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Ny læreplan, sier du? 

Tanker om endringer i den 
nye læreplanen i 
matematikk

Mona Røsseland
Førsteamanuensis, 

mona.rosseland@hvl.no

Begrunnelse ut fra tre nivå

▪ Samfunn
▪ Politikk
▪ Individ

3

Samfunnsmessige 
faktorer

Internasjonale trender
Kompetanse for 
det 21.århundre

• Fagkompetanse
• IKT-kompetanse
• Kommunikasjon og 

samarbeid
• Kreativitet og innovasjon
• Kritisk tenkning og 

problemløsning

• Metakognisjon og å lære å lære
• Personlig og sosialt ansvar – etisk og 

emosjonell bevissthet
• Kulturell bevissthet og kompetanse
• Liv og karriere/jobbkompetanse
• Borgerskap – lokalt og globalt

Analytisk 
resonnement

Kompleks 
problemløsning 

Kommunikasjon og 
samarbeid

Matematisk kyndighet  Politiske faktorer
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De sier aldri noe om hva vi skal 

bruke det til, bare at det er 

pensum og at vi må kunne 

det… 

Vi kommer aldri til å få brukt for 

det senere i livet liksom, ikke 

likninger i alle fall. 

Jeg skjønner ganske lite av matten 

(…) De står der og snakker .. 

og så er det så vanskelig å 

skjønne hva de egentlig  snakker 

om ..

Jeg skjønner det ikke så 

godt, og da blir det kjedelig. 

Og når det er kjedelig, så 

…ehh... klarer jeg ikke å lære 

heller… jeg er nødt for å 

synes at det er litt gøy for å 

lære

Årsaker til  tap av motivasjon:

- Faget  blir  mer virkelighetsfjernt og 

vanskeligere.

- tap av mestringsfølelse og selvtillit

- Ensformig og kjedelig undervisning

Kompetansebegrepet i fagfornyelsen
Kompetanse for framtida:
Å reflektere, være kritiske, utforskende, problemløsende og 
kreativ. ..og evne til samarbeid. 
Setter krav til forståelse og dybdelæring. 

Kompetansebegrepet: 
Kompetanse er å kunne tilegne seg og anvende kunnskaper og 
ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og 
ukjente sammenhenger og situasjoner. Kompetanse innebærer 
forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning.

Dybdelæring

9

Problemløsning, 

kritisk tenkning, 

kreativitet

Mestre fagstoff: 

- Fakta, ferdigheter

- Forståelse, sammenhenger

Samarbeid

Kommunikasjon

skriftlig og muntlig
Lære å lære

Matematisk kompetanse = 
Matematikkens kjerneelementer

Innholdsaspekt
Tall
Regning
Geometri
Måling
Statistikk, sannsynlighet
Algebra
Funksjoner

Prosessaspekt

Utforsking, problemløsning 
Modellering, anvendelse
Resonnering, argumentasjon
Kommunikasjon, representasjon
Abstraksjon, generalisering

Hva betyr en minimumsplan? 

Tall
Addisjon
Subtraksjon
Måling
Statistikk
Multiplikasjon
Divisjon
Brøk

Eksempel kompetansemål
4.trinn
- bruke ikkje-standardiserte måleiningar for areal og volum i praktiske 
situasjonar og grunngi valet av måleining

6.trinn
- utforske mål for areal og volum i praktiske situasjonar og representere dei på 
ulike måtar

9.trinn
- utforske og argumentere for formlar for areal og volum av
tredimensjonale figurar
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Eksempel kompetansemål

6.Trinn
- utforske og beskrive symmetri i mønster og utføre
kongruensavbildingar med og utan koordinatsystem

15

a. Tegn trekanten DEF i et koordinatsystem.
Roter trekanten 180° om punktet F. Merk den 
nye trekanten DEIFI.

b.  Skriv koordinatene til begge trekantene.
Sammenlikn koordinatene.
Hva er likt, og hva er ulikt?

Enn dette da? Er dette å utforske? Hvordan legge til rette
slik at både
innholdsaspektet
og
prosessaspektet blir
fremtredende i
undervisningen?

Nettverk i hjernen som har betydning for læring

(Meyer, Rose og Gordon 2014). Three networks of the brain factor significantly in learning. ©2014 CAST, Inc.
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Representasjon i matematikk
• Presmeg (2006) skriver at muligheten for å lære matematikk avhenger av å 

kunne fremstille matematikken og tolke tegn og representasjoner.

• For å få tilgang til matematiske objekter, og for å kunne formidle matematiske 
ideer til andre, er vi nødt til å benytte oss av representasjoner, som naturlig 
språk, symboler, mønster, skisser, fysiske objekter, diagrammer og grafer, 
konkretiseringsmateriell og tegning (Duval, 2006).

• Representasjoner kan fungere som et verktøy for å forstå, utforske og løse et 
problem (Stylianou, 2010; 2011; 2013). Man kan ikke konkludere med at en 
spesiell representasjon egner seg bedre enn en annen til å løse et problem, 
men det er en fordel å være klar over hvorfor og hvordan representasjonen blir 
brukt (Stylianou, 2011).

Ulike representasjoner

Det begynte med algebra
M: Kan du prøve å forklare når det skjedde og hva som skjedde 
når det begynte å bli vanskeligere?

Vel, på barnetrinnet gikk det helt fint. I åttende syntes jeg det 
startet helt greit. 
Og så plutselig, det var da vi kom til likninger og alt sånt. 
Da falt jeg helt ut for det var så vanskelig og så kjedelig og…. 
Der, etter det, ble alt vanskelig og kjedelig

Algebra med flere ukjente

4x = 80
3x + 3y = 75
2z + q = 80
3q + 2x + y = 75

Finn verdiene til
x, y, z og q

Hvor mye bidrar landene med?

Norge, Finland og New Zealand gir årlig ulike beløp til
FNs regulære budsjett.
Norge gir tre ganger så mye som New Zealand.
Finland gir halvparten så mye som Norge.
Finland gir 3,5 mill dollar mer enn New Zealand.
Hvor mye gir hvert av landene?

Tegn-modell-strategi

New Zealand 

Norge 

Finland

$ 3,5 mill

$ 7 mill
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Strategiske skapere av 
matematisk forståelse

- mer samtale, utforsking og 
resonnering og argumentasjon i
matematikk-undervisningen

26

Utforske feil og endre
- å resonnere seg frem til hvilken strategi som gir en korrekt løsning, 
og finne ut hvor en strategi kom skeivt ut.

Kilde: Multi 5a 28 • Kilde: Maximum 8.trinn

Ferdighetstrening basert på forståelse

• Kilde: Multi 5a

Fra enkle til sammensatte oppgaver
Enkle Sammensatte

Arealet av rektangel ABCD er 120 cm². E er midtpunktet på DC. 
Finn arealet av trekanten DBE.
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Hvordan komme i gang med mer
utforskning og anvendelse i matematikk?

Om elevene skal "løse

problem", "forklare en

tankegang" og "drøfte

løsninger", kan vi ikke

alltid fortelle dem på

forhånd hvordan en

oppgave skal løses!

Modellering og

Anvendelse

Utforsking og 

problemløsning

Kreativitet

Kritisk 

tenkning 

En adidaktisk situasjon –

en situasjon der elevene som 

gruppe finner en løsning på et 

problem, uten vesentlig hjelp 

fra læreren

Hva legger du merke til?
Hva lurer du på?

Hva vil du finne ut av?

Hva var forskjellen mellom kaldeste 
og varmeste måned i 2021?

Hvilke måned var det størst forskjell 

mellom 1988 og 2021 og hvor mange 

grader var forskjellen? 

Sammenlign temperaturene på Svalbard for 1988 og 2021. 
Diskuter hvilke opplysninger dere får.

Topaze-effekten - eller 
lærerens bjørnetjeneste er en 

felle mange lærere havner i 
gjennom å forenkle så mye at 

utfordringene forsvinner.

Å stille spørsmål for å finne svar

Å lære elevene å stille spørsmål:
Hvilken informasjon trenger vi? Hvor kan vi få kunnskap om dette? 
Hvem kan vi spørre?
I et tenkende klasserom vil elevene i større grad stille spørsmål til 
seg selv: Kan jeg løse dette på en raskere måte? Kan det finnes 
andre svar?
Elevene lærer også at det er viktig med utholdenhet. Svarene 
kommer ikke alltid av seg selv.

Det er ikkje
den kunnskapen du 

fær, 
men den du sjøl 

finn, 
som du kan bruka

(A.O. Vinje, 1869)

Referanser
Duval, R. (2006). A Cognitive Analysis of Problems of Comprehension in a Learning of Mathematics. Educational Studies 
in Mathematics, 61(1-2), 103-131. 

Hana, G. M. (2016). Lærerens spørsmål-et virkemiddel til å være matematisk. I R. Herheim, & M. Johnsen-Høines (Red.), Matematikksamtaler, 155-168.

Hinna, K & Røsseland, M. (2022). Kunnskapsløftet. I T.s. Gustavsen, R.A. Rinvold, K.R.C. Hinna, og T. Sundtjønn. (Red.) 
QED 1-7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 (2. utg.). Cappelen Damm Akademisk.

Kelemanik, G., Lucenta, A., & Creighton, S. J. (2016). Routines for reasoning. Portsmouth, NH: Heinemann.

Lambert, R. (2021). The Magic Is in the Margins: UDL Math. Mathematics Teacher: Learning and Teaching PK-
12, 114(9), 660-669.

Nosrati, M., & Wæge, K. (2015). Sentrale kjennetegn på god læring og undervisning i matematikk. Hentet, 10, 2017.

Presmeg, N. (2006). Semiotics and the “connections” standard: Significance of semiotics for teachers of 
mathematics. Educational Studies in Mathematics, 61(1), 163-182.

Stylianou, D. A. (2011). An examination of middle school students’ representation practices in mathematical 
problem solving through the lens of expert work: Towards an organizing scheme. Educational Studies in Mathematics,76, 
265-280.

31 32

33 34

35 36


