
Hvordan tenkte du 
nå?

Laget av Bjørge Eilertsen



Litt om meg

• Ressurslærerrollen

• Harstad som realfagskommune
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Hovedutfordringen

Hvordan kan skole og foreldre sammen jobbe for å øke 
ungdommenes motivasjon for å arbeide med matematikkfaget?
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Plan for kvelden

• Hvordan forstår barn og ungdom matematikk?

• Hvordan foregår matematikkundervisningen på skolen i dag?

• De 4 regneartenes rolle i undervisningen og nåtidens matematikkeksamen

• Hvordan kan foreldre i leksearbeidet bidra til at ungdommene øker sin 
motivasjon for faget?

• Gangetabellens rolle i matematikk
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Hva gir glede for elevene i matematikk?

• Hvorfor løser vi sudokuer? Mattenøtter? Grubliser? Gåter?

• Er det fordi det er nyttig eller at du har bruk for det?

• Mestringsfølelse av å løse en oppgave

• Mestringsfølelse når man forstår noe

• Å se et mønster i noe

• Å se en sammenheng mellom noe
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Det som motiverer elever mest i matematikk

• Problemløsningsoppgaver, praktiske oppgaver, oppgaver fra dagliglivet og åpne oppgaver.

• Samarbeid.

• Mestring.

• Elevene blir oppmuntret til å utvikle egne løsningsstrategier.

• Vi behandler eleven med respekt, lytter til ideene deres og verdsetter deres faglige bidrag.

• Fokus på utvikling av forståelse i matematikk.



Hvordan forstår barn og unge matematikk?

Instrumentell forståelse Relasjonell forståelse



Kjennetegn på instrumentell forståelse

• Vet hvordan en oppgave skal løses, men ikke hvorfor det gjøres/blir sånn.

• Elevene har lært seg løsningen på oppgaver som er formulert på én måte.

• Anvender regler uten å vite hvorfor reglene fungerer. Baserer seg kun på 
hukommelse.

• «Skal jeg gange eller dele?», «skal jeg ta pluss eller minus?»

• Har isolert kunnskap knyttet opp mot kjent oppgavekontekst.

• Vi kan kanskje tenke oss at dette er karakter 1-2-elevene som vi produserer 
i Harstad kommune (49,5 % av elevene i 2015).



Relasjonell forståelse

• Leter etter systemer og struktur.

• Vet hvordan en oppgave skal løses, og hvorfor det kan løses slik.

• Kunnskapene står i relasjon til hverandre. For eksempel multiplikasjon 
og divisjon.

• Vet betydning av begreper, forstår symboler og forstår prosedyrer –
og hvordan de henger sammen.

• Bruker lært kunnskap til å løse nye problemer.



Relasjonell og instrumentell forståelse i egen 
klasse
• E1 klarer ikke å løse 0,8 + 0,6

Han får 0,14 til svar.

Bruker samme metode som med heltall

• E2 hadde ikke lært 9,28 ∶ 16.

Løste den med å bruke annen kunnskap enn algoritmen.



Husk tallene i rekkefølge
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Husk tallene i rekkefølge
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Husk symbolene i rekkefølge

a
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y
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x
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Husk disse telefonnumrene

08273167

77074549

77073182

77066188

77063476

77078248

77063359

• Isolert kunnskap

• Har vi glemt det i morgen?

• Er det motiverende å jobbe slik?



Kanskje i en hodet på en elev i 
ungdomsskolen?

x −
𝑥

3
+ 10 = 30

• Flytt tallene over på en side.

• Bytt fortegn på tallene som bytter 
side.

• Bli kvitt nevner med å gange hvert 
ledd med tallet i nevneren.

• Stryk 3-erene som er i teller og 
nevner.

• Trekk sammen x-ene

• Del begge sider på tallet foran x

• Stryk 2-erene som i teller og 
nevner.Spørsmålene vi ofte får fra elevene er rettet mot metoden,

Ikke egenskapene til likhetstegnet:
«Hva må jeg gjøre nå?» – elev midt i oppgaveløsningen.



Husk tallrekken

4 22 13 19 10 16 7

Husker du den om 2 dager?



Instrumentelt læringsgrunnlag – Starter på 
barneskolen

• Det er en utfordring at vi opplever at elevene glemmer det de har lært

• Noen elever begynner å utvikle instrumentelt læringsgrunnlag ved 
innføring av addisjonsalgoritmen på barneskolen

• Hvis ikke elevene klarer å forstå sammenhengen mellom algoritmene og 
tall- og posisjonssystemet, må elevene basere seg på å huske metodene 

• Dette ser vi tydelig i barneskolen i innlæringen av divisjonsalgoritmen 
Vanskelig å knytte utførelsen med forståelse for det som skjer når du 
utfører divisjonen



Husk tallrekken

4 7 10 13 16 19 22



Bilde på forståelse



Hvordan foregår matematikkundervisningen 
på skolen i dag?

20



Kompetanser i matematikk



• Bygge opp begrepsmessige strukturer, og se 
sammenhenger mellom ulike begreper og 
prosedyrer.

Forståelse

• Å kunne utføre matematiske prosedyrer nøyaktig, 
fleksibelt og hensiktsmessig.Beregning

Anvendelse

Resonnering

• Se matematikk som fornuftig, nyttig og verdifullt, 
og ha tro på at det er mulig å bli kompetent i 
matematikk

Engasjement

• Ta i bruk begreper, prosedyrer og 
regneoperasjoner i nye situasjoner og problem.

• Forklare hvordan man tenker, begrunne sammenhenger og 
fremgangsmåter, følge med i et logisk resonnement og vurdere 
om et svar kan være riktig.



Relasjonell undervisning

Fokus på sammenhenger mellom matematiske ideer, fakta og 
prosedyrer. 

• La  elevene arbeide med oppgaver hvor de må finne  sammenhenger

• Diskutere den matematiske meningen bak prosedyrer og formler

• Stille spørsmål om likheter og forskjeller mellom  løsningsstrategier

• Arbeide med sammenhenger mellom matematiske ideer og hvordan 
det de har lært passer sammen med tidligere timer og ideer.

• Elevene skal få utvikle analytiske egenskaper og bli gode 
problemløsere



Undervisningsmetoder

Tradisjonell undervisning

• Presenterer dagens tema

• Viser 2-3 eksempler på hvordan 
oppgaver skal løses

• Ber elevene arbeide individuelt 
med oppgavene i læreboka

Nosrati, Mona; Wæge, Kjersti. 
(2015)

Undersøkende undervisning

• Lærer presenterer en kognitivt 
krevende aktivitet eller oppgave for 
elevene

• Elevene arbeider sammen og blir 
oppmuntret til å forklare hvordan 
de tenker

• Aktiviteten og  løsningsmetodene 
diskuteres og koples opp mot 
læringsmålene

Nosrati, Mona; Wæge, Kjersti. (2015)



• Bygge opp begrepsmessige strukturer, og se 
sammenhenger mellom ulike begreper og 
prosedyrer.

Forståelse

• Å kunne utføre matematiske prosedyrer nøyaktig, 
fleksibelt og hensiktsmessig.Beregning

Anvendelse

Resonnering

• Se matematikk som fornuftig, nyttig og verdifullt, 
og ha tro på at det er mulig å bli kompetent i 
matematikk

Engasjement

• Ta i bruk begreper, prosedyrer og 
regneoperasjoner i nye situasjoner og problem.

• Forklare hvordan man tenker, begrunne sammenhenger og 
fremgangsmåter, følge med i et logisk resonnement og vurdere 
om et svar kan være riktig.



Dagens matematikkundervisning kan fortone 
seg i en variant av dette

• Presenterer et problem, en oppgavestreng eller en utfordring som 
elevene skal prøve seg på.

• Elevene arbeider med problemet, både individuelt og sammen, og 
diskuterer løsningen sin med læringspartneren(e). 

• Løsningene deles i plenum, og det legges vekt på hvordan elevene har 
valgt sine strategier og hvordan de ulike strategiene fungerer til 
problemet. IGP.



Oppgavestreng – å oppdage en strategi

5 + 9
4 + 10

16 + 6
12 + 10

27 + 7
24 + 10

13 + 8

2 ∙ 15 = 3 ∙ 12 =

10 ∙ 15 = 10 ∙ 12 =

12 ∙ 15 = 13 ∙ 12 =

Hvordan tenker du for å løse denne 
oppgaven:

12 ∙ 14
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Oppgavestreng – å oppdage en strategi

2 ∙ 15 = 30 3 ∙ 12 = 36

10 ∙ 15 = 150 10 ∙ 12 = 120

12 ∙ 15 = 180 13 ∙ 12 = 156

Hvordan tenker du for å løse denne 
oppgaven:

12 ∙ 14
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Oppgavestreng – å oppdage en strategi

• 800 : 200 80 : 20 8 : 2

• 0,8 : 0,2

• 0,08 : 0,02

• 0,09 : 0,03

• 0,4 : 0,08

29

IGP

Elevene kommer med forslag til svar (med begrunnelse) på 
oppgaven 0,8 : 0,2

Videre Hvordan har elevene tenkt på oppgaven 0,4 : 0,08



Motsatsen er tradisjonell 
matematikkundervisning 

Oppgave 1

0,4 : 0,08 = «Når det kommer 
oppgaver med desimaler i 

dividend og divisor må 
dere huske på å….»



Slik kan undervisning gjøres tradisjonelt på 
ungdomsskolen og på mellomtrinnet
• Temaet er areal av sirkel

• Formelen fortelles til elevene og skrives på tavla: 𝑨 = 𝝅𝒓𝟐

• Læreren ber elevene huske på at de ikke må blande omkrets og areal, og 
han minner om formelen for omkrets som de har lært tidligere: 𝑶 = 𝝅𝒅

• Læreren minner på om at det egentlig står et multiplikasjonstegn mellom 
symbolene, men at det ikke er vanlig å skrive det mellom symboler i 
matematikken.

• Læreren viser 2-3 eksempler på tavla der det går frem hvordan man finner 
arealet av en sirkel, og sier at når vi regner ut areal så får vi alltid 
𝐦𝐦𝟐, 𝒄𝒎𝟐 , 𝒅𝒎𝟐 𝒆𝒍𝒍𝒆𝒓 𝒇. 𝒆𝒌𝒔.𝒎𝟐.

• Elevene jobber med lignende oppgaver i læreboka. 



Slik kan undervisning gjøres tradisjonelt på 
ungdomsskolen og på mellomtrinnet
• Uken etter er tema volum og overflate. Denne gangen med fokus på volum av sylinder.

• Formelen fortelles til elevene og skrives på tavla: V= 𝝅𝒓𝟐𝒉

• Læreren ber elevene huske på at de ikke må blande volum og overflate, og at overflate 
er det samme som å finne arealet av hele romfiguren

• Læreren minner på om at det egentlig står et multiplikasjonstegn mellom symbolene, 
men at det ikke er vanlig å skrive det mellom symboler i matematikken.

• Læreren viser 2-3 eksempler på tavla der det går frem hvordan man finner volumet av en 
sylinder, og sier at når vi regner ut volum så får vi alltid 
𝐦𝐦𝟑 𝒄𝒎𝟑,𝒅𝒎𝟑 𝒆𝒍𝒍𝒆𝒓 𝒇. 𝒆𝒌𝒔.𝒎𝟑.

• Elevene jobber med lignende oppgaver i læreboka.

• Hvis oppgavene ber om svar i liter, forklarer læreren at 1 liter er det definert som 
𝟏 𝒅𝒎𝟑, og når man skal regne fra 𝒄𝒎𝟑 til 𝒅𝒎𝟑 så må han dele på 1000.



Hva er problematisk med tradisjonell undervisning 
og demonstrering av metoder på skolen og 
hjemme?
• Mye å huske på 

• Fokus på prosedyre – hvordan skal dette utføres?

• Eksemplenes makt - kontekstbasert

• Elevene får i liten grad oppdage matematikk

• Matematikk kan bli noe man enten får til eller ikke får til

• Ingen av elevene i dette eksemplet har forståelse for formelen for 
arealet av sirkel (bortsett fra at de kanskje vet at det er mål på flaten)

• Dekker ikke læreplanmålene og utvikler ikke de 5 matematiske 
kompetansene



Læreplanen i matematikk med et blikk på 
regning, strategier og utforsking

Hva sier læreplanen om de 4 regneartene?

Hva sier de om de 4 standardalgoritmene?

…og hva sier de om regning?

Filmsnutt om ferdighet uten forståelse
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https://www.youtube.com/watch?v=t8XMeocLflc
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Verktøykassa for utforsking av 
matematikk. 



Hva mer sier læreplanen?

«Å kunne rekne i matematikk innebærer å bruke 
(…) varierte strategiar til problemløysing og 
utforsking som tek utgangspunkt både i 
praktiske, daglegdagse situasjonar og i 
matematiske problem.»
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Regning i matematikk

«Utvikling av å rekne i matematikk går frå 
grunnleggjande talforståing og å kjenne att og 
løyse problem ut frå enkle situasjonar til å 
analysere og løyse eit spekter av komplekse 
problem med eit variert utval av strategiar og 
metodar.»
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Fra generell del

«Opplæringa vekslar mellom utforskande, leikande, kreative og 
problemløysande aktivitetar og ferdigheitstrening.»
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Men de må vel kunne standardalgoritmene til eksamen?
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Nye metoder skaper undring for
hvordan metoden fungerer

Ingen kommer til å bli spurt. 

Du kan slappe helt av.

103 ∙ 97



Standardalgoritmen



Standardalgoritme versjon 2



Alternativ 3



Alternativ 4



Alternativ 5



Alternativ 6



50 ∙ 50 = 2500

3 ∙ 3 = 9

2500− 9 = 𝟐𝟒𝟗𝟏
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• Fungerer dette alltid?

• Hvorfor fungerer det?

• «Hvorfor» er et ekstremt viktig ord i matematikk – og svaret skal helst 
ikke være: «det bare er sånn».
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Hvilke oppgaver gis på eksamen om de 4 regneartene?

5219.10.2017 Laget av Bjørge Eilertsen





Men de må vel kunne standardalgoritmene til eksamen?
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Testet ut på elever på intensiv 
matematikkopplæring 

• Dette er elever som sier «jeg kan ikke deling»; elever som strever med matematikk

• Elevene gjorde eksamensoppgavene uten videre instrukser

• Elevene fikk etterpå «ikke lov» å bruke standardalgoritmene når de skulle løse 
tilsvarende «eksamensoppgaver»

• Det gikk som det måtte gå – elevene gjorde det litt bedre når de ikke brukte 
standardalgoritmene. Spesielt i divisjon. Algoritmen er slettes ikke enkel å forstå og heller 
ikke lett å forklare.

• Det lønner seg å tenke når man gjør matematikk!
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Matematikkarbeid hjemme
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Utfordringer mtp foreldrenes bidrag til 
matematikkopplæringen
• Elever får ingen hjelp hjemme

• Elever får for mye hjelp hjemme
• Legger orda i munnen på barnet. Nærmest fører blyanten. Far tar over leksene fordi han oppdager 

relasjoner i matematikken. 

• Foreldre gjør leksene for barna slik at de ikke får «glemmekryss»
• For vanskelige lekser

• «Har du satt opp stykket riktig?»
• Fokus på metoden fremfor matematikken.

• «Pappa sier at jeg må sette det opp slik»

57



Utfordringer mtp foreldrenes bidrag til 
matematikkopplæringen
• Mange foreldre vet ikke hvordan de selv kan bidra når barna deres er i 

matematikkvansker (selv om de ønsker å bidra)

• Noen ser på mestring av de 4 algoritmene som «å mestre de 4 
regneartene»

• Flere tror matematikkundervisningen foregår slik som det gjorde da de gikk 
på skolen

• Noen blir irritert på ungdommene når de ikke mestrer leksene eller får en 
lavere karakter enn foreldrene forventer.  
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Å hjelpe til med lekser hjemme

Hva skal de egentlig øve seg på?
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Å unngå å hjelpe for mye…

«Å resonnere og tenke handler om at elevene må gjøre en innsats for å
forstå matematikken, de må gjøre en innsats for å finne ut av noe som
de ikke umiddelbart ser løsningen på. Å streve med viktige matematiske
ideer er det motsatte av å simpelthen bli presentert for informasjon som
man skal huske utenat eller å bli spurt om å bare praktisere noe man har fått
demonstrert. […]

I de senere årene har også matematiske diskusjoner og kommunikasjon blitt
fremhevet som avgjørende faktorer for utvikling av begrepsmessig forståelse

(Anthony & Walshaw, 2009; Cobb, Boufi, McClain, & Whitenack, 1997,
Chapin, O’Connor, & Anderson, 2009, NCTM, 2014).»



• Bygge opp begrepsmessige strukturer og se 
sammenhenger mellom ulike begreper, idéer og 
prosedyrer.

Forståelse

• Å kunne utføre matematiske prosedyrer nøyaktig, 
fleksibelt og hensiktsmessig.Beregning

Anvendelse

Resonnering

• Se matematikk som fornuftig, nyttig og verdifullt, 
og ha tro på at det er mulig å bli kompetent i 
matematikk

Engasjement

• Ta i bruk begreper, prosedyrer og idéer knyttet 
til tall og regneoperasjoner i nye situasjoner og 
problem.

• Forklare hvordan man tenker, begrunne 
sammenhenger og fremgangsmåter, følge med i et 
logisk resonnement og vurdere gyldigheten.

Elever som 
presterer 
godt skal 
utfordres 

her



Å skape motivasjon for matematikk for 
ungdommen
• Du er nødt til å snakke positivt om matematikk

• Du må vise interesse for det som ungdommen får til i matematikken

• De fleste elevene som presterer lavt i matematikk trenger 
oppmuntring – ikke kjeft. Alle ønsker å prestere bra.

• Unngå å snakke ned læreren, lekseoppgavene eller leksemengden
foran ungdommen. Ta heller en telefon til skolen hvis det fungerer 
dårlig i leksesituasjonen. Å snakke ned skolen er ødeleggende for 
elevens motivasjon i matematikk. 

• Utfordre ungdommene til å tenke og begrunne hvordan de har løst 
leksa. Få de til å snakke matematikk.
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Samtaletrekk for foreldre som vil hjelpe barna med 
å utvikle strategier, resonnering og forståelse

• Hvordan har du tenkt? (til ungdom som sier han ikke får til)

• Hva vet du om brøk fra før?

• Kan du vise meg noe fra likninger som du kan?

• Hva var den siste typen oppgave du gjorde som du synes du fikk bra til?

• Kan du forklare meg hvordan man løser slike oppgaver?

• Hvordan tenkte du da du løste den? 

• Hvordan vet du det?

• Hvordan fant du ut det?

• Hvorfor kan man løse det på den måten?

• Mener du at…?

• Så du sier at…?

• Kan du gjenta det du sa nå? Jeg skjønte ikke helt.

• Finnes det flere måter å løse dette på?

• Hvor mange løsninger tror du det finnes?

63

Unngå å bare fungere som 
«fasitsjekk» for ungene



I arbeidet med lekser

• Hvis barnet/ungdommen ikke aner hvordan han skal løse for eksempel en 
likning som er gitt i lekse, og han ikke kan huske forrige oppgave han fikk 
bra til, da er nivået på leksene for høyt.

Da kan skolen 

• Tilpasse leksene (det er i alles interesse)

• Ungdommene kan gjøre andre oppgaver fra læreboka  Innenfor noe de 
mestrer –

deretter kan foreldrene bruke samtaletrekk for å utvikle ungdommens evne 
til resonnere, argumentere, begrunne. Dette gir mestringsfølelse. 
Mestringsfølelse skaper motivasjon.
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Litt om gangetabellen

65



Gangetabellen

• Hvorfor er det viktig å kunne den?

• Skal man kunne den utenat?

• Skal man lære seg strategier for å tenke seg frem til svaret på et 
gangestykke?

• I hvilke situasjoner i matematikk får en bruk for gangetabellen?

• Svært mange i ungdomsskolen sliter med gangetabellen 



Foreldre bør vite om barns 
multiplikasjonsstrategier
• Gjentatt addisjon: 

2 ∙ 4 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑒𝑛 𝑡𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 4 𝑓𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒 2 𝑔𝑎𝑛𝑔𝑒𝑟

• Tallseriestrategi (hoppetelling): 

8 ∙ 3 (𝑒𝑙𝑒𝑣𝑒𝑛 𝑠𝑖𝑒𝑟 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑡𝑒𝑛𝑘𝑒𝑟 3 − 6− 9 − 12− 15− 18− 21− 24)

• Regelstrategien: 

4 ∗ 10 (𝑁å𝑟 𝑣𝑖 𝑔𝑎𝑛𝑔𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑑 10 𝑘𝑎𝑛 𝑣𝑖 𝑙𝑒𝑔𝑔𝑒 𝑡𝑖𝑙 𝑒𝑛 0 𝑏𝑎𝑘𝑜𝑚 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡det𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑠𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑑
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Foreldre bør vite om barns 
multiplikasjonsstrategier
• Dekomposisjonsstrategien med tallfakta: 

6 ∙ 3 = 18 fordi 5 ∙ 3 = 15 𝑜𝑔 1 ∙ 3 = 3

7 ∙ 8 = 56 fordi 7 ∙ 10 = 10 og 7 ∙ 2 = 14

• Direkte gjenkjenning: 

Svaret er automatisert og hentes fra langtidsminnet

Finnes det flere løsningsmetoder? 

Hvordan tenkte du nå?

68

6 ∙ 7 = 42 fordi 3 ∙ 7 = 21

6 ∙ 6 = 36 fordi 2 ∙ 6 = 12 3 ∙ 12 = 36



Samarbeid skole og hjem

• Skolen har ansvaret for opplæringen

• Foreldrene har ansvar for å snakke positivt om faget og hjelpe med å 
motivere ungdommene, av og til snakke med ungdommene om 
leksearbeidet deres, og arbeide for at de gjør leksene sine. 

• Jo mer de vil at dere skal holde dere unna – jo viktigere er det å være tett 
på.

• Ungdom skal ikke ta del i alle tanker og meninger som foreldrene har om 
hvordan ting burde vært gjort på skolen. Det er ungdommen som taper på 
det. 
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Oppsummering

• Barna deres forstår matematikk på ulike måter – alt etter hvilken type 
undervisning de har blitt utsatt for

• Dere har kjempestor betydning for elevenes motivasjon, innsats og 
læring

• Undervisningsformen i matematikk gjennomgår en endring – en 
endring som tar tid, men som er i full gang

• Å være matematisk kompetent er mye mer enn å kunne beregne
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Oppsummering

• Dere trenger å vite – akkurat som vi lærere vet – at det er helt nødvendig med en 
god relasjon til eleven/barnet/ungdommen for å skape et godt læringsmiljø, 
enten det er på skolen eller hjemme.

• Uten en positiv relasjon, blir arbeidsforholdene betraktelig dårligere for alle 
involverte.

• Og…å resonnere, argumentere, begrunne og å kommunisere strategier, er helt 
sentralt i matematikkopplæringen. Dere kan bidra masse for deres ungdom.

• Hvis ungdommen automatiserer gangetabellen, kan energien de bruker rettes 
mot å løse det matematiske problemet de får, i stedet for at all energi går til å 
finne ut av 7*8
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Takk for meg!

Bjørge Eilertsen

bjorge.eilertsen@harstad.kommune.no

470 50 100
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Praksisfortelling om undersøkende 
undervisning i areal og volum



Fra parallellogram til rektangel

• Arealet blir det samme. Gjelder det omkretsen også? 

• Her gjelder det å holde igjen svaret.

• Hvorfor er det lurt å holde igjen svar? Trenger de alltid et svar?



Elevene gjorde denne øvelsen med papir og saks.

• Formelen for arealet av et parallellogram: 𝑨 = 𝒈 ∙ 𝒉

• Formelen for arealet av et rektangel: 𝑨 = 𝒈 ∙ 𝒉? 
eller er formelen for arealet av et rektangel: 𝑨 = 𝒍 ∙ 𝒃?

• Er formelen for arealet av et kvadrat:  𝑨 = 𝒔 ∙ 𝒔?

𝑨 = 𝒈 ∙ 𝒉?
𝑨 = 𝒔𝟐?



Jakte på sammenhengene – bruke det vi vet 
fra før om parallellogram



Undersøke arealet av en sirkel



Undersøkelse av volum med konkreter



Volumoppgave

Tanker før undervisningen:

• Oppgave som er innen rekkevidden til alle (på ett eller annet nivå) – dvs
alle føler tilhørighet med det vi driver på med. Alle er inkludert i oppgaven.

• Elevene må oppdage å møte utfordringer underveis i oppgaven

• Eleven skal bruke konkreter som representer matematiske idéer (oppgaven 
skal være praktisk forankret)

• Elevene skal reflektere, forklare og resonnere underveis i arbeidet

• Elevene skal regne

• Elevene skal planlegge hvordan de skal gå frem 



Oppgave

Finn ut hvor mye vann det er plass til i romfigurene.

Arbeid 2 eller 3 sammen (læreren bestemte inndelingen) 

Bytt på å være den som måler på figuren, den som regner, den som 
fyller vann i figuren for å sjekke volumet.



Hva skjedde underveis?

• Elevene kastet seg over oppdraget.

• Elevene mestret godt å måle på figurene.

• Elevene mestret godt å beregne volumet av prismene og sylinderen.

• De møtte imidlertid på et problem da de skulle sjekke om de hadde 
beregnet riktig. Det var ingen som visste hvordan de skulle gjøre det når 
det stod dL på målebegret.

• «Hvordan skal vi finne ut om vi har regnet riktig?»

• Viktigste lærerspørsmål: «Hva tenker du selv?»

• Behovet for å vite hvordan noe skal gjøres meldte seg. Kunnskapen blir 
formidlet etter at behovet har oppstått, i kontrast til tradisjonell 
undervisning.



Hva skjedde underveis?

• De fikk vite at 1 𝑑𝑚3 = 1 𝐿

• Noen gjorde om målingene til dm, andre lurte på om det gikk an å 
regne alt i cm først og gjøre det om til slutt.

Det kom et innskudd i opplegget:

• Jeg tegnet opp meteren på tavla. Vi snakket om hvor mange dm det 
var i den.

• Vi tegnet opp 1 𝑚2 og fylte den med 𝑑𝑚2-ere, osv…



Hva oppdaget elevene i prosessen?

• De opplevde at det ikke var noen som fikk beregningene og 
målingene til stemme 100 %

• De vurderte det imidlertid som riktig eller galt alt etter hvor stor 
feilmarginen var.

• De måtte variere mellom litermål eller desilitermål, og noen ganger så 
var ingenting av måleutstyret egnet.

• Det hadde noe å si om de målte på det blanke dekslet eller om de 
målte på plastfiguren.



Min rolle som lærer – og hva oppdaget jeg

• Jeg oppdaget at det var ingen/få som spurte meg etter fasitsvaret

• Alle elevene var inkludert i oppgaven. Det var innenfor rekkevidde for alle –
og kamerathjelp ble gitt

• Hvis elevene ikke fikk målingene til å stemme, så lette de etter feil i 
prosessen sin. Var det unøyaktighet? Feil måleredskap? Regnefeil? 
Målefeil?

• Noen elever begrunnet i plenum hvorfor de antakeligvis hadde fått mindre 
volum enn en annen gruppe ved å tenke på måleusikkerhet.

• Elevene pratet mye matematikk seg imellom:

«Kan vi låne det trekantformede prismet» osv…

• «Kan vi velge hva som skal være grunnflata?»



Min rolle som lærer – og hva oppdaget jeg

• Fant de ikke feilen selv spurte de meg om jeg kunne hjelpe dem med 
det. Det oppklarte av og til ting som hvor er høyden i en pyramide.

(Det er lettere å forstå når du holder i en pyramide)

• Engasjerte, blide og motiverte elever.

• Elevene hadde regnet masse oppgaver!



Aktiviteter som stimulerer tallforståelse og 
utforsking
• Først til 100

• Hesteveddeløpet 

• Yatzy

• Brettspill med terninger og penger

• Nærmest 100

• Nærmest 10

• Matematikk med kortstokk

• Kvikkbilder

• Kenguruoppgaver

www.matematikksenteret.no

Anbefaler lærere bruk av dynamisk kartlegging i utarbeidelsen av IOP, som støtte til spesialundervisning og for 
å kunne gi foreldre konkret beskjed om hvor vanskene ligger.
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