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MATEMATISK SAMTALE –
KJERNEELEMENTENES MINSTE 

FELLES MULTIPLUM

Mer samarbeid, 
samtale, 
utforsking og 
refleksjon i 
matematikk-
undervisningen.

«Vi har en ambisjon om at elever 
skal snakke mer matematikk 
fordi det kan bidra til bedre 
forståelse i faget.» 

Renate Jensen, Leder for 
læreplangruppen i matematikk

Mona Røsseland, Høgskulen på Vestlandet. 

BAKGRUNNEN FOR FAGFORNYELSEN

Kompetanse for framtida:

Å reflektere, være kritiske, utforskende,      
problemløsende og kreativ. 

 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.

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.

DYBDELÆRING 
– HVA ER DET?

En samlebetegnelse 
for den viktigste 
kompetansen 
elevene skal utvikle 
på skolen.

The Hewlett Foundation (2010)

Mestre fagstoff: 

- Fakta, ferdigheter

- Forståelse, 

sammenhenger

Lære å 

lære

Problemløsning, 

kritisk tenkning, 

kreativitet

Samarbeid

Kommunikasjon

skriftlig og 

muntlig

På Tveit skole er det et stort rom i kjelleren som ikke har vært brukt på mange år. Elevrådet ved skolen har 

søkt om å få bruke rommet i storefri og til aktiviteter etter skoletid. Ledelsen ved skolen har sagt ja, men 

først må rommet pusses opp. Skolen har lite penger, så elevene på 5.-7.trinn bestemmer seg for at de kan 

gjøre jobben selv. Rektor gir elevene 20 000 kr til oppussingen.  

Diskuter i grupper hva dere ville gjort om dere fikk ansvaret for å pusse opp rommet.

Modellering og

Anvendelse
Utforsking og 

problemløsning

Kreativitet

Kritisk 

tenkning 
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Matematisk kompetanse = Matematikkens kjerneelementer

Innholdsaspekt

Tall

Regning

Geometri

Måling

Statistikk, sannsynlighet

Algebra

Funksjoner

Prosessaspekt

Utforsking, problemløsning 

Modellering, anvendelse

Resonnering, argumentasjon

Kommunikasjon, representasjon

Abstraksjon, generalisering

HVORFOR ER MATEMATISK SAMTALE VERDIFULLT?

Tenker ikke dere av og til på disse guttene? Jeg tenker i alle fall 
veldig mye på det. (...) Jeg tenker på dette fra tanken, til det 
muntlige og så ned på papiret. (...) Der synes jeg det er så stor 
forskjell. 

Jeg har gutter jeg føler er flinke, men så får de så masse feil på det 
skriftlige. Men så er de så aktive i muntlige aktiviteter og kommer 
med så mye bra, men det er det der å få det ned på papiret. 

Slik som Tim, han får så mye feil, så mye visvas og rot, men så viser 
han mange ganger så stor forståelse i timene. Han har mange gode 
tanker som han får ut muntlig, men som ikke kommer ned på papirer. 

HVORFOR ER MATEMATISK SAMTALE VERDIFULLT?

Vet du, jeg har merket en endring hos Tim. Jeg synes han er mye mer 
med. Det virker som han har fått mer troen på seg selv, rett og slett.  

Han har tidligere lagt veldig mye over pulten og ikke rekker opp 
hånden, og... Men nå har han vært mye mer på. 

Matematikk er et fag som virkelig kan trykke deg ned i gjørmen om 
du ikke får det til, for det er så  synlig. "Nei, ikke får jeg riktig svar 
og ikke klarer jeg å svare på noen spørsmål" Det blir veldig synlig. 
Så det at du får til noe i matematikk, tror jeg kan gi noen et løft.

Lærers rolle i
utvikling av 

elever som
skapere av 
forståelse i
matematikk

ELEMENTER SOM VIRKER 
PÅ AT ELEVENE SKAL 
UTVIKLE SEG TIL 
SKAPERE AV FORSTÅELSE I 
MATEMATIKK 

Multi-
modale REPRESENTASJON

Støttende 
kl.r miljø

Meningsfull 
matematikk

Strategiske 
skapere av 
forståelse

Fokus på 
sentrale 
ideer

Feedback

Selvforståelse
som 

matematikk-
lærende

ENGASJEMENT

STRATEGISKE HANDLINGER

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; Bobis & Way, 2018).

• 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).
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Ulike representasjoner PROBLEMLØSNING

STRATEGIER FOR LØSNING – MODELLTEGNING 

70 – 10 = 60

60 : 3 = 20

RUTINER I KLASSEROMMET

Initiativ–Respons–Evaluering (IRE) har vært (og er) en vanlig tilnærming i matematikkundervisning.  

Det legges lite vekt på at elevene skal forklare tenkningen sin, arbeide gjennom matematiske ideer sammen med 

andre, komme med antagelser eller komme til konsensus om matematiske ideer i et fellesskap av matematiske 

tenkere.

«Jeg gjør—vi gjør—du gjør» -tilnærming har likheter med IRE – og beskrives noen ganger som en modell for 

gradvis frigjøring av ansvar

«Jeg gjør» – der læreren demonstrerer prosedyrer før elevene prøver å løse problemer på egenhånd;

«Vi gjør»—elevene veiledes av læreren til å modellere prosedyrene som er demonstrert; 

«Du gjør» –elevene øver på prosedyrene som er demonstrert.

ENDRE TIL «DU GJØR – VI GJØR – JEG GJØR»

«Du gjør» - læreren gir elevene en oppgave for å se hva elevene vet og 
forstår. Oppgaven bør ha flere inngangspunkter, ha varierte løsningsveier, 
og fokusere på matematiske prosesser. Læreren overvåker klasserommet 
for strategier og stiller utforskende spørsmål.

«Vi gjør» - etter å ha jobbet med oppgaven selvstendig, samarbeider 
elevene i par eller små grupper.

"Jeg gjør " - læreren trekker sammen de matematiske ideene som dukket 
opp under "du gjør" og "vi gjør."

OPPSTART TIME:
DU GJØR – VI GJØR – JEG GJØR
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OPPSTART TIME:
DU GJØR – VI GJØR – JEG GJØR

OPPSTART TIME:
DU GJØR – VI GJØR – JEG GJØR

DU GJØR – VI GJØR 
– JEG GJØR

Kine er på  - 14 meter 
og skal opp til 
overflaten igjen. Huns 
svømmer rolig oppover 
3 meter per minutt. 

På hvilken dybde er 
hun etter tre minutter?

Carlos og Olav kommer med to 
påstander.

Bestem for hver av påstandene 
om de er sanne eller ikke.

Bruk gjerne lommeregner til å 
utforske hva som stemmer, og 
hva som ikke stemmer.

VURDERE PÅSTANDER

Partall · Partall = Partall  

P : P = P 

Partall · Oddetall = Partall

P : P = O

Oddetall ·  Partall = Partall

P : O = P

Oddetall ·  Oddetall = Oddetall

O : O = O

HVORFOR ER DENNE PÅSTANDEN FEIL? GODE RUTINER ET UTFORSKENDE OG LÆRENDE KLASSEROM

Lærerens responser får betydning for elevers læringsmuligheter  (Drageset, 2014) 

Målrettet samtale (Kazemi & Hintz, 2019, Wæge, 2014)

Teaching for Robust Understanding (Schoenfeld ,2014)
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ORGANISERE PRODUKTIVE MATEMATIKKDISKUSJONER

1. Forutse sannsynlige elevsvar på utfordrende matematikkoppgaver

2. Overvåke studentenes faktiske svar på oppgaven (mens elevene jobber 
med oppgaven)

3.Velge ut bestemte elever til å presentere matematisk arbeid under hele 
gruppediskusjonen

4. Sekvensere elevsvar som vil bli vist i en bestemt rekkefølge

5. Koble sammen ulike elevers svar og koble til viktige matematiske ideer.

Stein, M. K., & Smith, M. (2018). 5 Practices for Orchestrating Productive Mathematics Discussions. 
National Council of Teachers of Mathematics
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