
Subtraktion

Introduktion

Subtraktion er sammen med multiplikation de to sværeste regningsarter. Begge
er begrebsmæssigt sværere end addition og division og begge er beregningsmæs-
sigt sværere end addition.

Subtraktion kommer til udtryk på mange, væsentlig forskellige måder i
sproget, og derfor kan det være vanskeligt at vide, hvornår subtraktion er den
rigtige regneoperation.

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne
1 lærer at finde forskellene mellem tal med ét betydende ciffer i hovedet, for
eksempel 8–5 og 400–100

1 lærer at udnytte de gode venner til at finde forskelle, for eksempel 10–7 og
1000–200

1 lærer at genkende mange forskellige situationer hvor tal skal trækkes fra
hinanden

1 lærer at håndtere en lommeregner til subtraktion.

Forudsætninger

Sprog
De fleste børn har ikke klare begreber til at håndtere subtraktion, før de kom-
mer i skole. Når noget er blevet væk, er det interessante ofte ikke det, der er til-
bage, men det, der er blevet væk. Forskelsbegrebet har mange børn dog et
forhold til, for eksempel ved de, når de har mindre end andre.

Arbejdet med subtraktion baseres på førfaglige begreber om blandt andet
”reduktion”, ”sammenligning” og ”opfyldning”. Af faglige begreber indføres
blandt andet begrebet ”minus”.

Regnehistorier
Subtraktion viser sig i mange forskellige situationer, både i tekststykker og i den
virkelige verden. Nedenfor gennemgås de mest almindelige typer af regnehi-
storier for subtraktion. Alle er udtryk for regnestykket 8–3.
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Reduktion
Reduktion af det, man har.

Per har 8 æbler, men spiser 3.
Hvor mange æbler har Per så?

Forskel efterspørges
Sammenligning, hvor forskellen efterspørges.

Per har 8 æbler og Eva har 3 æbler.
Hvor mange færre har Eva?
Hvor mange flere har Per?
Hvor mange er der til forskel?

Forskel givet
Sammenligning, hvor forskellen er givet

Per har 8 æbler. Eva har 3 æbler færre end Per.
Hvor mange æbler har Eva?

Opdeling
Forskellige ting fra et overbegreb fordeles i sine underbegreber.

I en kurv er der 8 stykker frugt, både æbler og pærer. I kurven er der
3 æbler.
Hvor mange pærer er der?

Opfyldning
Man har noget og har et mål for, hvad man ønsker i alt.

Eva har 3 æbler.
Hvor mange flere æbler skal hun have, før hun har 8 æbler?

Mange elever tæller op fra 3 til 8, og opfatter det dermed som addition.
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Mangel
Man har et mål for, hvad man ønsker i alt og et antal, som man allerede har.

Eva vil gerne have 8 æbler, men hun har kun 3.
Hvor mange æbler mangler Eva?

Næsten det samme som opfyldning, men de fleste elever tænker her på det som
en subtraktion, fordi det største tal gives først og ord som for eksempel ”mang-
ler” signalerer subtraktion.

Efter en forøgelse
En slags ligning. Der er lagt et tal til det efterspurgte tal, og det er givet, hvad der
derefter er.

Per har lige fået 3 æbler og har nu 8 æbler.
Hvor mange æbler havde Per til at begynde med?

Mange elever vil fejlagtigt opfatte det som et additionsstykke, da ord som for ek-
sempel ”fået” signalerer addition.

De tre førstnævnte typer af regnehistorier (reduktion, forskel efterspørges og for-
skel givet) er de mest anvendte. Mange lærebøger introducerer subtraktionsbe-
grebet via reduktion, og denne opfattelse kan risikere at blive den eneste situa-
tion eleverne kan genkende. Det bør undgås, da der er mange flere subtraktions-
situationer end reduktion. De forskellige forskelssituationer er hyppigere, både i
virkelighedens verden og i tekststykkerne i de ældre klasser. Desuden er det ær-
gerligt ikke at bygge videre på forskelsbegrebet, som mange elever har et forhold
til fra andre sammenhænge.

Mentale modeller
I enkeltelementopfattelsen af antal, kan subtraktion forstås både som forskel og
reduktion. Reduktion er, når noget fjernes fra bunken af elementer, forskel er, når
antallet af elementer i to bunker sammenlignes.

Reduktion er i tallinjeopfattelsen at skære et stykke af længden væk, og se,
hvor meget der så er tilbage. Forskel er to længder, der sammenlignes, og man
måler eller tæller, hvor meget længere den ene er end den anden.

Mange børn forestiller sig, at subtraktion udelukkende handler om noget, der
forsvinder. Dette kan være en endog meget rigid forestilling, der gør, at kun de
subtraktionssituationer, der handler om reduktion, genkendes som subtraktion.
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Skolen

Indskolingen
Subtraktion er for mange det første møde med vanskeligheder i matematik.
Hvor addition føles naturligt for de fleste, og hvor fingrene helt naturligt tages
til hjælp, føles subtraktion for nogle mere naturstridig, og der er også flere, der
ikke ved, hvordan fingrene kan hjælpe ved subtraktion.

I indskolingen skal eleverne lære at genkende og udføre subtraktion i konk-
rete mundtlige situationer, herunder regnehistorier, og de skal lære at udføre
subtraktion i symbolregnestykker. Det er også vigtigt at arbejde med sammen-
hængen mellem de to repræsentationer, da eleverne med tiden skal lære at over-
sætte mellem dem.

I alt arbejde med subtraktion i indskolingen er det naturligt, at eleverne
støtter sig til konkrete materialer. Det kan være udmærket, men hjælp dem til at
opleve fordelene ved andre hjælpemidler som skriftlige notater og lommeregner.
Det er derudover nyttigt, hvis eleverne opdager, at de har lært nogle forskelle
udenad.

Mellemtrinnet
På mellemtrinnet skal eleverne opleve at få automatiseret en subtraktionsme-
tode, så de ikke skal genopfinde en hver gang de skal finde forskellen mellem to
tal. Det er ikke nødvendigvis den lodrette opstilling, der er den bedste for alle elever.

Eleverne skal på mellemtrinnet blive sikre i en række forskelle, som de kan
udenad. Med udgangspunkt i de gode venner fra addition, skal de kunne finde
forskelle, for eksempel 10–4 eller 100–30. Eleverne skal også være sikre i for-
skellen mellem nogle andre tal, for eksempel 9–3 og 40–20. Disse forskelle skal
bruges i forbindelse med hovedregning og overslagsregning.

Det er stadig vigtigt at arbejde med både den mundtlige repræsentation af
subtraktionsstykker (som i regnehistorier) og med den skriftlige symbolrepræ-
sentation af subtraktionsstykkerne. På mellemtrinnet føjes endnu en repræsen-
tation til, nemlig det skriftlige tekststykke. På mellemtrinnet skal man i højere
grad end i indskolingen lægge vægt på, at eleverne lærer at oversætte mellem re-
præsentationerne.

På mellemtrinnet skal eleverne lære at bruge de fire regningsarter i sam-
menhæng, for eksempel 240–20 ·3+200. De skal blive bevidste om de regler og
sammenhænge, som mange af eleverne allerede ubevidst bruger, nemlig at sub-
traktion ikke er kommutativ, og at addition og subtraktion er hinandens om-
vendte. Vedrørende regningsarternes hierarki skal eleverne lære at multipli-
kation og division udregnes før addition og subtraktion.
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Udskolingen
Ligesom ved addition, er det vigtigt ikke at glemme hovedregningen og de
mundtlige regnehistorier i udskolingen.

På dette trin skal eleverne også møde subtraktion af bogstaver, for eksempel
4x–x. Slet ikke alle elever vil komme til at arbejde med sådanne udtryk, og det
er tilstrækkeligt, hvis de kan anvende dem konkret og indsætte tal for bogsta-
verne. Men nogle elever vil kunne regne med bogstaverne og omforme udtryk
med bogstaver til andre udtryk, for eksempel omforme 4x–x til 3x.

Fagligt

Regneoperationen at trække et tal fra et andet kaldes subtraktion, symbolet –
kaldes minus. 8–3 læses ”otte minus tre”, og man siger, at ”man subtraherer 3
fra 8”, eller ”man trækker 3 fra 8”. Det er ikke bredt accepteret at sige ”man mi-
nusser 3 fra 8”, men det er dog forståeligt.

Addition og subtraktion er hinandens omvendte, for eksempel er 100–25+
25=100, og x+3=15 kan løses ved at beregne 15–3.

Subtraktion er ikke kommutativ, da for eksempel 3–2 er forskellig fra 2–3.
Subtraktion hænger sammen med division opfattet som måling, hvor man

måler, hvor mange gange et givent tal kan være i et andet tal, man kan sige, at
måling er gentaget subtraktion. For eksempel er 8 : 2=4 da 8–2–2–2–2=0.

I regningsarternes hierarki er addition sammen med subtraktion nederst i
hierarkiet, dvs. alle andre regneoperationer i et regnestykke udregnes før addi-
tion og subtraktion.

Når man trækker et mindre tal fra et større, får man et positivt resultat. Når
man trækker et større tal fra et mindre, får man et negativt resultat. I hånden
udregnes dette ved, at man udregner det modsatte regnestykke, og tilføjer et mi-
nus til resultatet.

Lodret opstilling
I den lodrette opstilling udnytter man i høj grad positionssystemet. Man trækker
to tal fra hinanden ciffer for ciffer, startende fra højre mod venstre, og når det
ikke går (altså giver et negativt tal) udnytter man, at cifferet til venstre er ti
gange så stort og tager dette med ind i beregningen.

Når næste ciffer på denne måde inddrages i beregningen, kaldes dette, at
”man veksler en tier” eller, at ”man låner en tier”.

Da metoden baserer sig på positionerne, er det hensigtsmæssigt med den
lodrette opstilling, hvor man skriver cifre i samme position under hinanden.
Tallene skrives altså, så de står under hinanden og flugter i højre side, når der er
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tale om hele tal, og med komma over komma, når der er tale om decimaltal.

635–238 ser således ud, udregnet med den lodrette opstilling:

Et ciffer med streg over betyder, at cifret er blevet én mindre, fordi der er vekslet
én af disse til 10 af den mindre potens. Den vekslede tier skrives ovenover ciffe-
ret til højre for.
Den vekslede tier lægges til øverste ciffer, hvorefter det nederste ciffer nu kan
trækkes fra.

Udregningen går således:
”5 minus 8, det kan man ikke. Veksl 10.
15 minus 8 er 7.
2 (som er 3–1) minus 3. Det kan man ikke. Veksl 10.
12 minus 3 er 9.
5 (som er 6–1) minus 2, det er 3.”

Når man ser på, hvorfor den lodrette opstilling virker, er udregningerne følgende:
Vi ser først på enerne, og venter med at se på resten.
5–8 er et negativt tal, så vi må veksle 10.
10+5–8=7.
Første del af resultatet er på plads.
Vi ser derefter på tierne.
(30– de vekslede 10)–30 giver et negativt tal, så vi må veksle 100.
100+(30–10)–30=90.
Anden del af resultatet er nu på plads.
Til slut ser vi på hundrederne.
(600– de vekslede 100)–200=300.
Tredje del af resultatet er nu på plads.

Fordelen ved denne metode er, at den er hurtig at bruge, da der ikke skal skrives
ret meget. Ulempen er, at den kan være vanskelig at forstå, og dermed vanskelig
at huske, for mange elever. Det bliver nemt blot en række af uforståelige ting,
der skal gøres i en uforståelig rækkefølge.

10 10

6 3 5
– 2 3 8

3 9 7

––
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Menten i midten
En variant af den lodrette opstilling er, når den vekslede tier ikke straks trækkes
fra cifferet til venstre, men lægges til nederste ciffer inden denne sum trækkes fra
øverste ciffer.

635–238 ser således ud, udregnet medmenten i midten

Udregningen går således:
”5 minus 8, det kan man ikke. Tag 10 mere, som trækkes fra næste gang.
15 minus 8 er 7.
3 minus 4 (som er 3+1), det kanman ikke. Tag 10mere, som trækkes fra næste
gang.
13 minus 4 er 9.
6 minus 3 (som er 2+1), det er 3.”

Mere detaljeret er det følgende, vi gør. Metoden minder på mange måder om
den lodrette opstilling. Forskellen er alene, hvordan man håndterer det vekslede.

Vi ser først på enerne, og venter med at se på resten.
5–8 er et negativt tal, så vi må veksle 10.
10+5–8=7.
Første del af resultatet er på plads.
Vi ser derefter på tierne.
30–(30+de vekslede 10) giver et negativt tal, så vi må veksle 100.
100+30–(30+10)=90.
Anden del af resultatet er nu på plads.
Til slut ser vi på hundrederne.
600–(200+ de vekslede 100)=300.
Tredje del af resultatet er nu på plads.

Fordelene ved denne metode er, i forhold til den lodrette opstilling, at man ikke i
hovedet skal trække en fra tal, der er streget over.

Ulempen er, ligesom ved den lodrette opstilling, at metoden kan være van-
skelig at forstå og huske.

Lån så lidt som muligt
Nogle elever stiller det logiske spørgsmål ”Hvorfor skal jeg låne 10, når jeg kun

6 3 5
213 18
3 9 7

–
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har brug for 3?”Det kan give anledning til menter, der ser noget anderledes ud
end sædvanligt.

635–238 ser således ud, udregnet med lån så lidt som muligt

Udregningen går således:
”5 minus 8, det kan man ikke, men med 3 mere kan man.
Jeg veksler 10, bruger 3 (som sammen med de 5 giver 8) og har 7 tilbage.
2 (som er 3–1) minus 3, det kan man ikke, men med 1 mere kan man.
Jeg veksler 10, bruger 1 (som sammen med de 2 giver 3) og har 9 tilbage.
5 (som er 6–1) minus 2, det er 3.”

Skrevet detaljeret, er der følgende skridt i udregningen, som også baserer sig på
positionssystemets egenskaber:
Vi ser først på enerne.
5–8=-3. Vi veksler 10. 10–3=7.
Første del af resultatet er fundet.
Vi ser derefter på tierne.
(30–de vekslede 10)–30=-10. Vi veksler 100. 100–10=90.
Anden del af resultatet er fundet.
Endelig ser vi på hundrederne.
(600 – de vekslede 100)–200=300.
Tredje del af resultatet er fundet.

Fordelene ved denne metode er, at den baserer sig på opfyldning indenfor de
første 9 naturlige tal, og på de gode venner. Man undgår vanskelige subtraktio-
ner som 15–8.

Ulempen er, at den er lige så vanskelig at forstå som de to foregående meto-
der, med en række (for nogle) uforståelige ting, der skal gøres i en bestemt ræk-
kefølge.

Fylde op
Fylde op kaldes også kassedamemetoden. Som en kassedame giver tilbage, starter
man fra det mindste beløb og fylder op, indtil man når det største beløb. Fylde
op er således baseret på addition.

1 3

6 3 5
– 2 3 8

3 9 7

––
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635–238 ser for eksempel sådan ud, udregnet med fylde op.

Resultatet findes ved at lægge de indrammede tal sammen.

Man kan vælge de trin man bedst selv kan overskue. I ovenstående eksempel
kunne nogle for eksempel vælge at indskyde et ekstra trin ved 250, 500 eller 625,
eller erstatte trinnet på 240 med et på 250.

Med lidt øvelse er der ikke brug for at skrive trinnene i opfyldningen, så ser
det således ud:

635–238= 2 397
60

300
35

Til at lægge tallene i kolonnen sammen kan der anvendes forskellige additions-
metoder. Denne opstilling kan meget nemt kombineres med additionsmetoden
store tal først.

Udregningen går således:
”Fra 238 op til 240, det er 2.
Fra 240 op til 300, det er 60.
Fra 300 op til 600, det er 300.
Fra 600 op til 635, det er 35.
Så lægger vi det hele sammen, det giver 397.”

Fordelene ved metoden er, at den baserer sig på addition, som er den nemmeste
regningsart for de fleste. Man kan tage de enkelte trin, så store eller så små, som
man kan overskue, og eleverne regner med tal og ikke kun med cifre, som man
gør i den lodrette opstilling og andre lignende metoder. Ulempen er, at der skal
skrives mere, så den tager længere tid end den lodrette opstilling.

Veksle hele vejen hen
Nogle elever synes, det er svært at finde ud af, hvornår man skal veksle, og hvor-
når man ikke skal. En elev løste problemet ved at veksle hele vejen hen. Nå hun så
af og til fik et tocifret tal, satte hun 1 i mente som ved addition.
794–238 ser således ud med veksle hele vejen hen:
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At veksle hele vejen hen betyder, at eleven starter med at sætte streg over 7 og
skrive 10 over 9. Sætter derefter streg over 9 og skriver 10 over 4.

Udregningen går således:
”Først veksler jeg hele vejen hen.
10 plus 4 er 14, 14 minus 8 er 6.
10 plus 8 (som er 9–1) er 18, 18 minus 3 er 15. 5 skrives i resultatet og 1 sættes i
mente over 7-tallet.
6 (som er 7–1) plus 1 er 7, 7 minus 2 er 5.”

Denne metode skrives ikke yderligere ud, da forklaringen stort set følger forkla-
ringen for den traditionelle lodrette opstilling.

Fordelene ved metoden er, at den fjerner den usikkerhed nogle elever har, med
hensyn til hvornår der skal veksles. Ulemperne er, at metoden giver flere regne-
stykker, der er svære at regne i hovedet, for eksempel 14–8. Der skal både træk-
kes fra og lægges sammen i samme mellemregning, for eksempel 9–1+10. Og
endelig kan den være svær at forstå og dermed også svær at huske.

Fjern lige meget
Denne metode er baseret på elevers konkrete måde at sammenligne antal: De
fjerner lige meget fra hver bunke, indtil der ikke er noget tilbage i den ene
bunke.

635–238 ser således ud med fjern lige meget:

635–238=
435–38 =
405–8 =
400–3 =
397

1 10 10

7 9 4
2 3 8
556

–
––
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Udregningen går således:
”Først fjernes 200 fra hvert tal. Det giver 435 og 38.
Så fjernes 30 fra hvert tal. Det giver 405 og 8.
Så fjernes 5 fra hvert tal. Det giver 400 og 3.
400 minus 3 er 397.”

Fordelene ved denne metode er, at eleverne kan fjerne i de mængder og det
tempo, der passer dem bedst selv, og at eleverne som i fylde opmetoden regner
med tal og ikke kun med cifre. Ulempen er, at der skal skrives mere end ved de
metoder, der minder om den lodrette opstilling og den dermed tager længere tid.

Almindelige fejl

Elever, der kun kender reduktionssituationer, kan udvikle en dobbelt tællestra-
tegi, hvor eleven prøver at tælle ned i talrækken samtidig med at de tæller op,
hvor langt de er nået i nedtællingen. For eksempel udføres 19–5 som ”18, det er
1 væk, 17, det er 2 væk, 16, det er 3 væk, 15, det er 4 væk, 14, det er 5 væk”. Den
strategi er både besværlig og risikabel, da der let kan opstå tællefejl i den ene el-
ler den anden retning.

Når elever bruger tallinjen som hjælpemiddel ved subtraktion, optræder
den samme fejl som ved addition: De tæller streger og ikke mellemrum.

En af de almindeligste fejl ved subtraktionsudregninger i den lodrette opstilling
er, at eleverne trækker det mindste ciffer fra det største – uanset hvilket ciffer,
der står øverst.

En anden fejl er, at eleven opfinder den manglende tier og ikke trækker den fra
det næste ciffer, og altså slet ikke veksler.

10
6 3 5
2 3 8
40 7

–

6 3 5
2 3 8
40 3

–
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Særlig når man skal veksle henover nogle nuller (som for eksempel 605–179),
opfinder elever en manglende tier.

Den korrekte metode er først at veksle en hundreder, og derefter veksle en tier
herfra.

Bemærk stregen over den vekslede 10’er, som illustrerer, at vi ikke kunne veksle
fra 0-et, men skulle veksle fra en position længere ude.

Lån så lidt som muligt giver anledning til samme type fejl, hvis man skal
veksle henover 0’er. Den nemmeste måde at håndtere disse udregninger er ved
metoden fylde op.

Hjælpemidler

I arbejdet med subtraktion kan der anvendes forskellige hjælpemidler: Kugle-
rammer, tallinjer, cuisenaireklodser og enkeltelementer som knapper, perler,
sten eller centicubes.

Når man bruger konkrete materialer til hjælp ved subtraktion er der tre forskel-
lige tællemetoder:
Tæl hvert af tallene op i to bunker, sammenlign de to bunker ved at fjerne lige
meget og tælle det, der er tilbage.
Tæl op til det mindste tal, fyld op ved at tælle til det største tal, tæl forskellen.
Tæl det største antal op og reducer med det mindste, ved at tælle dette antal fra
igen.

Det er vigtigt, at eleverne arbejder med alle tre tællemetoder, da de forskellige
strategier passer til forskellige subtraktionssituationer og lægger grunden for
forskellige regnemetoder. Fjern lige meget og fyld op henviser direkte til regne-
metoder, som er beskrevet ovenfor. Reducer bruges implicit i de øvrige subtrak-
tionsmetoder.

10 10

6 0 5
1 7 9
42 6

–
–
–

10 10

6 0 5
1 7 9
43 6

– –
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Et eksempel:
8–5.

Fjern lige meget

Fyld op

”seks, syv, otte – det er tre mere”

Reducer

Fjern lige meget egner sig bedst til enkeltelementer og cuisenaireklodser. Kugle-
ramme på snor og tallinjer kan også bruges ved denne metode, men det kræver
brug af to tallinier eller kuglerammer på snor samtidig. Fylde op og reducere kan
bruges med både enkeltelementer, kuglerammer og tallinje.

I arbejdet med alle tre metoder er det vigtigt at arbejde med regruppering
af tallene, så det ikke ender i endeløst tælleri. Regruppering giver gode mentale
billeder af bestemte antal og forskelle, som kan udnyttes i al anden talbehand-
ling.
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Multiplikation

Introduktion

Multiplikation er begrebsmæssigt sværere end addition og division, da børn ikke
har mange hverdagserfaringer med multiplikation. Beregningsmæssigt er multi-
plikation sværere end addition, da det i praksis kræver, at man kan en del af den
lille tabel udenad.

Multiplikation er fundamentet for at tælle ting, som er organiseret i rækker
og kolonner, herunder arealberegning.

Det vigtigste ved læring af multiplikation er, at eleverne
1 lærer nogle af multiplikationsstykkerne fra den lille tabel udenad, og/eller an-
dre multiplikationsstykker (for eksempel 2 · 25=50, 3 · 25=75 og 4 ·25=100),
og kan udnytte denne viden til at lave overslagsregning ved større tal

1 lærer at genkende situationer, hvor tal skal ganges med hinanden
1 lærer at håndtere en lommeregner til multiplikation.

Forudsætninger

Sprog
I hverdagssproget optræder ordet gange med en lidt anden betydning end i ma-
tematiksproget. I hverdagssproget handler det sjældent om at gange to tal, men
oftere om et antal, for eksempel ”Hvor mange gange skal du til klaver?”

Der er flere måder at sige gange på. På kvitteringer og prisskilte anvendes
ofte ”a”, for eksempel ”12 styk a 10 kroner”. Man kan også sige ”Jeg vil gerne have
4 af de store meloner”, hvor ”af” er et udtryk for multiplikation. Dette udtryk er
nyttigt i forbindelse med multiplikation med brøker og procentregning. I pro-
centregning har mange elever netop svært ved at oversætte ”femten procent af
syvhundrede” til noget, der kan tastes ind på lommeregneren, da de ikke ved,
hvad ”af” skal oversættes til.

I udskolingen lærer eleverne flere fagudtryk omkring multiplikation. De læ-
rer, at tal ganget sammen hedder et produkt, og at tallene i et produkt hedder
faktorer. Ordene produkt og faktorer findes i hverdagssproget, men med helt an-
dre betydninger end i matematikkens sprog.

Arbejdet med multiplikation baseres på førfaglige begreber om gentagelse
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og sproglige beskrivelser af, hvordan elementer kan organiseres i rækker og ko-
lonner. Af faglige begreber indføres blandt andet faktorer.

Regnehistorier
Multiplikation har mange forskellige udtryk i den virkelige verden og dermed
også i tekststykker i matematik. Nedenfor gennemgås de mest almindelige typer
af regnehistorier for multiplikation, alle er udtryk for regnestykket 3 · 5.

Gentaget addition, antal gentagelser nævnes ikke eksplicit
Ligner sammenlægning indenfor addition med samme tal flere gange.

Per, Eva og Åge har 5 kr. hver.
Hvor meget har de tilsammen?

Gentaget addition, antal gentagelser nævnes eksplicit
Flere af samme slags.

En kage koster 5 kr. Hvor meget koster 3 kager?

Areal
Tælle ting, der er organiseret i rækker og kolonner.

Hvor mange sodavand er der i kassen, når der er 3 rækker med 5 sodavand
i hver?

Mentale modeller
Der er grundlæggende to forskellige måder at tænke på multiplikation af to tal:
Gentaget addition og arealmodellen.

Mange lærebøger introducerer multiplikation på begge måder. Det er godt,
at begge opfattelser introduceres.Gentaget addition har den begrænsning, at ele-
ver har svært ved at overføre tankegangen til multiplikationsstykker, hvor begge
faktorer er decimaltal. Det er nemmere ved arealmodellen, hvor man kan fore-
stille sig et rektangel, der er blevet lidt længere i begge retninger.

Mange har ubevidst den forestilling, at man kun kan gange med hele tal, i
hvert tilfælde skal det ene tal være helt. For eksempel er der mange, der ikke til-
lægger udtryk som 2,31 · 5,5 nogen mening. Det er fordi 2,31 · 5,5 ikke direkte
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kan oversættes til den grundlæggende regningsart addition, hvorimod et udtryk
som 2 ·5,5 direkte kan oversættes til 5,5+5,5.

Overgangen til multiplikation af to decimaltal volder vanskeligheder for
alle, både begrebsmæssigt og udførselsmæssigt. Eleverne kan hjælpes gennem
historier eller billeder, som de kan relatere til. For eksempel ”At købe 2,5 kg ok-
sefars til 49,95 kr. pr. kilo koster i alt 2,5 · 49,95 kroner” og ”Mit værelse måler
3,75 m på den ene led og 4,15 m på den anden led. Det har et areal på 3,75 · 4,15
kvadratmeter.”

Specielt for de holistisk tænkende elever, er det vigtigt at lægge vægt på are-
almodellen. Disse elever vil gerne kunne se helheden for sig, og arealmodellen
passer godt til dem, da den er visuel. De kan se hvert af de to tal som ganges
sammen, og de kan se resultatet.

Holistisk tænkende elever, der ikke tager arealmodellen til sig, har en tilbøje-
lighed til at få en magisk opfattelse af multiplikation.

Elever, der har en magisk opfattelse af regneoperationer, tror, at det på my-
stisk vis er bestemt, at 3 · 5 giver 15, og det kunne såmænd lige så godt give 75.
Regneoperationernes resultat er for dem alene givet af en tabel, og ikke noget
man kan regne sig frem til, for
eksempel som 5+5+5. Den
magiske opfattelse giver en op-
fattelse af matematik som løs-
revet fra den virkelige verden,
og disse elever har således ikke
nogen forventning om, at man
selv kan finde svaret, hvis man
ikke kan huske det.

Elever med magisk opfat-
telse af regneoperationer kan
fint regne både symbolregne-
stykker og tekstopgaver rigtigt.
Symbolregnestykkerne løser de
ved at slå op i en (eventuel
mental) tabel, og tekstopgaver
løser de ved deres sunde for-
nuft. Problemet er, at eleverne
ikke på længere sigt får hjælp
af matematikken. Når den sunde fornuft ikke kan overskue tekstopgaverne, så
har de ingen brugbare redskaber, der kan hjælpe dem.

En meget almindelig hverdagsforestilling er, at multiplikation gør større.
Det er rigtigt i langt de fleste tilfælde i hverdagen, men det holder ikke i mate-
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