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Geologisk set
– Sjælland og øerne

Pascal. Matematik og
mirakler

Læringsvanskeligheder
i matematik

Denne bog er det sidste bind i
en serie af seks bøger om Danmarks geologi. Bogen behandler naturens og landskabets
udvikling igennem de seneste
70 millioner år og gennemgår
42 lokaliteter, der har national,
regional og, i enkelte tilfælde,
international betydning. Under
hvert kapitel findes en beskrivelse af lokalitetens værdi
for forskning, undervisning,
turisme og samfundstekniske
undersøgelser. Bogen giver
mulighed for at opleve, studere
og forstå geologiske processer,
materialer og naturområder og
forhåbentlig også opleve skønhedsværdien i landskabernes
og lokaliteternes former.

Franskmanden Blaise Pascal
(1623-1662) var en af idehistoriens mest bemærkelsesværdige hjerner. Blandt
hans meritter er vigtige bidrag
til matematikken indenfor
geometrien, og han opfandt
regnemaskinen og sandsynlighedsregningen, ligesom
han opdagede eksistensen af
vakuum. I denne bog udfolder
Carl Henrik Koch hele historien
om Pascal, der er enestående
på alle måder. Han døde ung,
men i hans korte liv levede han
nærmest som munk og var på
en gang en skarp videnskabelige hjerne kombineret med en
stærk tro.

Hvad gør man, når man møder
elever med læringsvanskeligheder i matematik? Mogens
Niss og Uffe Thomas Jankvist
har samlet en række cases fra
deres studerende på matematikvejlederuddannelsen med
konkrete forslag til, hvordan
man kan hjælpe eleverne, så
de ikke giver op.
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Bogen er andet bind i en serie,
der formidler erfaringerne fra
matematikvejlederuddannelsen
og fra den efterfølgende praksis. Første bind: Fra snublesten
til byggesten udkom i 2016.

Rejsen ud af kaninens pels
Titlen på denne bog er inspireret af den norske forfatter Jostein Garders
populære filosofiroman fra 1991, Sofies Verden, hvor han bruger et billede med mennesker, der lever i en kanins pels som billede på, hvordan
menneskets nysgerrighed på tilværelsens dybe spørgsmål ændrer sig
med alderen. Rejsen ud af kaninens pels er en fortælling om overtro,
videnskab og den virkelige verdens vidunderligheder skrevet af Theiss
Bendixen, der er kandidatstuderende i psykologi og tilknyttet forskningsenheden Religion, Cognition and Culture ved Aarhus Universitet.
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