Pressemeddelelse
Hvordan hjælper du dine elever med
matematikangst?
De færreste panikker, når der står dansk, engelsk eller billedkunst
på skemaet. Matematik derimod kan udløse angst hos elever både
i grundskole og på ungdomsuddannelserne. Cand.pæd. Maria Kirs
tine Østergaard undersøger i Matematikangst – fordomme og køn,
hvordan man som lærer kan afhjælpe angsten.
Har man matematikangst, er man bange for at skulle løse et regnestykke eller læse en
graf. For det er jo noget med tal, og hvad nu hvis ... Ja, hvis hvad? Hvad vil der egentlig
ske, hvis man regner et stykke forkert eller må læse en graf tre gange, før man forstår
den?
Kombineret med en ligegyldighed over for, hvad man egentlig skal bruge matematik til i
hverdagen, får matematikangst alt for mange børn og unge til at vende ryggen til faget.
Maria Kirstine Østergaard undersøger i Matematikangst – fordomme og køn, hvorfor
nogle mennesker bliver matematikangste, og hvad der kan ligge bag. Hendes resultater
viser bl.a., at megen angst stammer fra negative opfattelser af egne evner og fra alt for
skematiske undervisningsformer, hvor faget bliver opdelt i skolematematik og hverdags
matematik.
Og hun giver en række bud på, hvordan man som lærer kan foretage konkrete æn
dringer af undervisningen og arbejde målrettet med elevernes fordomme og forvent
ninger, så det resulterer i glæde frem for angst.
Matematikangst – fordomme og køn henvender sig til lærere og lærerstuderende i
grundskole, på ungdomsuddannelser samt videregående uddannelser. Også forskere i
matematik og didaktik kan læse med.
Maria Kirstine Østergaard er cand.pæd. i matematikkens didaktik og underviser i
matematik på læreruddannelsen.
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