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Projekttitel: 
Udviklingsprojekt om undersøgelse af differentierede læringsforudsætninger hos 

bygningskonstruktørstuderende inden for matematikkompetencer. 

 

Projektholder: 
Knud Højer, adjunkt på bygningskonstruktøruddannelsen, VIA Aarhus. 

 

Baggrund: 
De studerende kommer med meget forskellig baggrund i matematik, når de starter på studiet. For at 

komme ind på studiet skal de studerende enten have en studentereksamen med min. niveau C i matematik, 

eller også skal de have en håndværksmæssig baggrund som f.eks. tømrer, murer eller andet. Håndværkerne 

har ikke matematik på C-niveau og de kan have været væk fra skolebænken i en længere årrække. 

Årsagerne til at en del studerende har vanskeligheder med matematik kan være knyttet til evner, 

erfaringer, følelser, modenhed, hjernens funktion, sprogfærdigheder m.m. (Lunde og Wahl Andersen, 

2018). Der er dermed flere årsager, og nogle af årsagerne som f.eks. sprogfærdigheder og erfaringer kan 

der gøres noget ved. Mennesker bliver også mere modne med alderen, og med denne modenhed kan 

motivationen blomstre op. De studerende, som har vanskeligheder ved matematik, har sikkert også haft 

vanskeligheder ved matematik i folkeskolen. Mellem 10 og 12 % af eleverne i grundskolen har så store 

vanskeligheder med matematik, at de har brug for specialpædagogisk støtte, men over 15 % af eleverne 

har vanskeligheder ved at løse mere sammensatte opgaver i matematik (Lindenskov og Weng, 2005).  

På 1. semester har vi i mange år haft et fag, som hedder matematik/statik projektet, som omhandler en 

carport. Det er en case, hvor de skal designe carporten, lave portfolio, stykliste, planlægning og 

introduceres til statik. Desuden skal de lave en model af carporten. Derudover har vi i nogle år tilbudt dem 

at løse nogle opgaver i matematik. Matematikken har dog fyldt meget lidt i matematik/statik projektet, da 

der er meget arbejde med selve casen. Det er typisk afsat 2 lektioner til gennemgang af nogle 

matematikopgaver. Det er derfor meget lidt matematik, som de studerende får mulighed for at arbejde 

med. 

Matematik har de studerende behov for i mange fag gennem studiet. Det drejer sig blandt andet om statik, 

bygningsfysik, tekniske installationer, landmåling m.m. Studerende, som har svært ved matematik, har 

derfor en tendens til at vælge disse fag fra i gruppearbejdet. Da de studerende som regel har travlt, så vil de 

i gruppearbejdet i mange tilfælde arbejde med det, som de er gode til i forvejen. De studerende skal alle til 

eksamen i det samme projekt og alle studerende får spørgsmål i f.eks. statik, bygningsfysik, tekniske 

installationer m.m., og her kan det blive svært for de matematisk svage, som måske ikke har deltaget i 

udarbejdelsen af f.eks. rapporterne og heller ikke har fået viden delt tilstrækkeligt. Når vi vejleder i 

grupperummene, så er det ofte de matematisk svage, som tager hovedparten af undervisernes tid. Hvis alle 

i gruppen er matematisk svage, så er der stor sandsynlighed for, at rapporten tager lang tid at rette, da der 

som regel er mange fejl og der mangler en del af beregningerne. Den øgede brug af auditorieundervisning 

vil yderligere forværre problemet, da der ikke længere er tid til at hjælpe studerende med særlige behov, i 

dette tilfælde matematik. 
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State of the art: 
Kortlægning af state of the art har jeg gjort ved at være i kontakt med biblioteket på VIA. Jeg har også 

foretaget en omfattende søgning i danske internationale databaser med søgeord som ”matematik didaktik 

forskning”, ”matematik vanskeligheder”.  

Jeg vil for det første fremhæve en artikel fra DPU (Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse), Aarhus 

Universitet (Carsten Henriksen, 2015). Denne artikel er om den anerkendte amerikanske professor i 

matematik Jeremy Kilpatrick. Professoren fremhæver, at det er vigtigere end nogensinde, at vi kan vores 

matematik. Han udtaler, at hvis vi ikke behersker matematikken, så vil den beherske os. Han fremhæver 

især 2 årsager til, at vi skal kunne matematik: 

1. Den ene funktion er at gøre dig til en intelligent borger, der kan fungere i et samfund, der gør brug 

af en masse matematik overalt. Det er vigtigt at kunne vurdere hvor meget, som man skal betale i 

renter for et lån. At man ved hvad det vil sige, når medierne fortæller, at sandsynligheden for regn 

er 0,4. Desuden er det vigtigt at kunne operere med tal, geometriske figurer eller andre begreber til 

at angive mål med, således man kan fungere i det moderne samfund. 

2. Den anden funktion er vigtig for personer, der søger arbejde i professioner, der gør brug af 

matematik. I deres arbejde skal de måske løse ligninger eller udforme forskellige geometriske 

konstruktioner som en del af jobbet. Alle jobfunktioner, som f.eks. gør brug af kvantitative data, 

sandsynlighed, statistik, geometri eller algebra har brug for matematik. 

 

Med hensyn til didaktik i matematik vil jeg fremhæve en bog af Morten Blomhøj: Fagdidaktik i matematik. 

Fra bogen kan bl.a. fremhæves: 

 

1. It-anvendelse (CAS - Computer Algebra System) har potentiale til at forstærke de studerendes 

matematiske kompetencer og til at støtte begrebsdannelsen, men den rummer samtidig også en 

risiko for at de studerendes matematiske forståelse begrænses til, hvad der kræves for at kunne 

anvende deres it-værktøjer til løsning af standardopgaver. Dette problemfelt har stor 

forskningsmæssig interesse (Blomhøj, 2016). Jeg vil derfor anbefale de studerende at løse 

opgaverne selv, og herefter kontrollere opgaven med et it-program. Dette vil sikre, at de får den 

matematiske forståelse. Hvis de studerende blot løser opgaverne med it-programmet, så får de 

ikke den matematiske forståelse.  

2. Begrundelsesproblemet er vigtigt at forholde sig til. Hvis man som matematiklærer ikke forholder 

sig til fagets begrundelse i den sammenhæng, man underviser i, svækkes ens grundlag imidlertid for 

at kunne forholde sig reflekterende og kritisk til læreplanerne, valg af undervisningsmateriale og til 

undervisningstraditionen i faget i det hele taget (ibid.). Når jeg udvælger teori og opgaver i 

matematik, så skal jeg være meget opmærksom på, at det er inden for emner, som de vil få brug 

for på studiet. Det samme gælder niveauet, som de skal lære matematik på. Det vil f.eks. ikke give 

mening at undervise dem i differentialregning, da de ikke får brug for det senere på studiet. 

Derimod giver det god mening at undervise i f.eks. trigonometri, da de får brug for dette i 

forbindelse med beregning af trekanter i f.eks. spær. 

3. Matematiklæring indebærer for mange studerende væsentlige kognitive udfordringer, som det 

kræver motivation og vedholdende indsats at overvinde. Det er derfor vigtigt at kunne opbygge og 

trække på motivationen hos studerende, der retter sig mod det faglige indhold (ibid.). For at de kan 
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lære matematikken, vil jeg derfor gøre følgende: Undervise i relevante emner og i et relevant 

niveau. Udvælge relevante opgaver, der helst skal være praksisnære, såsom spær eller andre 

bygningsdele, hvor de kan anvende teorien om de forskellige geometriske figurer. Youtube videoer, 

hvor de kan se præsentationerne igen og igen af de forskellige matematiske emner. De studerende 

kan også lære ved at hjælpe hinanden med opgaverne. 

4. Frygt for matematik. Den studerendes præstationsniveau i matematik fortolkes oftere end i andre 

fag som udtryk for mere generelle intellektuelle evner (ibid.). Mange ser derfor præstige i at være 

god til matematik og tilsvarende er mange kede af, at de ikke er så gode til matematik og måske 

fravælger matematik, når de kan. For at hjælpe disse studerende, kan det være en god hjælp at 

forklare den samme ting på flere måder (variation i undervisning/metodemangfoldighed). 

Derudover kan det være en god hjælp at tegne figurer og vise skitser og tegninger på skærmen. 

 

Formål: 
Projektet skal afklare hvordan de studerendes matematikkompetencer ændres ved at indføre en ny 

matematik-didaktik på BK-uddannelsen.  Desuden skal projektet afklare hvor stor en del af de studerende, 

som har problemer med de enkelte delområder i matematikken, f.eks. procentregning, brøker o.s.v. Jeg 

søger at finde de studerendes ståsted i matematik, og om det ændres ved at indføre en ny matematik-

didaktik på BK-uddannelsen. 

 

Problemfeltet: 
Det er et problem for en del studerende samt underviserne, at de studerende kommer med så forskellig 

baggrund i matematik, da de matematisk svage studerende ikke deltager i udarbejdelsen af eksempelvis 

statikrapporter og energirapporter, og hvis de laver rapporterne, så er de fyldt med fejl og en del af 

beregningerne mangler. 

 

Problemformulering: 
Hvordan ændres de studerendes matematikkompetencer ved at indføre en ny matematik-didaktik på BK-

uddannelsen? 

 

Forskningsspørgsmål: 
1. Hvordan præsterer de studerende i de forskellige matematikområder før indførelsen af en ny 

matematik-didaktik på BK-uddannelsen? 

2. Hvordan præsterer de studerende i de forskellige matematikområder efter indførelsen af en ny 

matematik-didaktik på BK-uddannelsen? 

3. Hvilke dele af de forskellige matematikområder synes de studerende er svært? 

4. Hvordan synes de studerende, at de bedst lærer de svære matematikdiscipliner? 

5. Hvad betyder det for de studerende, underviserne, uddannelsen og professionen at der indføres en 

ny matematik-didaktik på BK-uddannelsen? 
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Teoretisk og metodisk design: 
Forskningsdesignet er et eksperiment. Der er årsag-virknings-spørgsmål, som indeholder få årsager og få 

virkninger. Jeg sammenligner 2 grupper (Launsø, Rieper og Olsen, 2017). Den første gruppe får kun lidt 

matematik som hidtil og den anden gruppe bliver tilbudt en ny matematik-didaktik. Disse 2 grupper 

sammenlignes. 

Pentagon: Jeg har anvendt en undersøgelsesmodel (pentagonen), således jeg får afdækket FoU-projektets 

vigtigste dele (Rienecker og Stray Jørgensen, 2017). Den udfyldte undersøgelsesmodel er opgavens 

fundament og er udfyldt før det egentlige skrivearbejde. Se bilag 2. Jeg har anvendt den for bl.a. at komme 

frem til: 

- Problemformulering. 

- Formålet med mit FoU-projekt. 

- Det empiriske grundlag, som jeg har behov for. 

- Hvilke analytiske redskaber, som jeg bruger (f.eks. Multiple choice og interview). 

- Multiple choice test, hvor de får nogle opgaver, som de skal løse. Desuden vil jeg lave interview, 

hvor jeg skal have formuleret nogle spørgsmål til. 

I dette semester (efteråret 2017) vil jeg tilbyde de studerende nogle matematikopgaver i Matematik/statik 

projektet, som jeg plejer at gøre. Vi gennemgår derefter nogle af opgaverne på klassen i et par lektioner. 

Jeg har 1. semester 1 gang om året. Næste gang jeg skal have 1. semester (efteråret 2018) vil jeg indføre en 

ny matematik-didaktik på BK uddannelsen.  

Det er min hensigt at lave 1 undersøgelse i slutningen af efterårssemestret 2017. Denne undersøgelse skal 

være nogle opgaver af de forskellige områder i matematik, som de har behov for i semestret. Opgaverne 

skal ligge på ca. niveau F, da det er det niveau, som de studerende har behov for i studiet. Når de har løst 2 

opgaver af samme opgavetype skal de angive hvor store problemer, som de har haft med løsningen af disse 

2 opgaver (f.eks. opgaver med ligninger). 

Som afslutning på undersøgelsen bliver de stillet 2 spørgsmål i spørgeskemaet: 

Første spørgsmål: 

Hvilke af opgaverne i denne test var de 3 sværeste og hvilke var de 3 letteste efter din vurdering? 

Andet spørgsmål: 

Nævn 3 gode ting og 3 dårlige ting ved den matematikundervisning, som I har fået på 1. semester? 

Ovennævnte undersøgelse er dels kvantitativ, da jeg kan uddrage statistik men også kvalitativ, da jeg stiller 

dem spørgsmål til sidst. Jeg vil desuden følge op med en kvalitativ undersøgelse, hvor jeg interviewer nogle 

af de studerende om deres evner i matematik. Der bliver således tale om mixed methods (blandede 

metoder) (Kvale og Brinkmann, 2015). Se i øvrigt punkt 2 om interview næste side. Jeg har taget 

udgangspunkt i de 7 faser af en interviewundersøgelse (ibid.), således jeg får lavet en god systematik i 

forløbet af interviewundersøgelsen. Jeg har søgt eksisterende viden om emnet. Det er væsentligt at 

præsentere den eksisterende viden om emnet for en undersøgelse, da det ellers er vanskeligt for både 

forsker og læser at finde ud af, om den viden der opnås gennem interviewene, er ny, og hvori 

undersøgelsens videnskabelige bidrag består (ibid.). Som forberedelse til interview har jeg lavet 
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interviewspørgsmål, som kan ses i bilag 1. Der er dermed tale om semistrukturerede interviews, da jeg 

spørger efter oplevelser og erfaringer om et emne, i dette tilfælde matematik. 

I slutningen af efterårssemestret 2018 vil jeg lave de samme kvantitative undersøgelser og samme 

kvalitative undersøgelse, som jeg har til hensigt at gøre i slutningen af efterårssemestret 2017. Ud fra disse 

undersøgelser vil jeg kunne påvise hvordan de studerendes matematikkompetencer ændres ved at indføre 

en ny matematik-didaktik. 

 . Det er klart, at mere matematik ikke løser problemet fuldt ud, der vil altid være behov for at differentiere 

i undervisningen.  

Projektet er Uddannelsesudvikling. 

Jeg laver en sammenligning af 2 grupper (Stjernholm Madsen, 2017). Jeg kan herved lave en t-test for 

parvise observationer (ibid.). 

 

I min undersøgelse vil det være den forklarende forskningstype, som vil være dominerende (Launsø, Rieper 

og Olsen, 2017). Den grundlæggende udfordring for denne forskningstype er at kunne forklare forholdet 

mellem indsats og effekt, årsag og virkning, som også kaldes kausalitet (ibid.). Jeg vil sammenligne 2 

undersøgelser: 1 undersøgelse hvor de får samme matematik som før og 1 undersøgelse hvor jeg har 

indført en ny matematik-didaktik. Det er min hensigt at lave undersøgelse af de studerendes 

matematikkundskaber på 1. semester her i slutningen af efterårssemestret 2017 med følgende 

undersøgelser: 

1. Multiple choice test (en test med flere valgmuligheder), hvor jeg giver dem opgaver i de forskellige 

dele af matematikken såsom ligninger, procentregning m.m. Her er der tale om en kvantitativ 

undersøgelse, som er god til at håndtere store datamængder og herved få et statistisk materiale, 

som er valid og pålideligt. Dette er der stor sandsynlighed for, da der er ca. 75 studerende, som skal 

deltage i undersøgelsen. Når de har løst 2 opgaver af samme opgavetype, skal de angive hvor store 

problemer, som de har haft med løsningen af disse 2 opgaver (f.eks. opgaver med ligninger). Som 

afslutning på undersøgelsen bliver de stillet 2 spørgsmål: Første spørgsmål: Hvilke af opgaverne i 

denne test var de 3 sværeste og hvilke var de letteste efter din vurdering? Andet spørgsmål: Nævn 

3 gode ting og 3 dårlige ting ved den matematikundervisning, som I har fået på 1. semester? Disse 2 

spørgsmål gør, at undersøgelsen også bliver kvalitativ, som betyder, at man går mere i dybden og 

får individuelle meninger med i undersøgelsen. 

2. Interview, hvor jeg interviewer nogle af de studerende. Dette er en kvalitativ undersøgelse, som jeg 

vil lave et stykke tid efter multiple choice test ovenfor. I en kvalitativ undersøgelse kommer man i 

dybden med de studerendes baggrunde, som kan være vidt forskellige. Nogle af de studerende har 

f.eks. en studentereksamen, og de vil ofte have nemt ved matematik, da de lige har haft det på 

gymnasiet. Håndværkernes baggrund kan være meget forskellig, da de ikke har samme mængde af 

matematik i deres faglige uddannelse og det kan også være længe siden de blev udlært og derved 

ikke huske matematik så godt mere. Desuden kan man få information om deres synspunkter og 

meninger, herudover mere bløde værdier som drømme, frygt og håb. 
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I slutningen af efterårssemestret 2018 vil jeg lave de samme tests på den nye 1. semester som ovenfor. I 

efterårssemestret 2018 vil jeg prøve at styrke de studerendes matematikkundskaber ved at indføre en ny 

matematik-didaktik på BK studiet. 

 

Præsentation af anvendt teori og empiri: 
 

Dataindsamling: 

 

Den 2. januar 2018 gennemførte jeg den første undersøgelse. Ud af 75 fremmødte studerende deltog 56 

studerende i undersøgelsen.  

 

Dataanalyse: 

 

Af den første undersøgelse fra 2. januar 2018 kan jeg se følgende (se udpluk i bilag 5): 

 

Studerendes baggrund: 

Håndværkere: 44,6 % 

Gymnasial: 46,4 % 

Gymnasial og håndværker: 8,9 % 

Det ses af tallene, at der stort set er ligelig fordeling af håndværkere og studenter. 

 

Aldersfordeling: 

18-20 år:  10,7 % (6 studerende) 

21-25 år: 57,1 % (32 studerende) 

26-29 år: 23,2 % (13 studerende) 

30-34 år: 3,6 % (2 studerende) 

35 år og derover: 5,4 % (3 studerende) 

Der er således 32,2 % af de studerende, som er 26 år og derover. Disse studerende formodes at have en 

stor andel af håndværkere og mange af disse har ikke beskæftiget sig med matematik i en årrække. 
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Kolonne 1 
 
 

Kolonne 2 Kolonne 3 Kolonne 4 Kolonne 5 Kolonne 6 Kolonne 7 

 
Opgaveart 

Opgave 1 
Forkerte 
i % 

Opgave 2 
Forkerte i 
% 

Ingen 
problemer 

Få 
problemer 

Nogle 
problemer 

Mange 
problemer 

Ligninger 
 

1,8 7,2 66,1 21,4 10,7 1,8 

Areal 
 

1,8 12,5 75 17,9 7,1 0 

Rumfang 
 

3,6 14,4 23,2 53,6 16,1 7,1 

Brøker 
 

14,3 21,4 30,4 32,1 19,6 17,9 

Procent 
 

1,8 14,3 64,3 19,6 14,3 1,8 

Trekants- 
beregning 

12,5 16,1 46,4 26,8 17,9 8,9 

Trigonometri 
 

14,3 19,6 35,7 30,4 14,3 19,6 

10-tals 
potenser 

7,1 37,5 60,7 23,2 12,5 3,6 

 

Kolonne 1: 

Her er oplistet de forskellige opgavearter i matematik, som de studerende blev stillet. 

 

Kolonne 2 og 3: 

I hver af de forskellige opgavearter blev der stillet 2 opgaver, f.eks. 2 opgaver i ligninger. Opgave 1 havde 

jeg i hver opgaveart vurderet som let og opgave 2 havde jeg vurderet som lidt sværere. F.eks. havde jeg i 

opgave 1 i areal givet dem en opgave i at beregne areal for et rektangel, hvilket er en meget let opgave og 

opgave 2 i areal var beregning af et areal for en trekant, hvilket jeg har vurderet være lidt sværere.  Det ses 

også, at fejlprocenten er meget større i opgave 2 end i opgave 1 i de fleste opgavearter. 

Det fremgår, at der var færrest fejl i ligninger og areal. 

Brøker, trekantberegning, trigonometri og 10-tals potenser havde flest fejl. 

Den gennemsnitlige fejlprocent i kolonne 3 er udregnet til 17,9 %. 

 

Kolonne 4, 5, 6 og 7: 

Her blev de studerende bedt om at vurdere hvor store problemer de havde med de enkelte opgavearter.  

Man kan se den samme tendens i deres egen vurdering af deres problemer med at løse de enkelte 

opgavearter. 
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Ligninger og areal: Summen af kolonne 6 og 7 giver for ligninger 12,5 og for areal 7,1. 

Brøker: Sum af kolonne 6 og 7 giver 37,5  

Trekantberegning: Sum af kolonne 6 og 7 giver 26,8 

Trigonometri: Sum af kolonne 6 og 7 giver 33,9 

10-tals potenser: Sum af kolonne 6 og 7 giver 16,1 (dette tal burde dog være højere, da der 37,5 % fejl i 

opgave 2). 

De studerende blev i slutningen af undersøgelsen stillet 2 spørgsmål: 

Første spørgsmål: 

Hvilke af opgaverne i denne test var de 3 sværeste og hvilke var de 3 letteste efter din vurdering? 

Svarene var naturligvis forskellige, men hovedparten svarede, at brøker, trekantsberegning og trigonometri 

går igen mange gange i svarene over opgaver, som de studerende oplever som svære. Rumfangsberegning 

af pyramide var der også mange, som syntes var svær. De opgaver, som de fleste studerende syntes var 

svære, er også de opgaver, hvor der var flest fejl i. Dog er der flest fejl i potenser, men ikke så mange 

studerende syntes, at de var svære. Dette er lidt i modstrid med hinanden. 

De letteste opgaver var ifølge de studerende: Ligninger, areal og procent. Her var dog også forskellige 

opfattelser, men hovedparten havde disse 3 områder som de letteste.  

Andet spørgsmål: 

Nævn 3 gode ting og 3 dårlige ting ved den matematikundervisning, som I har fået på 1. semester: 

Gode ting: 

Godt med praktiske regneopgaver. 

Godt tempo 

God gennemgang og god vejledning. 

Materialet er lagt på Studienet. 

 

Dårlige ting: 

Vil gerne have mere undervisning i trigonometri. 

For få vejledere. 

Manglende Kickstartskursus. 

Vi har ikke fået matematikundervisning, kun nogle opgaver, som vi selv skulle lave. 

Fik ikke resultater på opgaver og fik ikke gennemgået opgaver. 

Der kunne godt være mere undervisning i matematik. 

Flere opgaver ønskes. 
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Statistik over fejl i matematik: 

 

Opgaveart Fejlprocent før 
matematik 

Fejlprocent efter 
matematik 

Forskel 

 
Ligninger 1 

 
1,8 

 
1,5 

 
0,3 

 
Ligninger 2 

 
7,2 

 
5,5 

 
1,7 

 
Areal 1 

 
1,8 

 
1,2 

 
0,6 

 
Areal 2 

 
12,5 

 
8,2 

 
4,3 

 
Rumfang 1 

 
3,6 

 
1,5 

 
2,1 

 
Rumfang 2 

 
14,4 

 
8,3 

 
6,1 

 
Brøker 1 

 
14,3 

 
8,5 

 
5,8 

 
Brøker 2 

 
21,4 

 
15,0 

 
6,4 

 
Procent 1 

 
1,8 

 
1,5 

 
0,3 

 
Procent 2 

 
14,3 

 
8,7 

 
5,6 

 
Trekantberegning 1 

 
12,5 

 
8,6 

 
3,9 

 
Trekantberegning 2 

 
16,1 

 
10,0 

 
6,1 

 
Trigonometri 1 

 
14,3 

 
9,1 

 
5,2 

 
Trigonometri 2 

 
19,6 

 
12,5 

 
7,1 

 
10-tals potenser 1 

 
7,1 

 
5,1 

 
2,0 

 
10-tals potenser 2 

 
37,5 

 
15,2 

 
22,3 

 

Første kolonne: 

Her er de forskellige opgavearter oplistet. 

Aden kolonne: 

Fejlprocenter før de fik matematik. Fra prøven d. 2/1-2018. 

Tredje kolonne: 
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Fejlprocenter efter de fik matematik. Denne prøve vil jeg give de studerende ca. samme tid i 2019. For at 

kunne lave en sammenligning er jeg derfor nødt til at fremskrive resultaterne fra 2019. Jeg har derfor 

angivet nogle mulige resultater i kolonne 2. 

Fjerde kolonne: 

Her beregnes forskellen mellem kolonne 2 og 3. 

 

Herefter kan der beregnes statistik på det: 

Der henvises til bog: Statistik for ikke-statistikere, 3. udg. Af Birger Stjernholm Madsen. (Stjernholm 

Madsen, 2017). Der regnes først forskellene som s. 191, herefter kan standardafvigelsen beregnes efter 

metoden s. 55 fra midt på siden. Herefter kan t beregnes efter formel s. 192 og afslutningsvis kan beregnes 

konfidensinterval beregnes efter formel s. 194. Bilag 9 findes til at finde fraktilen, som er 97,5 %, når vi vil 

have 95 % sandsynlighed for at middelværdien er mellem de udregnede intervaller. 

Jeg har lavet beregning af standardafvigelse og herefter har jeg beregnet t. Afslutningsvis har jeg beregnet 

95 % konfidensintervallet til at blive mellem 2,229 og 7,747. Middelværdien af forskellene er derfor med 95 

% sandsynlighed mellem 2,229 og 7,747. Se beregning i bilag 6. 

 

Der er forholdsvis mange fejl i opgaverne. Det fremgår ikke af tallene, hvilke grupper af studerende, som 

laver flest fejl. 

Studenterne har haft meget mere matematik end håndværkerne, så derfor vil det være nærliggende, at 

give håndværkerne ”skylden” for den forholdsvis høje fejlprocent. 

Desuden er der 32,2 % af de studerende, som er 26 år og derover. I denne gruppe formoder jeg, at der er 

forholdsvis mange håndværkere. Jeg vil antage, at der også er en forholdsvis høj fejlprocent her. 

Jeg har mulighed for at gå nærmere ind i tallene ved at se på de enkelte studerende. Jeg vil derved få svar 

på, om min formodning om, at håndværkerne og de studerende fra 26 år og opefter har en forholdsvis høj 

fejlprocent i deres svar. 

Ved at dykke ned i de enkelte studerendes besvarelser, så er mange af fejlene udført af håndværkerne, 

men ret overraskende er der også en del fejl i nogle studenternes besvarelser. Der er derfor god grund til at 

lave undervisning i matematik, da såvel håndværkere som studenter har gavn af det. Der vil dog være en 

gruppe af studenterne, som er så dygtige til matematik, at de i stedet skal tilbydes andre aktiviteter eller 

evt. sværere matematikopgaver. Nogle af studenterne har matematik på niveau B eller niveau A, og disse 

har typisk ikke behov for matematikundervisning, da disse 2 niveauer ligger noget over det niveau, som vi 

underviser på.  Niveauet som vi underviser på er ca. niveau F i henhold til Uddannelsesguiden fra 

Undervisningsministeriet. 

 

Den 3. januar 2019 gennemførte jeg den anden undersøgelse. Ud af 65 fremmødte studerende deltog 20 

studerende i undersøgelsen.  
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Dataanalyse: 

 

Af den anden undersøgelse fra 3. januar 2019 kan jeg se følgende: 

 

Studerendes baggrund: 

Håndværkere: 20 % 

Gymnasial: 70 % 

Gymnasial og håndværker: 10 % 

 

Aldersfordeling: 

18-20 år:  20 % (4 studerende) 

21-25 år: 70 % (14 studerende) 

26-29 år: 4 % (1 studerende) 

30-34 år: 0 % (0 studerende) 

35 år og derover: 4 % (1 studerende) 

Der er således 8 % af de studerende, som er 26 år og derover. 

Kolonne 1 
 
 

Kolonne 2 Kolonne 3 Kolonne 4 Kolonne 5 Kolonne 6 Kolonne 7 

 
Opgaveart 

Opgave 1 
Forkerte 
i % 

Opgave 2 
Forkerte i 
% 

Ingen 
problemer 

Få 
problemer 

Nogle 
problemer 

Mange 
problemer 

Ligninger 
 

5 0 85 0 5 10 

Areal 
 

0 5 85 15 0 0 

Rumfang 
 

0 0 30 40 10 15 

Brøker 
 

15 5 40 20 30 10 

Procent 
 

0 0 70 20 10 0 

Trekants- 
beregning 

5 15 35 30 25 10 

Trigonometri 
 

35 50 30 10 45 15 

10-tals 
potenser 

25 25 50 25 20 5 
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Kolonne 1: 

Her er oplistet de forskellige opgavearter i matematik, som de studerende blev stillet. 

 

Kolonne 2 og 3: 

I hver af de forskellige opgavearter blev der stillet 2 opgaver, f.eks. 2 opgaver i ligninger. Opgave 1 havde 

jeg i hver opgaveart vurderet som let og opgave 2 havde jeg vurderet som lidt sværere. F.eks. havde jeg i 

opgave 1 i areal givet dem en opgave i at beregne areal for et rektangel, hvilket er en meget let opgave og 

opgave 2 i areal var beregning af et areal for en trekant, hvilket jeg har vurderet være lidt sværere.  Det ses 

også, at fejlprocenten er meget større i opgave 2 end i opgave 1 i de fleste opgavearter. 

Det fremgår, at der var færrest fejl i ligninger, areal, rumfang og procent. 

Brøker, trekantberegning, trigonometri og 10-tals potenser havde flest fejl. 

Den gennemsnitlige fejlprocent i kolonne 3 er udregnet til 12,5 %. 

 

Kolonne 4, 5, 6 og 7: 

Her blev de studerende bedt om at vurdere hvor store problemer de havde med de enkelte opgavearter.  

Man kan se den samme tendens i deres egen vurdering af deres problemer med at løse de enkelte 

opgavearter. 

Ligninger og areal: Summen af kolonne 6 og 7 giver for ligninger 15 og for areal 0 

Brøker: Sum af kolonne 6 og 7 giver 40 

Trekantberegning: Sum af kolonne 6 og 7 giver 35 

Trigonometri: Sum af kolonne 6 og 7 giver 60 

10-tals potenser: Sum af kolonne 6 og 7 giver 25 

De studerende blev i slutningen af undersøgelsen stillet 2 spørgsmål: 

Første spørgsmål: 

Hvilke af opgaverne i denne test var de 3 sværeste og hvilke var de 3 letteste efter din vurdering? 

Svarene var naturligvis forskellige, men hovedparten svarede, at brøker, trekantsberegning og trigonometri 

går igen mange gange i svarene over opgaver, som de studerende oplever som svære. De opgaver, som de 

fleste studerende syntes var svære, er også de opgaver, hvor der var flest fejl i. 

De letteste opgaver var ifølge de studerende: Ligninger, areal og procent. Her var dog også forskellige 

opfattelser, men hovedparten havde disse 3 områder som de letteste.  

Andet spørgsmål: 

Nævn 3 gode ting og 3 dårlige ting ved den matematikundervisning, som I har fået på 1. semester: 
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Gode ting: 

Godt med feedback og super godt engagement. 

Dejligt med muligheden for at blive bedre til matematik. 

Jeg synes det er godt vi får muligheden for at tage nogle opgaver indimellem, men nogle gange har man 

brug for at der er langt større fokus på det i og med at uddannelsen har overraskende meget matematik 

sammenlignet med at man kan komme ind med matematik C. 

Det har været godt at få repeteret lidt og det har været godt med beregninger af rumfang og arealer. Synes 

ikke der har været dårlige ting i matematikken. 

Jeg synes det er fedt der er blevet taget initiativ til noget mere matematik, dog har tidspunkterne for 

undervisningen passet dårligt i forhold til spidsbelastninger i vores projektarbejde. Jeg er i hvert fald ked af 

at jeg har misset flere af timerne. På sigt ville det være dejligt, hvis der ville komme nogle opgaver ud man 

kunne sidde med i sin fritid for at styrke sine egne kompetencer inden for matematikken. 

 

Dårlige ting: 

Synes ikke det er brugbart for dem der har svært ved matematik, når underviser kun er her 1 time. 

Knud hjælper dem der har brug for det, men han får ikke sat nok tid af til det. 

 

Statistik over fejl i matematik: (efter matematikundervisning) 

 

Opgaveart Fejlprocent før 
matematik 

Fejlprocent efter 
matematik 

Forskel 

 
Ligninger 1 

 
1,8 

 
5 

 
-3,2 

 
Ligninger 2 

 
7,2 

 
0 

 
7,2 

 
Areal 1 

 
1,8 

 
0 

 
1,8 

 
Areal 2 

 
12,5 

 
5 

 
7,5 

 
Rumfang 1 

 
3,6 

 
0 

 
3,6 

 
Rumfang 2 

 
14,4 

 
0 

 
14,4 

 
Brøker 1 

 
14,3 

 
15 

 
-0,7 

 
Brøker 2 

 
21,4 

 
5 

 
16,4 

 
Procent 1 

 
1,8 

 
0 

 
1,8 
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Procent 2 

 
14,3 

 
0 

 
14,3 

 
Trekantberegning 1 

 
12,5 

 
5 

 
7,5 

 
Trekantberegning 2 

 
16,1 

 
15 

 
1,1 

 
Trigonometri 1 

 
14,3 

 
35 

 
-20,7 

 
Trigonometri 2 

 
19,6 

 
50 

 
-30,6 

 
10-tals potenser 1 

 
7,1 

 
25 

 
-17,9 

 
10-tals potenser 2 

 
37,5 

 
25 

 
12,5 

 

Første kolonne: 

Her er de forskellige opgavearter oplistet. 

Aden kolonne: 

Fejlprocenter før de fik matematik. Fra prøven d. 2/1-2018. 

Tredje kolonne: 

Fejlprocenter efter de studerende blev tilbudt en ny matematikdidaktik. Fra prøven d. 3/1-2019. 

Fjerde kolonne: 

Her beregnes forskellen mellem kolonne 2 og 3. 

 

Herefter kan der beregnes statistik på det: 

Der henvises til bog: Statistik for ikke-statistikere, 3. udg. Af Birger Stjernholm Madsen. (Stjernholm 

Madsen, 2017). Der regnes først forskellene som s. 191, herefter kan standardafvigelsen beregnes efter 

metoden s. 55 fra midt på siden. Herefter kan t beregnes efter formel s. 192 og afslutningsvis kan beregnes 

konfidensinterval beregnes efter formel s. 194. Bilag 9 findes til at finde fraktilen, som er 97,5 %, når vi vil 

have 95 % sandsynlighed for at middelværdien er mellem de udregnede intervaller. 

Jeg har lavet beregning af standardafvigelse og herefter har jeg beregnet t. Afslutningsvis har jeg beregnet 

95 % konfidensintervallet til at blive mellem 8,093 og -6,218. Middelværdien af forskellene er derfor med 

95 % sandsynlighed mellem 8,093 og -6,218. Se beregning i bilag 6b. 

Der deltog kun 20 studerende i prøven, hvilket er for lidt til at lave nøjagtigt statistisk materiale. Derudover 

er der stor sandsynlighed for, at det kun er de svageste, som har deltaget i prøven. Hvis det statistiske 

materiale skulle være mere sikkert, så skulle der have deltaget mange flere i prøven.  
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Der er forholdsvis mange fejl i opgaverne. Det fremgår ikke af tallene, hvilke grupper af studerende, som 

laver flest fejl. 
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Pædagogiske overvejelser: 
Her anvendes Hiim og Hippes helhedsmodel til at beskrive matematik-didaktikken. 

 

 

 

Helhedsmodellen er en model for didaktisk relationstænkning. Faktorerne i modellen indgår i et 

helhedssystem. Faktorerne hængger sammen og påvirker hinanden. Der er ikke nogle af faktorerne, der 

kommer først, man må hele tiden bevæge sig mellem faktorerne, for de hænger sammen, alle. Herunder vil 

der blive redegjort for de enkelte faktorer: 

 

Læringsforudsætninger: 

Hvor meget matematik har de studerende haft før og hvilket niveau? 

Er der noget af matematikken, som er nyt for dem? 

Hvad skal de bruge af matematik (og hvilket niveau) for at klare studiet? 

De studerende kommer med vidt forskelligt niveau i matematik. Studenterne kommer med min. niveau C i 

matematik, så de bør ikke have problemer med matematik. Dog viser undersøgelsen, at også en del af disse 

kan have gavn af undervisning i matematik, som er målrettet studiet. En del af håndværkerne har behov for 

at få undervisning i matematik, som er målrettet studiet. Dette er også bekræftet af min undersøgelse. 

 

Rammefaktorer: 

Her er der flere ting, som kan nævnes: 

Udstyr og læremidler. De studerende får udleveret kopier af test, lærebogsmateriale og opgaver i de 

enkelte emner. Vi har mulighed for at anvende projektor til at illustrere figurer, formler, beregninger m.m. 
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Tid. Jeg har i samarbejdet med det øvrige lærerteam på 1. semester besluttet, at de studerende kan blive 

tilbudt at arbejde med matematik 6 dage fordelt over semestret. Tiden de har til rådighed er: 

Dag 1: 3 lektioner til test 1. 

Dag 2: 6 lektioner til ligninger. 

Dag 3: 6 lektioner til areal og rumfang. 

Dag 4: 6 lektioner til brøker og procent. 

Dag 5: 6 lektioner til trekantberegning og trigonometri. 

Dag 6: 3 lektioner til repetition og 3 lektioner til test 2. 

De studerende kommer således til at arbejde med matematik i 33 lektioner i løbet af semestret. 

Klasserum. De studerende arbejder i det store grupperum. 

Lærerens egne ressourcer og kundskaber. Jeg er uddannet bygningsingeniør. Har matematik på A-niveau 

samt matematik fra 1. og 2. semester på ingeniørstudiet. Jeg har desuden undervist i matematik på 

byggeteknikeruddannelsens 1. semester i Skive. Desuden har jeg de seneste 7-8 år undervist i matematik 

kickstart i ugen før studiestart. 

 

Mål: 

Viden, færdigheder eller holdninger efter undervisning har fundet sted. 

De studerende kan være med til at diskutere målene og dermed tage del af ansvaret for, hvad de skal lære. 

Jeg har selvfølgelig et pensum, som vi har forberedt til de studerende, men jeg er åben for at tilbyde dem at 

arbejde med det matematik, som de gerne vil have. Samtidig skal jeg være sikker på, at de opnår det niveau 

af matematik som kræves for at gennemføre studiet. 

Mit mål er, at de studerende har kompetencer i matematik niveau F, når de har arbejdet med opgaverne i 

matematik. 

 

Fagindhold: 

Fagindholdet vil hænge meget sammen med målene for undervisningen. Fagindholdet er det, 

undervisningen handler om, og hvordan indholdet bliver valgt og tilrettelagt. Somme tider vil det være 

naturligt at lade de studerende arbejde med forskelligt fagindhold. 

Ligninger, areal, rumfang, brøker, procentregning, trekantsberegning, trigonometri og potenser er de 

primære områder, da det er disse områder, som de får mest brug for på studiet. De studerende får 

almindelige matematikopgaver, men derudover får de praksisnære opgaver, så de kan se relevansen med 

at lære de enkelte matematikområder. De praksisnære opgaver kan være beregning af vandbeholdere til 

regnvandsopsamling, koter og fald på afløbsledninger, beregning af trekanter i spær. 
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Læreprocessen: 

Her skal underviseren beslutte hvorledes undervisningen skal foregå: 

Undervisningen i efteråret 2018 bliver ikke traditionel undervisning, hvor jeg kommer og giver oplæg om de 

forskellige områder i matematik, løser opgaver på tavlen og går rundt og vejleder. I stedet vil de studerende 

blive tilbudt opgaver i relevante områder af matematikken. Når de løser opgaverne, så skal de i 

tvivlstilfælde anvende Youtube videoer, Webmatematik og Wordmat som hjælpeværktøjer. Desuden skal 

de studerende hjælpe hinanden og i øvrigt bruge de hjælpeværktøjer, som de er vant til. Dette er i tråd 

med Spor 5, som er beskrevet i bilag 3. De studerende skal arbejde med matematik i alt 6 dage, som bliver 

fordelt med 1 dag i uge 38, 2 dage i uge 42, 1 dag i uge 44 og 2 dage i uge 51. Jeg vil lægge løsningsforslag 

ud på It´s learning, så de studerende selv kan sammenligne og evt. rette deres opgaver til efter mine 

løsningsforslag. 

Den 1. dag bliver de studerende tilbudt at lave en test i matematik på niveau F. Jeg kopierer testen til dem 

på papir, og når de er færdige med testen, så afleverer de den til mig. Jeg gør meget ud af at forklare dem, 

at denne test skal de løse hver især selvstændigt. Ellers har jeg ikke mulighed for at se, hvor de er stærke 

eller svage. De får maks. 3 timer til testen. Jeg tager opgaverne med hjem og kigger 20 tilfældigt udvalgte 

besvarelser igennem. Herved kan jeg danne mig et godt overblik over, hvor de studerende er stærke og 

svage. Jeg lægger løsningsforslag ud på Itslearning, og de får deres besvarelser tilbage og skal selv justere 

deres besvarelse til efter mit løsningsforslag. 

Skal de studerende samarbejde, f.eks. 2 og 2? Hvorfor? Testen i starten skal de løse selvstændigt, men 

ellers lægger jeg op til at de arbejder 2 og 2 sammen, da det giver en god synergi (Kagan og Stenlev, 2006).  

Hvis den ene studerende er stærkere end den anden, så vil den svage lære af den stærke. Den stærke vil 

også blive bedre, da det også er lærerigt for den stærke at give sin viden videre. 

 

Vurdering: 

Vurdering kan ske forhold til: 

Undervisningsprocessen. 

I forhold til målene for undervisningen. 

I forhold til de studerendes læring. 

Skal de studerende give nogen form for tilbagemelding på undervisningen? 

Var undervisningen for let, for vanskelig, interessant eller kedelig? 

Lærte de studerende det, som var hensigten? Hvorfor? Hvorfor ikke? 

Hvad præsterede den enkelte studerende? Hvordan var præstationerne for klassen som helhed. 

Vurderingen siger noget om, hvordan undervisningen og læringen fungerer. 

 

I forhold til ovennævnte punkter, så har jeg gjort følgende i en del år i forbindelse med matematik kickstart 

kursus: 
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De studerende får en test den 1. dag, og vi gennemgår resultaterne på klassen. 

Den sidste dag afslutter vi ligeledes med en test og vi gennemgår resultaterne på klassen. 

Vi burde tage begge tests med hjem og rette, således vi kan se niveauet og således vi kan måle om der er 

fremgang i løbet af ugen. 

De studerende får mulighed for at evaluere min undervisning ved at jeg udleverer et tomt ark til hver 

studerende. De skal herefter i den øverste halvdel skrive, hvad som har været godt ved matematikkurset og 

i den nederste halvdel skal de skrive det, som de synes har været dårligt. Disse oplysninger kan jeg 

sammenskrive, da der normalt vil være mange ting, som går igen. Herefter har jeg mulighed for at justere 

undervisningen til. 

 

I dette udviklingsprojekt kan jeg evaluere ud fra de studerendes besvarelser på Multiple Choice testen, 

spørgsmålene og interviews. Jeg kan derved få svar på mine problemformulering og tilhørende 

forskningsspørgsmål. 

 

Interviewundersøgelse: 
 

Som nævnt s. 1 og s. 2 så kommer man med et interview mere i dybden med de studerendes baggrunde. 

For at se forskellen mellem de studerendes baggrunde vil jeg lave 4 interviews. 1 interview med en student, 

1 interview med en som er både student og tømrer, 1 interview med en murer, 1 interview med en tømrer. 

Jeg vil finde ud af hvad de har af matematik før de startede på studiet og hvilket niveau? Er deres niveau 

højt nok til studiet? Er der dele af matematikken, som de synes giver særlige udfordringer? Har de haft 

trigonometri før? De nævnte spørgsmål supplerer min første undersøgelse, da det hovedsageligt var en 

kvantitativ undersøgelse. Jeg håber med interviewet at komme mere i dybden. Jeg vil prøve at stille åbne 

spørgsmål, således der bliver lejlighed til at tale længe om nogle af punkterne. 

Informationerne fra interviewet skal jeg bruge til: 

- Klarlægge om deres matematiske baggrund er tilstrækkeligt til studiet. 

- Hvilke områder af matematik giver særlige udfordringer? 

- Synes de studerende, at der er nok matematikundervisning på 1. semester? 

- Har alle haft trigonometri før? 

- Samarbejde om opgaver? 

- Er der tilstrækkelig vejledning? 

- Anvendes alternative metoder, f.eks. Youtube, internet, programmer? 

- Er gennemgang af opgaver tilstrækkelig? 

- I hvilke fag har de brug for matematik? 

Der er tale om et delvist struktureret interview, da der er udarbejdet en interviewguide på forhånd. 

 

Valg af respondenter til interview: 
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Interview er en kvalitativ undersøgelse. Jeg har udvalgt 4 forskellige studerende, som hver har følgende 

baggrund: 

1. Håndværker (tømrer og HTX) 

2. Håndværker (tømrer) 

3. Håndværker (murer og HTX) 

4. Student (HTX) 

Jeg forventer, at begge HTX-studenter har min. niveau C i matematik og dermed er særdeles godt rustede i 

matematik. Med hensyn til de 2 håndværkere, så har jeg en formodning om, at tømreren har haft mere 

matematik fra sin uddannelse, da en tømrer f.eks. har god gavn af trigonometri i forbindelse med 

beregninger på spær. Alle 4 studerende virker til at være engagerede i studiet og interesserede i at være 

med i interview. De er valgt tilfældigt, dog med det kriterie, at der både skulle være forskellige 

håndværkere samt studenter. 

Det er hensigten, at jeg både vil skrive referat samtidig med interviewet samt at optage interviewet med 

programmet Kaltura. 

Når jeg har lavet interviewene, så har jeg nogle kvalitative data bestående af: 

- Nedskrevne svar fra informanter. 

- Optagelse af interviews. 

Hovedpunkterne fra 1. interviewrunde kan ses herunder. De enkelte interviews kan ses i bilag 4 

 

Claus: (tømrer og HTX) 

Niveau B i matematik. 

Har ikke problemer med matematik her på studiet. Syntes at 3. gradsligninger var svære på HTX. 

Bruger medstuderende, Youtube og vejledere, hvis han har problemer med matematikopgaver. 

Anvender matematik i BPS, TIN, Statik, modelleringsarbejde, basal matematik i øvrige fag. 

 

Jack: (tømrer) 

Har 9. klasse i folkeskolen og herefter tømrer. 

Matematik er ikke hans stærke side. Har ca. niveau F i matematik. 

Brush up kursus manglede, hvilket er en mangel. 

Har generelt nogle udfordringer på grund af at han kun har 9. klasse og tømrer. 

Har haft trigonometri i folkeskole og på tømreruddannelsen. 

Bruger medstuderende, hvis han har problemer med matematikopgaver. 

Anvender matematik i statik, TIN, U-værdi beregninger og registrering. 
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Peter: (murer og HTX) 

Folkeskole med 6 tal i matematik. 

Mureruddannet. Dumpede første matematik eksamen. 

Har nu C-niveau i matematik fra HTX med 10 og 12. 

Synes at brøker er meget svære. 

Bruger medstuderende, eksempler og løsningsforslag, hvis han skal have hjælp til matematikopgaver. 

Anvender matematik i statik, TIN og landmåling. 

 

Samuel: (HTX) 

Har matematik på A-niveau. 

Har ingen problemer med matematik. 

Ved løsning af matematikopgaver deler de resultater med hinanden. 

Bruger medstuderende, hvis der er problemer, hvilket der dog sjældent er. 

 

Da jeg valgte ovennævnte informanter, havde jeg ikke viden om, at 3 af disse havde studentereksamen. 

Jack som udelukkende har en tømreruddannelse har flest udfordringer med matematik. Det er interessant, 

at Peter, som havde store problemer med matematik i folkeskolen, fik 10 og 12 i matematik på gymnasiets 

niveau C. Efter hans eget udsagn skyldes det en større motivation, da han blev ældre og mere moden. 

 

Interview i foråret 2019 (2. interviewrunde): 

Valg af respondenter til interview: 

Interview er en kvalitativ undersøgelse. Jeg har udvalgt 4 forskellige studerende, som hver har følgende 

baggrund: 

5. Student (HF) 

6. Student (STX) 

7. Håndværker (murer) 

8. Håndværker (tømrer) 

Jeg forventer, at begge STX-studenter har min. niveau C i matematik og dermed er særdeles godt rustede i 

matematik. Med hensyn til de 2 håndværkere, så har jeg en formodning om, at tømreren har haft mere 

matematik fra sin uddannelse, da en tømrer f.eks. har god gavn af trigonometri i forbindelse med 

beregninger på spær. Alle 4 studerende virker til at være engagerede i studiet og interesserede i at være 

med i interview. De er valgt tilfældigt, dog med det kriterie, at der både skulle være forskellige 

håndværkere samt studenter. 
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Det er hensigten, at jeg både vil skrive referat samtidig med interviewet samt at optage interviewet med 

programmet Kaltura. 

Når jeg har lavet interviewene, så har jeg nogle kvalitative data bestående af: 

- Nedskrevne svar fra informanter. 

- Optagelse af interviews. 

Hovedpunkterne fra 2. interviewrunde kan ses herunder. De enkelte interviews kan ses i bilag 4b 

 

David: (HF) 

Niveau A og B i matematik. 

Trigonometri ville være svært nu. 

Bruger Google, medstuderende, undervisere, Wordmat og Youtube hvis han har problemer med 

matematikopgaver. 

Anvender matematik i Energi, statik, TIN, landmåling og HUS. 

 

Mikkel: (STX) 

Har niveau B i matematik. 

Trigonometri skal nok genopfriskes. 

Hjælper hinanden med matematik. 

Googler formler, matematikbog med formler, program Mabel. 

Der burde have været timer til gennemgang af opgaver. 

Anvender matematik i statik, bygningsfysik, tekniske installationer, landmåling og Revit. 

Frivillig matematik sætter mange af, da matematik ikke er det vigtigste på studiet. 

 

Kim: (murer) 

Folkeskole med 10. klasse, niveau F. 

Trigonometri er svært, da han ikke har haft det før. 

Bruger medstuderende og underviserne, når han mangler hjælp til en matematikopgave. 

Anvender matematik i statik, bygningsfysik og TIN. 

 

Valentin: (tømrer) 

Har matematik fra 10. klasse, niveau F. 
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Procenter, brøker, trekantsberegning og trigonometri er svært. 

Vil gerne have konkret undervisning i matematik ligesom de andre fag på studiet. 

Vil gerne have mere vejledning i matematik. 

Har haft trigonometri før på tømreruddannelsen. 

Ved løsning af matematikopgaver hjælper de hinanden. 

Bruger medstuderende, hvis der er problemer. 

Bruger matematik i statik, bygningsfysik og TIN. 

 

Konklusion: 
Med de tal, som jeg har fremskrevet i tabellen s. 10, så vil middelværdien af forskellene være mellem 2,229 

og 7,747 med 95 % sikkerhed. Der vil derfor med stor sandsynlighed være positiv virkning af at indføre en 

ny matematik-didaktik på BK-uddannelsen. Skriften med kursiv herunder omhandler matematikprøve 

efter matematikundervisning i efteråret 2018.  

Efter matematikundervisning er der væsentlig fremgang på mange af matematikområderne. Dette kan ses i 

tabellen s. 14 og s. 15. Der deltog kun 20 studerende i undersøgelsen, så derfor er undersøgelsen ikke 

dækkende nok til at lave et sikkert statistisk materiale. Af tallene i tabellen ses, at de studerende klarer sig 

fremragende i ligninger, areal, rumfang og procent. De er generelt også bedre til brøker og 

trekantberegning. Angående 10-tals poternser er de lidt dårligere end holdet fra efteråret 2017. Der hvor 

det går helt galt, er i trigonometri. Her er der en fejlprocent på 35 i trigonometri 1 og 50 % på trigonometri 

2. I trigonometri 1 og trigonometri 2 er der sket en væsentlig forøgelse af fejlprocenten. Der kan være flere 

årsager til dette: En del af de studerende har ikke haft trigonometri før, eller det er måske længe siden, at 

de har brugt trigonometri. Statistisk usikkerhed. Trigonometri er et svært område. Manglende 

undervisning/vejledning.  

Når man ser på de fleste områder af matematikken, så kan der ses fremgang ved at de studerende arbejder 

med matematik i løbet af semestret. Det eneste område, hvor der er mærkbar tilbagegang, er trigonometri. 

Dette er uforklarligt, da 80 % af deltagerne har studenterbaggrund (70 % studenter og 10 % 

studenter/håndværker). Alle studenter må forventes at have haft trigonometri på gymnasiet. Til trods for, 

at trigonometrien trækker meget i den forkerte retning, så er middelværdien af forskellen med 95 % 

sandsynlighed beregnet til mellem 8,093 og -6,218. Der er dermed størst sandsynlighed for, at det har 

positiv indflydelse at lade de studerende arbejde med matematik i løbet af 1. semester.  

Det ses endvidere, at der er færre fejl i alle matematikområder. Begrundelsen for dette ligger i, at alle har 

haft lejlighed til at få matematik frisket op og at de studerende har kunnet se formålet med at arbejde med 

matematikken. Jeg har været meget opmærksom på, at de studerende også kom til at arbejde med 

opgaver, som er relevante for deres studie og for deres profession. 

De studerende har flest fejl i brøker, trekantberegning, trigonometri og 10-tals potenser. Dette havde jeg 

også forventet, da det svarer til min erfaring fra tidligere. Med hensyn til rumfang, procent og areal, så er 

der nogle fejl i opgave 2, hvor opgaven er lidt sværere. I det hele taget er der flere fejl i opgave 2, som jeg 

har vurderet sværere end opgave 1 i hvert matematikområde. De matematikområder, hvor der er flest fejl, 

er også de matematikområder, som de studerende synes er de sværeste. 
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De studerende synes selv, at de bedst klarer de svære matematikdiscipliner med hjælp fra medstuderende, 

Youtube videoer, vejledere, eksempler og løsningsforslag. Dette er fremkommet i mine interviews med de 

studerende. Ved at gøre de studerende bevidste om eksistensen af Youtube videoer og at de kan få god 

læring af disse videoer, håber jeg, at det vil få en positiv indflydelse på læringen af matematik. Derudover 

lægger jeg beregnede eksempler ud til de studerende. De studerende får desuden en facitliste, som de kan 

slå op i, når de har løst en eller flere opgaver. Løsningsforslag vil jeg vente med at lægge ud, så de ikke 

fristes af at kigge i løsningsforslaget inden de selv har regnet opgaven. De studerende nævner også alle, at 

de i høj grad bruger medstuderende, hvis der en opgave, som de ikke kan løse. Jeg vil derudover vise dem 

mulighederne i Wordmat og Webmatematik, så de kender eksistensen af disse og mulighederne dér. 

Den nye matematik-didaktik på BK-uddannelsen betyder: 

- De studerende får lettere ved at klare f.eks. de ingeniørmæssige opgaver i studiet. Dette vil 

formentlig føre til at flere gennemfører studiet og gennemfører på 3½ år, som er normeret tid. 

Derudover får de lettere ved at overskue dagligdags områder, såsom deres privatøkonomi og andre 

områder, der kræver matematik.  

- Underviserne får studerende med stærkere matematikkompetencer, der ikke skal have så meget 

vejledning i de matematiske områder. 

- Uddannelsen får dygtigere studerende til matematik og dermed til f.eks. de ingeniørmæssige fag. 

Derudover vil det som ovenfor nævnt føre til, at flere gennemfører studiet og gennemfører på 3½ 

år. Dette er godt for skolens økonomi, som afhænger af antal studerende, som gennemfører. 

- Professionen har også glæde af ansatte, som er gode til matematik og dermed f.eks. de 

ingeniørmæssige fag. De er også bedre til at regne tilbud, og andre områder, hvor de skal kunne 

bruge matematik. Når medarbejderne er gode til matematik, så har de et godt overblik over tal, 

hvilket mindsker risikoen for at lave regnefejl, som kan være dyre for virksomheden, hvis ikke 

fejlene opdages. 

 

UC-krav: Nogle af UC-kravene er særligt opfyldt, som det ses nedenfor: 

Pålidelighed: Der var 56 deltagere i første undersøgelse. Undersøgelsen er derfor ret pålidelig. Hvis man 

skal have helt sikre undersøgelser, skal der være flere deltagere. 

Originalitet: Undervisningen i efteråret 2018 bliver ikke traditionel undervisning, hvor jeg kommer og giver 

oplæg om de forskellige områder i matematik, løser opgaver på tavlen og går rundt og vejleder. I stedet vil 

de studerende blive tilbudt opgaver i relevante områder af matematikken. Når de løser opgaverne, så skal 

de i tvivlstilfælde anvende Youtube videoer, Webmatematik og Wordmat som hjælpeværktøjer. Desuden 

skal de studerende hjælpe hinanden og i øvrigt bruge de hjælpeværktøjer, som de er vant til. Dette er i tråd 

med Spor 5, som er beskrevet i bilag 3. De studerende skal arbejde med matematik i alt 6 dage, som bliver 

fordelt med 1 dag i uge 38, 2 dage i uge 42, 1 dag i uge 44 og 2 dage i uge 51. Jeg vil lægge løsningsforslag 

ud på It´s learning, så de studerende selv kan sammenligne og evt. rette deres opgaver til efter mine 

løsningsforslag. 

Relevans: Studerende som er svage i matematik får mulighed for forbedring af deres matematiske 

kompetencer. Studerende som er gode til matematik bliver bedre, når de skal forklare det til svagere 

studerende. De svage studerende får lettere ved opgaver i statik, TIN, registrering m.m., da de kommer 

tættere på deres nærmeste udviklingszone (NUZO) (Illeris, 2015). De studerende får dermed bedre 

læringsforudsætninger. 
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Innovation: Det er en nytænkning i at undervise i matematik i forhold til den matematikundervisning, som 

vi har praktiseret hidtil på BK-uddannelsen. Hidtil er de studerende blevet tilbudt en uge med 

matematikundervisning før studiestart, hvilket krævede underviserressourcer. Det vil derfor være meget 

ressourcebesparende, da der ikke kræves en underviser. Der skal laves opgaver og løsningsforslag, og 

derudover skal de studerende introduceres til hjælpeværktøjerne Youtube videoer, Webmatematik og 

Wordmat. De studerende kan dermed arbejde i deres eget tempo og f.eks. se Youtube videoerne igen og 

igen. 

 

De videre implikationer: 
Udarbejdes i foråret 2019. 

 

 

Resultat og formidling: 
Nærværende rapport vil blive færdiggjort senest 30. april 2019. I denne rapport vil undersøgelsernes 

resultater blive beskrevet. Rapporten vil blive lagt ud på UC viden. 

 

Tidsplan: 
Start: Efteråret 2017. 

Første undersøgelse: 2. januar 2018. 

Interviews af studerende fra første undersøgelse: Februar/marts 2018. 

Behandling af data ved at indsætte nøgletal i tabeller. Se tabeller nedenfor. Start på rapportskrivning: 

Marts/april 2018. 

Udarb. af matematikopg., løsningsforslag, lægge opgaver og løsningsforslag på It´s learning: Efteråret 2018. 

Anden undersøgelse: 3. januar 2019. 

Interviews af studerende fra anden undersøgelse: Februar/marts 2019 

Behandling af data og rapportskrivning: Marts/april 2019 

Færdiggørelse af rapport: Deadline 30. april 2019. 

 

Eksterne og interne samarbejdspartnere: 
De studerende er informanter (deltager i undersøgelserne og interviews). 

De færdiguddannede bygningskonstruktører er informanter (deltager i interviews). 
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Særlige udfordringer i projektet: 
Finde passende tidspunkter til de 2 undersøgelser, da undersøgelserne skal foregå på tidspunkter, hvor der 

er travlt lige før eksamen/evaluering. De studerende har meget arbejde med færdiggørelse af 

projektforslaget, som de skal evalueres i. 
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Bilag 1. Interviewspørgsmål. 

 

Interviewundersøgelse: 

 

Fortælle den studerende, hvorfor jeg laver undersøgelsen. Jeg vil gerne undersøge behovet for 

undervisning i matematik. Hvilket niveau har de? Hvilke områder skal der være særligt fokus på? 

 

Spørgsmål 1: 

Hvordan går det i gruppen? 

 

Svar 1: 

 

Spørgsmål 2 

Hvilke opgaver i studiet er mest interessant at arbejde med? 

 

Svar 2: 

 

Spørgsmål 3: 

Beskriv din matematiske baggrund før du startede på studiet? 

 

Svar 3: 

 

Spørgsmål 4: 

Hvilket niveau af matematik har du før du startede på studiet? 

 

Svar 4: 

 

Spørgsmål 5: 

Hvilke dele af matematik giver særlige udfordringer?  
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Svar 5: 

 

Spørgsmål 6: 

Er der nok matematikundervisningen på 1. semester? 

 

Svar 6: 

 

Spørgsmål 7: 

Har du haft trigonometri før du startede på studiet? 

 

Svar 7: 

 

Spørgsmål 8: 

Hvordan samarbejder I om løsning af matematikopgaver? 

 

Svar 8: 

 

 

Spørgsmål 9: 

Er der nok vejledning i matematik? 

 

Svar 9: 

 

Spørgsmål 10? 

Er der nogle steder, hvor du kan søge hjælp, hvis du er kørt fast i en svær matematikopgave? 

(medstuderende, Youtube, Internet, programmer?) 

 

Svar 10: 

 

Spørgsmål 11: 



31 
 

Var der tilstrækkelig gennemgang af opgaver, så du vidste, at du har fundet den rigtige løsning på 

opgaverne? 

 

Svar 11: 

 

Spørgsmål 12: 

I hvilke fag har du brug for matematik? 

 

Svar 12: 

 

Spørgsmål 13: 

Er der noget afsluttende, som vi ikke har været omkring i dag. 

 

Svar 13: 

 

Husk op følgende spørgsmål. 

Husk sonderende spørgsmål. 

Husk tavshed. 

Husk fortolkende spørgsmål 

 

Ovennævnte interviewspørgsmål er lavet med inspiration fra bogen Interview af Kvale og Brinchmann 2. 

udg. S. 155-157. Husk 3. udg. 

 

Anden bog: Den skinbarlige virkelighed – vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne af Ib 

Andersen, 3. udgave 
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Bilag 2. Pentagon 
 

 

 

 

 

Pentagon til udviklingsprojekt vedr. matematik: 

 

1. Undersøgelsens opgavespørgsmål: Hvad spørger du om? 

Hvor mange har behov for at få undervisning i matematik? 

Hvilke dele af matematikken har de behov for at få undervisning i? 

Hvilket niveau skal de undervises i? 

Hvilke fag skal de bruge matematik til? 
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Hvad siger Studieordningen og Semesterorienteringen om omfanget af matematik? 

 

2. Undersøgelsens faglige formål: Hvorfor spørger du? 

Det er et problem for en del studerende samt underviserne, at de studerende kommer med så 

forskellig baggrund i matematik. 

Hvis de matematisk svage ikke får en målrettet undervisning i matematik, så vil de fravælge at lave 

eksempelvis statikrapporter og energirapporter, da det er for uoverskueligt at gå i gang med. 

Er hele gruppen matematisk svag, så vil rapporterne være fyldt med fejl og den del af beregningerne vil 

mangle. 

 

3. Undersøgelsens empiri, stof, data, fænomen: Hvad spørger du til? 

I den første undersøgelse bliver de stillet opgaver i de enkelte dele af matematikken. 

Den anden undersøgelse er interview af nogle studerende om deres evner til matematik, og hvad de 

evt. har af udfordringer i den forbindelse. 

Det er hensigten at begge undersøgelser laves i efterårssemestret 2017, og de samme 2 undersøgelser 

laves efterårssemestret 2018. I efterårssemestret 2018 vil jeg give dem undervisning i matematik 

samtidig med at de skal bruge de enkelte dele af matematik i matematik/statik projektet, projektet 

med Bygningsfysik/TIN, samt statik i projektforslag. Jeg vil herudfra se, om det har en positiv effekt at 

give dem målrettet undervisning i matematik, når de har brug for det. 

 

 

4. Undersøgelsens redskaber: Teori, begreber, faglige metoder: Hvad spørger du med? 

Første undersøgelse: Google undersøgelse. 

Denne undersøgelse er overvejende kvantitativ, hvilket vil sige, at jeg får en masse data, som jeg kan 

ordne og få et statistisk overblik over. 

Anden undersøgelse: Interview, hvor jeg i forvejen har formuleret nogle spørgsmål. Det er hensigten at 

interviewe 4 personer. 

Denne undersøgelse er en kvalitativ undersøgelse, som kommer mere i dybden. De kan komme med 

deres egne meninger. Hvad frygter de/frygter ikke o.s.v. 

 

 

5. Undersøgelsesmetoden/fremgangsmåden: Hvordan spørger du? 

I den første undersøgelse har jeg formuleret spørgsmålene, således de har én svarmulighed til hvert 

spørgsmål. 
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I den 2. undersøgelse med interview skal jeg have formuleret nogle spørgsmål. 
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Bilag 3. Spor 5. 

 

Spor 5: 

 

Alle videregående uddannelser skal spare 2 % på taxameterfinansierede aktiviteter. Disse besparelser er 

blevet beskrevet og fremlagt for alle medarbejdere i en plan, hvor den undervisningsrelaterede del af 

planen kaldes Spor 5. 

Målene med spor 5 er: 

- Ny organisering af uddannelser, undervisning og andre studieaktiviteter for at involvere og frisætte 

alle tilgængelige ressourcer med henblik på at understøtte de studerendes refleksion og læring. 

- Øget brug af digitalisering for at skabe en didaktik og en digital kultur, der understøtter videndeling 

samt de studerendes læreprocesser og selvstændige studieaktiviteter. 

- Fokus på undervisning som kernekompetence, hvor kolleger får glæde af spidskompetencer hos 

den enkelte. (VIA, 2017b). 

En del af konsekvensen af indførelsen af Spor 5 bliver således at udvikle og gennemføre prøvehandlinger 

for nye måder at organisere og undervise på i VIA for at imødekomme kravet om 2 % besparelse (VIA 

2017c). Ud fra disse prøvehandlinger skal der laves nye formater for undervisningen, så VIA kan blive ved 

med at imødekomme kravene fra fremtidens professioner. Dette arbejde med prøvehandlinger skal laves 

uanset krav om økonomiske besparelser (VIA, 2017d). 
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Bilag 4. Interviews med 4 studerende. 

 

Interviews: 

 

Claus: 

 

Fortælle den studerende, hvorfor jeg laver undersøgelsen. Jeg vil gerne undersøge behovet for 

undervisning i matematik. Hvilket niveau har de? Hvilke områder skal der være særligt fokus på? 

 

Spørgsmål 1: 

Hvordan går det i gruppen? 

 

Svar 1: 

Går godt, god dynamik. 

 

Spørgsmål 2 

Hvilke opgaver i studiet er mest interessant at arbejde med? 

 

Svar 2: 

Energiberegning er interessant, modellering i Revit, proces i BPS er svær og det tager tid. 

 

Spørgsmål 3: 

Beskriv din matematiske baggrund før du startede på studiet? 

 

Svar 3: 

B-niveau i matematik fra HTX. Tømrer var F-niveau. 

 

Spørgsmål 4: 

Hvilket niveau af matematik har du før du startede på studiet? 
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Svar 4: 

B-niveau. 

 

Spørgsmål 5: 

Hvilke dele af matematik giver særlige udfordringer?  

 

Svar 5: 

Ikke noget nu her på studiet.  På HTX var 3. gradsligninger svære,  

 

Spørgsmål 6: 

Er der nok matematikundervisningen på 1. semester? 

 

Svar 6: 

Ja, det er tilpas. Nok indledende vejledning og kurser. På 2. semester har det ikke været nødvendigt at 

repetere så meget.  

 

Spørgsmål 7: 

Har du haft trigonometri før du startede på studiet? 

 

Svar 7: 

Ja 

 

Spørgsmål 8: 

Hvordan samarbejder I om løsning af matematikopgaver? 

 

Svar 8: 

1 mand laver en opgave og herefter videndeler. 2 og 2 arbejder på rapporter. Fredag laves vidensdeling i 1 

time. 
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Spørgsmål 9: 

Er der nok vejledning i matematik? 

 

Svar 9: 

 

Ja. Vejledningstimer kan dog være for spredte. Vejledere er dog lette at få fat på. 

 

Spørgsmål 10? 

Er der nogle steder, hvor du kan søge hjælp, hvis du er kørt fast i en svær matematikopgave? 

(medstuderende, Youtube, Internet, programmer?) 

 

Svar 10: 

Medstuderende, Youtube og vejledere. 

 

Spørgsmål 11: 

Var der tilstrækkelig gennemgang af opgaver, så du vidste, at du har fundet den rigtige løsning på 

opgaverne? 

 

Svar 11: 

Ja. Rigeligt med gennemgang. 

 

Spørgsmål 12: 

I hvilke fag har du brug for matematik? 

 

Svar 12: 

BPS, TIN, Statik, modelleringsarbejde, basal matematik i øvrige fag. 

 

Spørgsmål 13: 

Er der noget afsluttende, som vi ikke har været omkring i dag. 
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Svar 13: 

Nej. Ikke noget som vi mangler. 

 

Jack: 

 

Fortælle den studerende, hvorfor jeg laver undersøgelsen. Jeg vil gerne undersøge behovet for 

undervisning i matematik. Hvilket niveau har de? Hvilke områder skal der være særligt fokus på? 

 

Spørgsmål 1: 

Hvordan går det i gruppen? 

 

Svar 1: 

Hakan er ikke i gruppen mere. Men det går godt nu. Lidt problemer hist og pist. Almindelige diskussioner. 

 

Spørgsmål 2 

Hvilke opgaver i studiet er mest interessant at arbejde med? 

 

Svar 2: 

Planlægning BPS, konstruktioner i HUS. 

 

Spørgsmål 3: 

Beskriv din matematiske baggrund før du startede på studiet? 

 

Svar 3: 

Folkeskole, 9. klasse og herefter tømrer. Matematik var ikke min stærke side. 

 

Spørgsmål 4: 

Hvilket niveau af matematik har du før du startede på studiet? 

 

Svar 4: 
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Ca. niveau F 

 

Spørgsmål 5: 

Hvilke dele af matematik giver særlige udfordringer?  

 

Svar 5: 

Brush up kursus manglede, hvilket er en mangel. 

Har generelt nogle udfordringer på grund af at han kun har 9. klasse og tømrer. 

 

Spørgsmål 6: 

Er der nok matematikundervisningen på 1. semester? 

 

Svar 6: 

Ja. Folk var meget enige og kunne hjælpe hinanden. 

 

Spørgsmål 7: 

Har du haft trigonometri før du startede på studiet? 

 

Svar 7: 

Jo, både i folkeskole og tømrer. 

 

Spørgsmål 8: 

Hvordan samarbejder I om løsning af matematikopgaver? 

 

Svar 8: 

Sætter sig sammen og kvalitetssikrer med hinanden. 

 

 

Spørgsmål 9: 

Er der nok vejledning i matematik? 
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Svar 9: 

Ja 

 

Spørgsmål 10? 

Er der nogle steder, hvor du kan søge hjælp, hvis du er kørt fast i en svær matematikopgave? 

(medstuderende, Youtube, Internet, programmer?) 

 

Svar 10: 

Medstuderende 

 

Spørgsmål 11: 

Var der tilstrækkelig gennemgang af opgaver, så du vidste, at du har fundet den rigtige løsning på 

opgaverne? 

 

Svar 11: 

Ja.  

 

Spørgsmål 12: 

I hvilke fag har du brug for matematik? 

 

Svar 12: 

Statik, U-værdi, TIN, Registrering. 

 

Spørgsmål 13: 

Er der noget afsluttende, som vi ikke har været omkring i dag. 

 

Svar 13: 

 

Peter: 

Spørgsmål 1: 
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Hvordan går det i gruppen? 

 

Svar 1: 

Går godt. Fungerer fint. 

 

Spørgsmål 2 

Hvilke opgaver i studiet er mest interessant at arbejde med? 

 

Svar 2: 

Tegningslærer, Revit, Innovative del, designet, 

 

Spørgsmål 3: 

Beskriv din matematiske baggrund før du startede på studiet? 

 

Svar 3: 

Folkeskole med 6 tal. 

Mureruddannet. Dumpede første matematik eksamen. 

Har nu C-niveau med 10 og 12. Med vilje. 

 

Spørgsmål 4: 

Hvilket niveau af matematik har du før du startede på studiet? 

 

Svar 4: 

C-niveau 

 

Spørgsmål 5: 

Hvilke dele af matematik giver særlige udfordringer?  

 

Svar 5: 

Brøker er meget svære,  
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Spørgsmål 6: 

Er der nok matematikundervisningen på 1. semester? 

 

Svar 6: 

I mit tilfælde ja. Godt vi havde rep.opgaver. Havde jeg ikke hafte C-niveu, ville det være svært. 

 

Spørgsmål 7: 

Har du haft trigonometri før du startede på studiet? 

 

Svar 7: 

Ja. Har det godt med trigonometri. Giver god mening. Bruger formelsamling. 

 

Spørgsmål 8: 

Hvordan samarbejder I om løsning af matematikopgaver? 

 

Svar 8: 

1 gymnasieelev på hver af de tekniske rapporter. Rapporter laves 2 og 2.  

 

 

Spørgsmål 9: 

Er der nok vejledning i matematik? 

 

Svar 9: 

Ikke nok vejledning på alle fag.  

 

Spørgsmål 10? 

Er der nogle steder, hvor du kan søge hjælp, hvis du er kørt fast i en svær matematikopgave? 

(medstuderende, Youtube, Internet, programmer?) 
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Svar 10: 

Medstuderende er den største, eksempelsamlinger, løsningsforslag. 

 

Spørgsmål 11: 

Var der tilstrækkelig gennemgang af opgaver, så du vidste, at du har fundet den rigtige løsning på 

opgaverne? 

 

Svar 11: 

Ja. Men at finde rundt i Eurocodes, lastkombinationer. 

 

Spørgsmål 12: 

I hvilke fag har du brug for matematik? 

 

Svar 12: 

Statik og Tin. Landmåling. 

 

Spørgsmål 13: 

Er der noget afsluttende, som vi ikke har været omkring i dag. 

 

Svar 13: 

God gennemgang i tekniske fag. 

 

Samuel: 

 

Fortælle den studerende, hvorfor jeg laver undersøgelsen. Jeg vil gerne undersøge behovet for 

undervisning i matematik. Hvilket niveau har de? Hvilke områder skal der være særligt fokus på? 

 

Spørgsmål 1: 

Hvordan går det i gruppen? 

 



45 
 

Svar 1: 

Går perfekt. 

 

Spørgsmål 2 

Hvilke opgaver i studiet er mest interessant at arbejde med? 

 

Svar 2: 

Det hele. Revit er lidt svært. Men ellers går det fint. Har tegnet AutoCad før på HTX. 

 

Spørgsmål 3: 

Beskriv din matematiske baggrund før du startede på studiet? 

 

Svar 3: 

Matematik og fysik på HTX. Matematik og fysik på A-niveau. Kemi på B. 

 

Spørgsmål 4: 

Hvilket niveau af matematik har du før du startede på studiet? 

 

Svar 4: 

A-niveau. 

 

Spørgsmål 5: 

Hvilke dele af matematik giver særlige udfordringer?  

 

Svar 5: 

Ikke noget problem. 

 

Spørgsmål 6: 

Er der nok matematikundervisningen på 1. semester? 
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Svar 6: 

Meget fint med min baggrund. Med repetition fås en indsigt i hvad matematik som skal bruges. 

 

Spørgsmål 7: 

Har du haft trigonometri før du startede på studiet? 

 

Svar 7: 

Ja 

 

Spørgsmål 8: 

Hvordan samarbejder I om løsning af matematikopgaver? 

 

Svar 8: 

Deler resultater med hinanden. Rapporter laves 2 og 2. Tjekker med svar på Studienet. 

 

 

Spørgsmål 9: 

Er der nok vejledning i matematik? 

 

Svar 9: 

Ja. Snakker i gruppen. 

 

Spørgsmål 10? 

Er der nogle steder, hvor du kan søge hjælp, hvis du er kørt fast i en svær matematikopgave? 

(medstuderende, Youtube, Internet, programmer?) 

 

Svar 10: 

Medstuderende, min far er matematiklærer i gymnasiet. 

 

Spørgsmål 11: 
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Var der tilstrækkelig gennemgang af opgaver, så du vidste, at du har fundet den rigtige løsning på 

opgaverne? 

 

Svar 11: 

Ja, god gennemgang. 

 

Spørgsmål 12: 

I hvilke fag har du brug for matematik? 

 

Svar 12: 

Statik, TIN, Revit, landmåling. 

 

Spørgsmål 13: 

Er der noget afsluttende, som vi ikke har været omkring i dag. 

 

Svar 13: 

Nej. 

 

David: 

 

Spørgsmål 1: 

Hvordan går det i gruppen? 

 

Svar 1: 

Går fint. Arbejder godt sammen, men kunne gøre det bedre. F.eks. være bedre til at overholde deadlines. 

 

Spørgsmål 2 

Hvilke opgaver i studiet er mest interessant at arbejde med? 

 

Svar 2: 
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Opbygning af forskellige lag (bygningsdele), f.eks. opbygning af konstruktioner. 

 

Spørgsmål 3: 

Beskriv din matematiske baggrund før du startede på studiet? 

 

Svar 3: 

A og B niveau fra HF. 

 

Spørgsmål 4: 

Hvilket niveau af matematik har du før du startede på studiet? 

 

Svar 4: 

 

Spørgsmål 5: 

Hvilke dele af matematik giver særlige udfordringer?  

 

Svar 5: 

Linjelast og punktlast i statik. Trigonometri ville være svært nu. 

 

Spørgsmål 6: 

Er der nok matematikundervisningen på 1. semester? 

 

Svar 6: 

Godt med genopfriskning.  

 

Spørgsmål 7: 

Har du haft trigonometri før du startede på studiet? 

 

Svar 7: 

Ja 
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Spørgsmål 8: 

Hvordan samarbejder I om løsning af matematikopgaver? 

 

Svar 8: 

Hjælper hinanden i gruppen.  

 

Spørgsmål 9: 

Er der nok vejledning i matematik? 

 

Svar 9: 

Matematikken er ikke et problem her i studiet. Mere vejledning i enheder i f.eks. BE18. Mere fordybelse i 

beregningerne. 

 

Spørgsmål 10? 

Er der nogle steder, hvor du kan søge hjælp, hvis du er kørt fast i en svær matematikopgave? 

(medstuderende, Youtube, Internet, programmer?) 

 

Svar 10: 

Google, medstuderende, underviser, Wordmat, Youtube. 

 

Spørgsmål 11: 

Var der tilstrækkelig gennemgang af opgaver, så du vidste, at du har fundet den rigtige løsning på 

opgaverne? 

 

Svar 11: 

Fint.  

 

Spørgsmål 12: 

I hvilke fag har du brug for matematik? 
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Svar 12: 

Energi, statik, TIN, landmåling, HUS. 

 

Spørgsmål 13: 

Er der noget afsluttende, som vi ikke har været omkring i dag. 

 

Svar 13: 

Vil gerne arbejde selv først inden diskussion med sidemand. 

 

Mikkel: 

 

Spørgsmål 1: 

Hvordan går det i gruppen? 

 

Svar 1: 

Går fint. Matematiklyst kunne være bedre. Overordnet set fint. 

 

Spørgsmål 2 

Hvilke opgaver i studiet er mest interessant at arbejde med? 

 

Svar 2: 

Materialer til de enkelte konstruktioner. Udregninger i statik på f.eks. bjælker giver god mening og er 

spændende. Bygningsfysik er også ok. Brand er også spændende. Revit er fedt at arbejde med. 

 

Spørgsmål 3: 

Beskriv din matematiske baggrund før du startede på studiet? 

 

Svar 3: 

STX 
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Spørgsmål 4: 

Hvilket niveau af matematik har du før du startede på studiet? 

 

Svar 4: 

Matematik B 

 

Spørgsmål 5: 

Hvilke dele af matematik giver særlige udfordringer?  

 

Svar 5: 

Mange nye tegn i statik og bygningsfysik. Trigonometri skal nok genopfriskes. 

 

Spørgsmål 6: 

Er der nok matematikundervisningen på 1. semester? 

 

Svar 6: 

For mit vedkommende er det fint.  

 

Spørgsmål 7: 

Har du haft trigonometri før du startede på studiet? 

 

Svar 7: 

Ja 

Spørgsmål 8: 

Hvordan samarbejder I om løsning af matematikopgaver? 

 

Svar 8: 

Vi hjælper hinanden. 1 matematisk stærk hjælper en matematisk svag. 
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Spørgsmål 9: 

Er der nok vejledning i matematik? 

 

Svar 9: 

Fint for mig, da jeg har haft det før. Andre kunne have haft gavn af mere vejledning. 

 

Spørgsmål 10? 

Er der nogle steder, hvor du kan søge hjælp, hvis du er kørt fast i en svær matematikopgave? 

(medstuderende, Youtube, Internet, programmer?) 

 

Svar 10: 

Googler formler. Matematikbog med formler. Program Mabel.  

 

Spørgsmål 11: 

Var der tilstrækkelig gennemgang af opgaver, så du vidste, at du har fundet den rigtige løsning på 

opgaverne? 

 

Svar 11: 

Der burde have været timer til gennemgang af opgaver. 

 

Spørgsmål 12: 

I hvilke fag har du brug for matematik? 

 

Svar 12: 

Statik, bygningsfysik, tekniske installationer, landmåling, Revit.  

 

Spørgsmål 13: 

Er der noget afsluttende, som vi ikke har været omkring i dag. 
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Svar 13: 

Frivillig matematik sætter mange af, da matematik ikke er det vigtigste på studiet. 

 

Kim: 

 

Spørgsmål 1: 

Hvordan går det i gruppen? 

 

Svar 1: 

Går fint. 

 

Spørgsmål 2 

Hvilke opgaver i studiet er mest interessant at arbejde med? 

 

Svar 2: 

Tegne Revit, statik, lastberegninger, U-værdier 

 

Spørgsmål 3: 

Beskriv din matematiske baggrund før du startede på studiet? 

 

Svar 3: 

Matematik 10. klasse. 

 

Spørgsmål 4: 

Hvilket niveau af matematik har du før du startede på studiet? 

 

Svar 4: 

Ca. niveau F 

 

Spørgsmål 5: 
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Hvilke dele af matematik giver særlige udfordringer?  

 

Svar 5: 

Trigonometri. Har ikke haft det før. 

 

Spørgsmål 6: 

Er der nok matematikundervisningen på 1. semester? 

 

Svar 6: 

Ja 

 

Spørgsmål 7: 

Har du haft trigonometri før du startede på studiet? 

 

Svar 7: 

Nej 

Spørgsmål 8: 

Hvordan samarbejder I om løsning af matematikopgaver? 

 

Svar 8: 

Meget ligeligt. Vi hjælper hinanden. Jeg har ikke problemer med matematik. 

 

Spørgsmål 9: 

Er der nok vejledning i matematik? 

 

Svar 9: 

Nej, for de går når det ikke er et krav. 

 

Spørgsmål 10? 

Er der nogle steder, hvor du kan søge hjælp, hvis du er kørt fast i en svær matematikopgave? 
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(medstuderende, Youtube, Internet, programmer?) 

 

Svar 10: 

Medstuderende, underviserne. 

 

Spørgsmål 11: 

Var der tilstrækkelig gennemgang af opgaver, så du vidste, at du har fundet den rigtige løsning på 

opgaverne? 

 

Svar 11: 

Ja, fint. 

 

Spørgsmål 12: 

I hvilke fag har du brug for matematik? 

 

Svar 12: 

Statik, bygningsfysik, TIN,  

 

Spørgsmål 13: 

Er der noget afsluttende, som vi ikke har været omkring i dag. 

 

Svar 13: 

Meget fravær i klassen. 

 

Valentin: 

 

Spørgsmål 1: 

Hvordan går det i gruppen? 

 

Svar 1: 



56 
 

Går fint.  

 

Spørgsmål 2 

Hvilke opgaver i studiet er mest interessant at arbejde med? 

 

Svar 2: 

BPS, Revit, ingeniørfag,  

 

Spørgsmål 3: 

Beskriv din matematiske baggrund før du startede på studiet? 

 

Svar 3: 

10. klasse,  

 

Spørgsmål 4: 

Hvilket niveau af matematik har du før du startede på studiet? 

 

Svar 4: 

Niveau F 

 

Spørgsmål 5: 

Hvilke dele af matematik giver særlige udfordringer?  

 

Svar 5: 

Procenter og brøker, trekanter og trigonometri, men også andre ting. 

 

Spørgsmål 6: 

Er der nok matematikundervisningen på 1. semester? 

 

Svar 6: 
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Ville gerne have konkret undervisning i matematik ligesom de andre fag på studiet. 

 

Spørgsmål 7: 

Har du haft trigonometri før du startede på studiet? 

 

Svar 7: 

Ja, han er tømrer. 

 

Spørgsmål 8: 

Hvordan samarbejder I om løsning af matematikopgaver? 

 

Svar 8: 

Fælles, gode til at snakke sammen i gruppen om det. 

 

 

Spørgsmål 9: 

Er der nok vejledning i matematik? 

 

Svar 9: 

Ville gerne have mere vejledning. 

 

Spørgsmål 10? 

Er der nogle steder, hvor du kan søge hjælp, hvis du er kørt fast i en svær matematikopgave? 

(medstuderende, Youtube, Internet, programmer?) 

 

Svar 10: 

Medstuderende,  

 

Spørgsmål 11: 
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Var der tilstrækkelig gennemgang af opgaver, så du vidste, at du har fundet den rigtige løsning på 

opgaverne? 

 

Svar 11: 

Ja, da svarene blev lagt ud. 

 

Spørgsmål 12: 

I hvilke fag har du brug for matematik? 

 

Svar 12: 

Statik, bygningsfysik, TIN, 

 

Spørgsmål 13: 

Er der noget afsluttende, som vi ikke har været omkring i dag. 

 

Svar 13: 

 

 



59 
 

Bilag 5. Resultater af undersøgelse (udpluk). 
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Googleundersøgelse nr. 2: 
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Bilag 6. Beregning af middelværdi for forskel. 
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Beregning af statistik efter matematikundervisning: 
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Bilag 7. Matematik i henhold til Studieordning og Semesterorientering. 
 

Nedenfor vil jeg fremhæve, hvad Studieordningen og Semesterorienteringen siger om omfanget af 

matematik i Bygningskonstruktøruddannelsen: 

Studieordningen: 

Studieordningen fortæller den samlede tilrettelæggelse af uddannelsen og udgør således et 

planlægningsredskab for institutionen og studieinformation for den studerende. I studieordningen står der 

på s. 7, 8, 10 og 11 omkring matematik: 

Alment s. 7 og s. 8: 

Talforståelse, anvendt matematik og fysik. Almene, anvendte matematiske og bygningsfysiske principper af 

betydning for professionen. Dette er nævnt under Alment, og omfatter såvel Viden og færdigheder. 

Projektering s. 10 og s. 11: 

S. 10 står der under Viden: 

Lastberegninger, overslagsberegninger i forbindelse med projektering og udførelse af bygge- og 

anlægsprojekter. 

Bygningsfysik, fugt- og energiforhold, overslagsberegninger og tekniske installationers indbygning i 

forbindelse med projektering og udførelse af bygge- og anlægsopgaver. 

S.11 står der under færdigheder: 

Anvende overslagsdimensioneringer. 

Vurdere bygningsfysiske egenskaber og indeklima, samt udarbejde energimæssige beregninger for 

bygninger og kunne anvende dem i praksis. 

Registrering s. 11 og s. 12: 

S. 11 står der under Viden: 

De anvendte principper, teorier, metoder og værktøjer, der anvendes inden for landmåling, afsætning i 

relation til bygge- og anlægsområdet. 

De instrumenter, der anvendes til landmåling og afsætning af byggerier samt de nøjagtigheder, der opnås 

gennem landmåling. 

S. 12 står under Færdigheder: 

Vurdere afsætningsopgaver, forstå og anvende situationsplaner med højdekurver og andre kortværker 

anvendt inden for byggebranchen. 

 

Udover ovennævnte matematik, så skal de studerende også regne koter og fald på afløbsledninger for 

regnvand og spildevand. Herudover kommer procentregning i mange forbindelse, f.eks. 

bebyggelsesprocent, økonomiske betragtninger m.m. 
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Der står ikke noget om niveauet for matematik i uddannelsen, men for at løse opgaverne blandt andet i 

forbindelse med ovennævnte læringsmål, så vil niveau F være et godt bud. Det er ca. det niveau, som vi 

underviste på i matematik Kickstart. Dette niveau gør, at de studerende kan klare de opgaver, som de bliver 

budt i forbindelse med projekterne. Hvis man ser i semesterorienteringen, så stor der heller ikke noget om 

niveauet for undervisning i matematik. Se herunder. 

 

Semesterorientering: 

Semesterorienteringen er lavet på baggrund af Studieordningen og beskriver mere detaljereret, hvad de 

studerende skal lære de enkelte semestre. Der laves en semesterorientering til hvert semester. 

S. 10 står der under Læringsmål for 1. semester (Viden) 

Almene, anvendte matematiske og bygningsfysiske principper af betydning for professionen. 

S. 14 står der under Statik og Design (Viden) 

Enheder og begreber som knytter sig til grundlæggende statik og matematik. 

S. 14 står der under Tekniske installationer og bygningsfysik (Færdigheder) 

Udføre analyser og overslagsberegninger for rumopvarmning. 

Disponere tekniske installationer på basis af analyser og overslagsberegninger. 

Beregne U-værdier for enkelte regulære konstruktioner. 

 

 

 

 

 


