennemføres i
tabellen, som bevarer eller efterlader relationer,
som er uforanderlige. Der sker ingen ændring
ved at ændre rækkefølgen af tallene i rækkerne,
og heller ikke ved at ændre rækkefølgen i kolonnerne. Disse handlinger kan bruges til at organisere de maksimale elementer i rækkerne, så det
mindste er på et bestemt sted, og derudfra kan
man udvikle begrundelsen.
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Udvikling af opgaven
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Når ræsonnementet udvikler sig, bliver størrelsen af tabellen irrelevant. Eleverne har oplevet
en generalisering, men dette bør nødvendigvis
komme op til overfladen, både i denne opgave,
og som en handling, der skal udføres på enhver
opgave: ”Hvad kan varieres og stadig virke med
de samme handlinger og den samme proces? ”

Ved at erkende, at det er ændringen af rækkefølgen, at flytte rundt på rækker og kolonner, der
skaber arbejde med at ræsonnere, kan det føre
til spørgsmålet om, hvilke andre funktioner end
”største og mindste”, der kunne anvendes. For
eksempel hvad med det aritmetiske gennemsnit af de geometriske middelværdier i forhold
til det geometriske gennemsnit af de aritmetiske
gennemsnit?
Refleksioner og observationer
For at lære af erfaring er det vigtigt at trække
sig tilbage fra handling og reflektere over, hvilke
handlinger, der var effektive (og hvorfor), og
hvilke handlinger, der var mindre effektive, og
hvorfor.
Ved den første opgave var den vellykkede handling og den gode ide at bemærke, at ændring af
rækkefølgen af rækker og ændring af rækkefølgen af kolonner ingen forskel gjorde for resultatet. Mere generelt kan vi huske på, hvordan viden om, i dette tilfælde, at rækkefølge af rækker
og kolonner ingen indflydelse har på resultatet,
kan hjælpe os til en konklusion. Altså at finde en
handling, der kan hjælpe os til konklusionen.
For eksempel følgende opgave:
• Brug 12 brikker til at dække over tre celler i
hver række og tre celler i hver kolonne i tabellen.
• Læg de resterende numre, der ikke er dækket
af brikker, sammen.
• Gentag med en anden fordeling af brikker.
• Hvorfor vil du altid få det samme resultat?
• Brug 8 brikker til at dække to celler i hver række og to celler i hver kolonne i tabellen.
• Læg de resterende numre, der ikke er dækket
af brikker, sammen.

”N

år de kommer til eksamen, kender de fleste studerende kun til at
’bearbejde flere eksempler’ for at øve og øve.”

• Hvad sker der, hvis du bruger fire brikker til at
dække en celle i hver række og en celle i hver
kolonne?
• Lav din egen tabel med en forudbestemt sum.

Specialisering kan være at vælge en mindre del
af tabellen, eller at konstruere en 2 gange 2 tabel,
hvor man indarbejder de nødvendige sammenhænge mellem tallene. En direkte tilgang kunne
indebære at søge de relationer mellem rækker og
kolonner, der kan føre frem til den konstante sum.
Når opgaven er forstået, kan strukturen tilpasses
til at generere en tabel med enhver type poster
(såsom fraktioner, eller polynomier), der giver studerende beregningspraksis på samme tid som at
forsøge at finde og formulere en underliggende
struktur. Virkningen af at ændre på rækkefølgen i
rækker og kolonner kunne være nyttigt i at realisere, hvad der gør summen konstant.
Ingen relation til virkeligheden
Ingen forsøg blev gjort i nogen opgave med
hensyn til at placere tabellen i en sammenhæng,
hvor rækken maksima og kolonne minima, eller

de udvalgte summer, er relevante. Det er sammenligning (i den første opgave, mellem det
mindste og største og i den anden opgave, med
forskellige valg af celler), som tilvejebringer en
nyttig forbindelse i konteksten. Selv om nogle
mennesker er motiveret af at have et eksternt,
måske ’autentisk’ formål, vil det stillede spørgsmål ”Hvorfor gør vi det?” ofte signalere et tab af
selvtillid eller tillid til, at opgaven kan udføres og
at udfordringen kan imødekommes. At svare, at
sådanne problemer spiller en vigtig rolle vil ikke
gøre meget for at dæmpe elevers bekymringer
over deres egen kompetence.
En af svaghederne ved studerende, der kommer på universitetet, er, at de har en tendens
til at bruge læresætninger uden at kontrollere,
om betingelserne er gyldige. I ovenstående eksempler var der mulighed for at variere betingelserne for i højere grad at undersøge, hvad det er
ved situationen, der skaber uforanderligheden
ved denne opgave. Ved at ændre betingelserne
for dig selv og søge mod-eksempler kan du i
langt højere grad gøre elever opmærksomme
på betydningen af betingelser.
Lærer af erfaringer
Selv om vi ikke nødvendigvis lærer af erfaringer
alene, er det meget sværere at lære noget, som
vi overhovedet ikke oplever! Det er således af
afgørende betydning for eleverne at være i nærheden af matematisk tankegang, eller sagt på en
anden måde: Det er vigtigt for lærere at ”være
matematiske sammen med og foran deres elever”. Med andre ord, hvis eleverne ikke oplever,
at andre stiller matematiske spørgsmål og stiller
spørgsmål matematisk, vil de sandsynligvis ikke
blive vænnet til matematiske tænkemåder.
Således kan en mulig effekt af at læse det foregående afsnit være, at man kan finde på at udvide sine sanser og dermed spørge til forskellige
aspekter af en opgave.
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• Hvorfor får du altid det samme resultat?
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”D

e studerende skal have mulighed for at respondere matematisk på spørgsmål
frem for at komme med de sædvanlige tillærte reaktioner.”
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Talblindhed rammer omkring lige så
mange mennesker som ordblindhed
Elever, der kæmper med matematik kan
have en neurokognitiv lidelse kaldet dyskalkuli eller talblindhed.

Fra ScienceDaily, 2011

Selv om talblindhed er lige så almindeligt som
ordblindhed, med en anslået andel på op til
7 % af befolkningen, er dyskalkuli blevet forsømt som en forstyrrelse af kognitiv udvikling.
Imidlertid har en verdensomspændende indsats fra forskere og undervisere fundet frem til
det neurale netværk, der understøtter aritmetik
og afsløret unormale tilstande i dette netværk i
hjernen hos talblinde elever.
Neurovidenskabelig forskning viser, hvilken

slags hjælp der er størst behov for, nemlig styrkelse af simple talbegreber. Dette kan opnås
med passende specialdesignede undervisningsordninger, som kan understøttes af spil-lignende software, der tilpasser sig elevens nuværende kompetenceniveau.
Professor Brian Butterworth, medforfatter af undersøgelsen, siger:
”Dyskalkuli er mindst lige så meget af et
handicap for enkeltpersoner som ordblindhed og en meget tung byrde for staten,
med anslåede udgifter for Storbritannien
på £ 2,4 mia.
Ikke desto mindre er der kun overfladiske
henvisninger til problemet på undervisningsministeriets hjemmeside – ingen henvisninger til hjælp hverken til elever, lærere
eller forældre. Det er som om regeringen
ikke ønsker at anerkende dets eksistens.”
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Elever, der kæmper for at lære matematik
kan have neurokognitive forstyrrelser, der
hæmmer erhvervelsen af grundlæggende
numeriske og aritmetiske begreber, viser en
undersøgelse. Specialundervisning for personer med talblindhed, der matematisk svarer til ordblindhed, bør gøres alment tilgængelig i den almindelige undervisning, ifølge
en gennemgang af den aktuelle forskning
offentliggjort i tidsskriftet Science.
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”B

are fordi talblindhed er nedarvet, betyder det ikke, at der
ikke er noget, der kan gøres ved det.”

Ligesom ordblindhed er dyskalkuli en tilstand, vi
er født med og kan være arvelig i mange eller de
fleste tilfælde. Forskning af tvillinger og specielle populationer tyder på, at et aritmetisk handicap har en stor genetisk komponent, men de
ansvarlige gener er endnu ikke blevet placeret.
Professor Diana Laurillard, en anden med-forfatter og ansat på University of London, siger
”Bare fordi dyskalkuli er nedarvet, betyder
det ikke, at der ikke er noget, der kan gøres
ved det. Som med ordblindhed kan specialundervisning hjælpe. På Undervisningsinstituttet har vi udviklet software ressourcer
specielt til at hjælpe børn med dyskalkuli,
baseret på hjerneforskning, der viser præcist, hvilke problemer hjernen har.”
En af de største udfordringer i bestræbelserne
på at forstå dyskalkuli er for forskere fra disse
meget forskellige discipliner for at forstå hinandens metoder og resultater.
Oprettelsen af tværfaglige og tværinstitutionelle centre til fremme af fælles arbejde, som er oprettet på University College London, University
of London og Birkbeck Universitet i London, har
til formål at imødegå denne udfordring.
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Professor Laurillard tilføjer:
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”Resultater fra neurovidenskab og udviklingspsykologi fortæller os, at elever med
talblindhed har brug for at øve langt flere
talmæssige opgaver end andre elever. Tilpassede spil-lignende programmer, der
fokuserer på at gøre tal meningsfulde og
efterligner, hvad dygtige specialundervisningslærere gør, kan hjælpe elever ved at
undervise uden for klasseværelset og opbygge den grundlæggende forståelse, de
har brug for til at tackle aritmetik. ”

Hvad er dyskalkuli?
Eksempler på fælles indikatorer for dyskalkuli er
1) at man udfører simple sammenligninger af tal
og andre opgaver ved at tælle, ofte ved hjælp af
fingre, langt ud over den alder, hvor det er normalt, og 2) at man finder det svært at lave overslagsvurderinger.
Personer med talblindhed opfører sig anderledes end de fleste af deres kammerater.
De har for eksempel svært ved:
- At sige, hvad der er det største af to spillekort,
der viser 5 og 8. De tæller alle de symboler på
hvert kort.
- At placere et spillekort, der viser 8, på den rigtige plads mellem 3 og 9. De tæller mellemrummene op mellem de to for at identificere,
hvor kort nr. 8 skal placeres.
- At tælle ned fra 10. De tæller op fra 1 til 10,
derefter 1 til 9, etc.
- At tælle op fra 70 i tiere, siger ’70, 80, 90, 100,
200, 300 …’
- De anslår højden af et normalt værelse som
’200 fødder?

www.mathletics.eu
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www.teachersmedia.co.uk
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www.youtube.com/matematikkanalen
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Temaer i 2013
God undervisning i skolen
I dag ved vi meget om hvad der virker i undervisningen i forhold til elevernes læring.
Vi taler derfor om at god undervisning skal være effektiv, ved at vi som lærere lader os inspirere og informere af
den viden som forskningen kommer frem til. Men undervisning skal ikke kun være effektiv. Den skal også være
etisk ”god”. Det betyder at begrebet god undervisning både indeholder overvejelser over effektivitet og normative overvejelser over, hvordan vi som lærere bidrager til elevernes og samfundets bedste på langt sigt.
Dette nummer af Liv i Skolen tematiserer dette forhold imellem viden, effekter og evidens på den ene side, og
spørgsmål om værdier, etik og dannelse på den anden.

Fremmedsprog i skolen
Engelsk har nærmest som vores andet modersmål en suveræn placering som sprog i skolen såvel som i dagligdagen. For langt de fleste elever er meningen med faget let at se. Men hvordan ser moderne engelskundervisning ud, når elevernes forudsætninger er en ganske anden end for f.eks. 10 år siden- hvilken konsekvens får det
for didaktikken? Hvornår skal undervisningen i faget begynde i skolen og har fagsynet fulgt med tiden?
Tysk og fransk har det i modsætning til engelsk vanskeligt i skolen i dag, hvor færre og færre elever vælger fagene til. Betyder det at fagene har mistet deres betydning – eller med andre ord, hvorfor er det vigtigt at lære tysk
og fransk i dag? Hvilke andre sprog vil være relevant i skolen og hvordan kan en sprogundervisning, som bygger
på principper for god undervisning se ud? Liv i Skolen tager temperaturen på sprogundervisningen i skolen.

Disciplin i skolen
I den sorte skole op til begyndelsen af 1960’erne blev disciplin og elevernes opførsel ofte håndhævet med en
lærers stærke og ikke altid kærlige arm, undertiden forlænget med en pegepind. Den lærdom, som eleverne ikke
selv modtog godvilligt, blev til tider presset ind i dem, enten korporligt eller med en lærerautoritet, der ikke levnede plads til diskussion. Den kulturelle frisættelse, der skete i 1960’erne med Cirkulæret om ro og orden i skolen
fra 1967, der afskaffede revselsesretten, Den lille Røde bog for skoleelever og det generelle opgør med autoriteterne grundlagde et andet og mere frit forhold mellem lærere og elever. Et spørgsmål er, hvordan dette forhold
ser ud i dag i slipstrømmen på begrebet Ansvar for egen læring og aktuelle forhold om øget fokus på uddannelse
i en konkurrencestat. Liv i Skolen undersøger, hvordan forholdet er i dag mellem skole, forældre og elever.

Verden ind i skolen- og skolen ud i verden
I skolen lærer man ”for sjov”. Det kan forstås sådan, at det man arbejder med i skolen ingen reel og autentisk
betydning har, men er noget man simulerer med henblik på måske at få brug for det, når man forlader skolen. Hvilken betydning har dette for elevernes interesse i at engagere sig? I en tid, hvor de fleste skoler stort set har afskaffet lejrskoler og ekskursioner til verden uden for skolen, rejses spørgsmålet, hvordan skolens arbejde kan være i
kontakt med omverdenen og hvordan eleverne i højere grad kan lære ad flere kanaler end den boglige og digitale.
Hvordan inddrages kropslige, følelsesmæssige og håndværksmæssige erfaringer og hvordan er balance mellem
på den ene side at sidde stille og se og høre og på den anden side at gøre, røre og handle? Liv i Skolen undersøger,
hvordan verden kan komme til udfoldelse i skolen og hvordan skolen kan komme til udtryk i verden.
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