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Matematik

Nu hvor mange sikkert allerede er i gang med at
hjælpe, inspirere eller vejlede elever i forskellige faser af SRP-opgaveskrivningen, vil vi gerne dele nogle af vores erfaringer fra sidste år. Vi
havde en studieretningsklasse, hvor matematik A
var eneste “fødte” A-niveau-fag, og næsten ingen
havde valgt at ophøje et af deres andre studieretningsfag til A-niveau. Af forskellige grunde ønskede kun en lille gruppe af eleverne at kombinere matematik med et andet studieretningsfag
(kemi eller fysik). Mange af eleverne valgte at
skrive i kombination med historie og skrev om
mere eller mindre originale emner. Men to af eleverne valgte at skrive i kombination med dansk
ud fra det oplæg, de to fagkonsulenter havde
udarbejdet, et oplæg, som tager udgangspunkt i
formidling af matematik til en given målgruppe.
Udgangspunktet for denne opgaveform er, at der
i dansk skal arbejdes med det sproglige og det
mediemæssige stofområde, og at det i matema-

tik er centralt at kunne redegøre for matematiske
ræsonnementer og teori samt dennes anvendelser. Det er erfaringen med denne opgaveform, vi
vil komme nærmere ind på her.
I denne opgavetype skal eleven således formidle et matematisk stof til en målgruppe i et bestemt medium. Man kan selvfølgelig også vælge at bede eleven om at spille rollen som en bestemt afsender (f.eks. Danske Spil, hvis emnet er
spil/sandsynlighedsreging), hvilket vi dog ikke
gjorde. Det matematiske emne må i sagens natur have en almen interesse, idet formidlingen
bedst giver mening, hvis man skriver til en ikke
på forhånd indviet målgruppe.
Vi valgte tidligt i forløbet at holde et fælles
vejledningsmøde med eleverne – det er rart at få
sat eleven i gang med fælles beskeder. Begge vores elever valgte efter et let pres fra vores side at
skrive udkast til en hjemmeside om henholdsvis
“Det gyldne snit” og “Koder”. Det gav eleverne
mulighed for at demonstrere deres retoriske og argumentationsteoretiske viden fra danskundervisningen i et nyt medium. At skrive til Nettet stiller
nogle særlige krav til formidlingen, da det ikke
er rart at læse store mængder tekst fra skærmen,
og da de fleste læsere af en nettekst læser mere
skimmende og springende, end det er tilfældet
med andre medier. Eleverne var derfor nødt til
at skrive i korte sætninger og meget nøje overveje, hvor de placerede de forskellige informationsmængder, samt hvordan de ville fange læserens interesse, sådan at deres hjemmeside ville
blive studeret nærmere. Men hjemmesidemediet
rummer også den fordel, at eleverne kunne medinddrage de lidt længere forklaringer og tungere
matematiske udledninger, idet de kan anbringes
sådan, at de umiddelbart fremtræder som skjulte, men sådan at den særligt interesserede læser
via et link kan opsøge mere dybdegående information. Der er således mange danskfaglige udfordringer i at lade eleverne skrive til nettet, og
samtidig findes der godt materiale om at skrive
til Nettet1. En del af opgaven bestod desuden i,
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forklaret. Andre elever kunne også have skrevet denne type opgave, men var enten ikke interesserede eller valgte på vores opfordring noget
andet. Vi frarådede elever med dårlige skriftlige
danskkundskaber at vælge denne type opgaver.
De to elever, som valgte vores opgave, skrev fornuftige danske stile, og havde derfor gode forudsætninger for at lave en formidlingsopgave. De
to elever lå under middel i skriftlig matematik,
men denne opgaveform gav dem faktisk mulighed for at vise andre sider af deres matematiske
kompetencer, end dem der bedømmes i de traditionelle matematikopgaver. Der kom således
to læseværdige opgaver ud af det, som bar præg
af, at eleverne på engageret vis havde sat sig ind
i et fagligt stofområde, og formidlet det til målgruppen.
Det er vores klare vurdering, at det er en opgaveform flere af de elever på naturvidenskabelige studieretninger, der mere eller mindre frivilligt ønsker at skrive SRP i matematik, men ikke
i kombination med et naturvidenskabeligt fag,
med udbytte kan bruge.
◊

Matematik

at eleverne skulle skrive et afsnit, hvori de begrundede deres retoriske og stilistiske valg. På
den måde blev de tvunget til at reflektere over,
hvordan de havde grebet opgaven an retorisk.
Eleverne lavede ikke en egentlig færdig hjemmeside, men indskrænkede sig til at illustrere
strukturen samt den grafiske opbygning mm. af
de første sider. I de to opgaver vi havde, viste
eleverne en øget bevidsthed om, at stoffet skulle
formidles. Der var dog en tendens til i den ene af
opgaverne at skrive en traditionel matematik-tredieårsopgave i undersiderne, der blev linket til.
Det kan også, som i mange andre studieretningsprojekter, volde eleverne lidt problemer at skulle bevæge sig væk fra det velskrevne stof, andre
har skrevet om emnet, til selv at skulle formidle
det. I den forbindelse kan et bilag med opgaver,
der skal inddrages være en fordel eller nødvendighed.
De to elever, vi havde, skrev faktisk opgaver
over middel og med gode overvejelser om det
formidlingsmæssige samt relevant inddragelse
af matematiske stof, som var godt udvalgt og
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