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Ambisiøs tittel? Jeg har ikke alle svarene, litt ydmyk, men vil gjerne diskutere og lufte noen ideer med andre.Startet på Hartvig Nissen i 2000, flinke elever høyt snitt jeg viste dem alle varianter av alle oppgaver og de var fornøyde, men ble de egentlig bedre i matte? De som sleit ble i hvert fall ikke bedre. �Etter hvert ble skolen mer og mer slitt, nye flotte skoler rundt, inntakspoengene gikk litt ned, flere elever med store utfordrinnger i matte



HVA ER ET PROBLEM?

Plasser tallene slik at 
summen blir den 
samme vannrett og 
loddrett.
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Problem: 
Når vi ikke kjenner noen metode 
eller uten videre vet hvordan vi 
skal komme videre.
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Hvis du ikke har løst slike før, eller det er lenge siden, så ja, men ellers ikke. Uansett finnes det en del strategier å bruke



ER DETTE ET PROBLEM?
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Ja, for  noen elever



Munchs maleri «Pikene på 
broen» ble solgt for 456 millioner 
kr i 2016. Det var 9 % over 
prisantydningen. 

Hva var prisantydningen?

ELLER DETTE?



ELLER:
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Rammeproblemet:

Hvor mange ruter er 
det i den ytre 
rammen?



HVORFOR PROBLEMLØSING?

• Hva er alternativet?
• Fleksible strategier, evne til å løse nye problemer
• Instrumentell / relasjonell forståelse
• Ytre / indre motivasjon
• Legger til rette for diskusjon, samarbeid og spørsmål
• Feil blir naturlig og ikke negativt
• Trener argumentasjon 
• Refleksjon, metakognisjon
• Utforsking og problemløsing er et kjerneelement
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Instrumentell  en samling regler, metoder, kanskje uten særlig sammenheng, puggRelasjonell  bygge opp strukturer og se sammenhenger, eksamen måler i større og større grad relasjonell forståelseKjerstil Wæge, Mon Nosrati «kjennetegn på god underivnisn



Instrumentell forståelse:

Kan bruke andregradsformelen 
til å løse

−
1
3
𝑥𝑥2 + 2𝑥𝑥 − 3 = 0

Relasjonell forståelse:

Kan finne funksjonsuttrykket:



POLYAS FIRE TRINN

• 1. Forstå problemet
• 2. Lage en plan
• 3. Utføre planene
• 4. Se tilbake
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Presentation Notes
Parallell til John Mason «Thinking mathematically» -- tre faser, entry, attack, reviewTrinnene i seg selv løser ikke så my, må jobbes med over tid og på riktig måte



KONKRETE STRATEGIER

• Formulere oppgaven med egne ord

• Skrive ned tall fra oppgaven

• Tegne en figur

• Lage en oversikt, liste  eller  tabell

• Gjette og sjekke

• Sette opp noen regnestykker

• Løse en enklere oppgave 

(f. eks. bytte ut tallene)

• Sette opp en eller flere likninger

• Gå veien om én

• Bruke måleenhetene som hjelp

• Bytte ut bokstaver med tall

• Se etter mønstre

• Dele opp problemet i mindre deler

• Arbeide baklengs

• Sjekke løsningen



VI LØSER OPPGAVER!



FEM MULIGE STRATEGIER

• Regne ut:  24 : 4 = 6    og 6 ∙ 5 = 30

• Tegne figur:

• Gjette og sjekke

• Sette opp en likning

• Gjøre om til prosent 



Hva med å endre 
tallene så oppgaven blir 
enklere? Hvordan kan 
det hjelpe?







HVORDAN ? 

• Begynne med problemet (før metode/strategi)

• Vektlegge prosessen og strategiene, ikke løsningen

• Oppmuntre til samarbeid, diskusjon og spørsmål

• Rose feil og følge opp idéer.

• Vise at du har tro på elevene!

• IGP-modellen (individuell – gruppe – plenum)



BEARBEIDE 
OPPGAVER



Hvordan kan vi endre tilpasse oppgaver slik at de 
oppfordrer elevene til å trene på ulike strategier?







Hva kan vi finne ut om tallenes plassering før vi begynner?
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