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Spillereglene

• Det er lov å snakke selv om tankene er uferdige. Det er faktisk 
obligatorisk.

• Oppgavene dere får er så vanskelige at ingen får de til likevel…

• Vi kan alle forskjellig matematikk.

• Alle representasjoner har en kobling til sannheten..

• I tillegg skal vi gjøre det anonymt ☺



Resonnering og argumentasjon i gruppene– 7 
min 

Bakgrunn – 4GLU jobber med konfidensintervall og 
estimering av gjennomsnitt og sånt. Da sier vi ting som: 
«Vi kan se med 99% sikkerhet at gjennomsnittet i 
utvalget ligger i intervallet [3, 9]». Vi sier ikke bare at 
gjennomsnittet er 6. Jeg sa til 4GLU at en forutsetning for 
påstanden, er at utvalget er representativt for 
populasjonen, og spurte dem:

• Hvis utvalget er HELT representativt for det vi 
undersøker:

• Da blir vel størrelsene vi regner ut HELT riktige for 
populasjonen? (Atså at vi kan anslå gjennomsnittet til 
å være 6 i populasjonen også).

• Hvorfor trenger vi da disse usikkerhetsberegningene 
og sikkerhetsmarginene?

• Forklar med én setning hit: 





Selv om utvalget er representativt så vil det alltid være tilfeldig akkurat hvilke egenskaper, i forhold til det vi undersøker, 
utvalget har. 

Eksempel: Dersom vi skal undersøke om kvinner og menn stemmer forskjellig så vil vi kunne ta et representativt utvalg 
i forhold til kjønn, men så er det ikke sikkert at utvalget er representativt når det gjelder partitilhørighet. Det er jo de vi 
spør om så det kan vi ikke vite på forhånd. 





Resten av tiden – 50 min?

• Hva vi skal og ikke skal snakke om her.

• Representasjoner i LK20 og litt mer generelt om dem.

• En oppgave til litt oppvarming med litt diskusjon.

• Oppgaver

• En film.

• Mer oppgaver hvis vi orker.



Kommunikasjonsmodeller



Det vi skal og ikke skal jobbe med her

Representasjon og kommunikasjon
Representasjoner i matematikk T er måter å uttrykke matematiske 
begreper, sammenhenger og problemer på. Representasjoner kan 
være konkrete, kontekstuelle, visuelle, verbale og symbolske. 
Kommunikasjon i matematikk T handler om at elevene bruker 
matematisk språk i samtaler, argumentasjon og resonnementer. 
Elevene må få mulighet til å bruke matematiske representasjoner i 
ulike sammenhenger gjennom egne erfaringer og matematiske 
samtaler. Elevene må få mulighet til å forklare og begrunne valg av 
representasjonsform. Elevene må kunne oversette mellom 
matematiske representasjoner og dagligspråket og veksle mellom 
ulike representasjoner.



Et liten presisering før vi går videre.

«Mathematics may be defined as a subject in which we never know
what we are talking about, nor wheter what we are saying is true» 
(Bertrand Russel, 1904)

1. Frasene «Grunnleggeren av drømmetydning» og «Sigmund Freud» 
betyr det samme siden begge referer til samme person.

2. Symbolene 2/3 og 12/18 betyr det samme fordi de refererer til det 
samme tallet. 





Representasjoner







Du går litt forover og så snur du deg litt mot venstre. Når du har gjort 
dette mange ganger så er du til slutt tilbake på den samme plassen.

Kritisk refleksjon forutsetter kunnskap, men gir samtidig rom 
for usikkerhet og uforutsigbarhet. Opplæringen må derfor 
søke en balanse mellom respekt for etablert viten og den 
utforskende og kreative tenkningen som kreves for å utvikle 
ny kunnskap.

«Kritiske tenkning består både i å ha ferdighetene nevnt i 
planen og å forholde seg til at noe er sant, rett eller bra»



Ett eksempel fra 1P-Y



Ett eksempel fra 1P-Y



Ett eksempel fra 1P-Y



Ett eksempel fra 1P-Y



Finn én viktig sammenheng – lag et 
spørsmål. Jeg spør om svaret 
etterpå.





Dette var tungt stoff – vi ser litt på film 

https://www.dropbox.com/s/
gb1xyt6940bkalz/Think%20of
%20a%20number%20-
%20Dave%20Hewitt.wmv?dl
=0

https://www.dropbox.com/s/gb1xyt6940bkalz/Think%20of%20a%20number%20-%20Dave%20Hewitt.wmv?dl=0
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