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❑ Ønsker å peke på utviklingstrender innen forståelsen av 
matematikkundervisning som legger til rette for god læring og 
gir elevene kompetanse, en beredskap til å løse nye problemer i 
nye og ukjente situasjoner. 



Hvordan innretter og utvikler vi matematikkundervisningen?

læringskultur vs prestasjonskultur

undringskultur vs fasitkultur

vekstorientert vs låst tankesett



..jeg vil se den læreplanen som ikke ganske 
enkelt kan tilpasses min undervisning…!

Kjerneelementer
Tverrfaglige tema / Overbyggende verdier
Grunnleggende ferdigheter



• Utforsking og problemløsing
• Modellering og anvendelser
• Resonnering og argumentasjon
• Representasjon og kommunikasjon
• Abstraksjon og generalisering
• Matematiske kunnskapsområder

Kjerneelementene er det viktigste elevene skal lære i matematikk

Økt bruk av muntlige aktiviteter er helt nødvendig i elevers 
matematikklæring!



Jo Boaler, Stanford University: Utvikle tallforståelse 

• Resonnement er  matematikkens kjerne.

• Dess mer memorering som vektlegges, dess mindre villige blir 
elevene til å tenke på tall og relasjoner mellom dem, noe som ville 
virket til å utvikle tallforståelsen.

• Det er en vanlig og ødeleggende misforståelse at sterke 
matematikk-elever er synonymt med raske matematikk-elever.

• Fart og testdrevet klasseromspraksis fører til at mange elever 
som er langsomme og dype tenkere, ikke tror de kan være flinke 
i matematikk.

• Tangenten 1/2016: Fluency without fear
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Samtaletrekk Det kan høres ut som… Hva en lærer gjør

1. Gjenta «Så du sier at…?» Gjentar deler av eller alt en elev sier, og ber deretter eleven 
respondere og bekrefte om det er korrekt eller ikke.

2. Repetere «Kan du repetere hva han sa med dine egne 
ord?»

Spør en elev om å repetere en annen elevs resonnering.

3. Resonnere «Er du enig eller uenig, og hvorfor?»
«Hvorfor gir det mening?»

Spør elevene om å bruke deres egen resonnering på andres 
resonnement.

4. Tilføye «Har noen noe de vil føye til?» Prøver å få elevene til å delta i en videre diskusjon.

5. Vente «Ta den tiden du trenger…
vi venter.»

Venter uten å si noe.

6. Snu og snakk «Snu og snakk med sidemannen din.» Går rundt og lytter til samtalene og vurderer hvem som skal 
spørres.

7. Endre «Har noen endret tenkingen sin?» Tillater elevene å endre tenkingen etter som de får ny innsikt.

Hentet fra Questioning Your Way av D. S. Mewborn og P.D.Huberty. 
The National Council of Teachers of Mathematics (1999)



Hoderegning: Tenk .  .  og løs følgende . .     
Forklar så læringsvennen din hvordan du løser oppgaven 

og lytt til læringsvennens strategi!

• 28 + 47

• 82 – 17

Vurder egen fremgangsmåte: Algoritmisk / prosedyrepreget 
tilnærming eller en mer intuitiv / kreativ tilnærming?



Hva slags undervisningsform må ligge til grunn for at alle elevene 
skal utvikle sin regne- og matematikkompetanse?

❑ «Lære-bort- / Gå-gjennom-stoffet-tradisjonen» Prosedyre- eller 
algoritmisk tilnærming. Instrumentell forståelse. «Imitasjonslæring» 

❑ …eller utvikle lærerens «legge-til-rette-for-læring-rolle» Kreative 
undervisningsformer, utforskende og resonnerende tilnærming. Begrepsmessig og 
relasjonell kunnskap. Få frem flere tilnærminger og ulike strategier.



Og hva slags læring og forståelse (kompetanse ) får eleven : Instrumentell eller 
relasjonell forståelse…?

Forståelse:

Instrumentell forståelse innebærer å lære regler og formler som hjelp for å 
finne løsninger på ulike oppgaver. Prosedyrekunnskap.

Relasjonell forståelse: Bygge opp begrepsmessige strukturer, se sammen-

henger mellom begreper, vite hvordan man løser en oppgave og 
hvorfor det blir slik. Begrepsmessig kunnskap.

En metafor fra R.Skemp: 

Veibeskrivelse på ukjent sted…!

Instrumentell forståelse, en rekke bestemte instrukser  

Relasjonell forståelse, et mentalt kart over området…. 



Johan Lithner, Umeå universitet:

• Elever som kun har lært en oppskrift er fortapt når de ikke 
husker dem riktig. Elever som har lært å resonnere matematisk, 
tenker og gjenskaper regnestrategier når de er i tvil. De regner 
bedre! 



«Nå har vi jobbet med dette kapittelet fra læreboka i 3 uker og så 
går det så dårlig på prøven….! Jeg blir helt oppgitt.»



Ta elevene med i en prosess om forpliktelser og regler for et 
godt læringsmiljø for alle

❑ Se og gi støtte til hver elev.

❑ Alle skal ha et rimelig læringsutbytte, derfor læringsvenner.

❑ Tid til å tenke, drøfte med læringsvennen og jobbe med 
meningsfulle problemer og oppgaver.

❑ Trygghet for å bidra, spørre, argumentere og resonnere. 
Feilsvar er en naturlig del av læringsprosessen, verdifull og 
brukes pedagogisk.

❑ Alle skal bidra og alle blir utfordret.

❑ Lytte og respondere med høflighet og respekt til medelever. 
Ingen parallellkommunikasjon, verbal eller nonverbal.

❑ Hver undervisningsøkt har en oppsummering.



Litt hoderegning
Regn i hodet, registrer hvordan du tenker slik at du kan redegjøre 

for din fremgangsmåte først for læringsvennen og så overfor andre

• 6 elever badet etter høstferien av ei 
gruppe på 20. Hvor mange prosent?



Elevenes hoderegningsstrategier….

❑ 20 elever er 1/5 av hundre, så for å få «det opp til» hundredeler 
må jeg gange med 5. Da må jeg også gange 6 med 5 og det blir 
30….. prosent.

❑ 6 av 20 er det samme som 3 av 10, og det vet jeg er 30%

❑ elev tilføyde . . «ja, for da ganger du 3 og 10 med 10 for å få 
prosent».

❑ 20 elever er 100%, da er 2 elever 10% og da blir 6 elever 30%.

❑ 6 delt på 20…… 6 delt på 2 er jo 3 så da blir det 0,3 og det vet 
jeg er 30% fordi det er på tidelsplassen.



Tilbake til «Dahl skole-oppgaven»



Jeg husker ikke disse 
prosentreglene……



Seks aspekt ved klasseromskulturen som påvirker elevens motivasjon
i matematikk på en positiv måte i form av økt indre motivasjon og 

læringsorientering (Nosrati og Wæge)

https://www.matematikksenteret.no/sites/default/files/attachments/resource/sentrale_kjennetegn.pdf

• Oppgaver og aktiviteter som problemløsningsoppgaver, praktiske 
oppgaver, oppgaver fra dagliglivet og åpne oppgaver

• Samarbeid

• Elevene blir oppmuntret til å utvikle egne løsningsstrategier (autonomi)

• Et positivt affektivt klasseromsmiljø (læreren behandler eleven med 
respekt, lytter til idéene deres og verdsetter deres faglige bidrag)

• Fokus på læringsprosessen og utvikling av forståelse i matematikk

• Læreren gir konkrete og konstruktive tilbakemeldinger, utfordrer 
elevene og bruker feil og misoppfatninger som en del av 
læringsprosessen

https://www.matematikksenteret.no/sites/default/files/attachments/resource/sentrale_kjennetegn.pdf


Tidspress-, prestasjonspress og matematikklæring



Den matematiske samtale. 
Bruk av samtaletrekk

• Etterutdanningsressurser

• www.matematikksenteret.no

• Matematikkvansker og tilpasset opplæring | 
Matematikksenteret

• Filmen «Bruk av samtaletrekk i undervisningen 
aktiviserer flere elever og øker engasjementet»

• https://vimeo.com/362738295

http://www.matematikksenteret.no/
https://www.matematikksenteret.no/kompetanseutvikling/matematikkvansker-og-tilpasset-oppl%C3%A6ring
https://vimeo.com/362738295


Takk for oppmerksomheten!


