
Hvad er matematik? - grundforløb
Hent bøger PDF

Bodil Bruun

Hvad er matematik? - grundforløb Bodil Bruun Hent PDF Forlaget skriver:

 Denne udgivelse er skrevet til matematikundervisningen i det nye grundforløb. Bogen er skrevet i et klart og
imødekommende sprog, der sikrer en god overgang fra folkeskolens beskrivende og forklarende tilgang til

faget til gymnasiets ræsonnerende og begrundende matematikfaglige aktiviteter.

Hvad er matematik? GRUNDFORLØBET er fuldt dækkende for det fælles kernestof efter den nye læreplan og
samtidig en introduktion til studieretningerne. Kan bruges sammen med alle matematiksystemer.

· Kapitel 1 omhandler lineære modeller og lineære funktioner og giver bl.a. en pædagogisk
indføring i variabelbegrebet via mange eksempler og øvelser, som eleverne i vid udstrækning selv

kan arbejde med.

· Kapitel 2 illustrerer niveauforskellene mellem C, B og A-niveau gennem en række differentierede
aktiviteter og opgaver.

· Kapitel 3 indeholder forslag til mindre projekter, hvor matematik er i samspil med fagene fysik,
kemi, biologi, samfundsfag og kulturfag.

· Kapitel 4 indeholder opgaver med facitliste til alle emner.

Det faglige fokus i kapitel 1 er de fire repræsentationsformer, tabelform, grafisk form, sproglig form og
formeludtryk. Gennem arbejdet med de mange eksempler og øvelser trænes eleverne i at ræsonnere og

begrunde, hvordan man oversætter frem og tilbage mellem de forskellige former. De lærer kort sagt at tale
matematik. I arbejdet med disse øvelser lærer eleverne også i praksis at anvende det abstrakte

funktionsbegreb og de tilknyttede begreber definitionsmængde og monotoniforhold.
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