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Hva er god
matematikkundervisning?
Mona Røsseland
www.fiboline.no

Tilleggskomponenter:
• Nye digitale kartleggingsprøver: Halvårsprøve og årsprøve
• Grublishefte 1-4 og 5-7
• Oppdragsboka
• Nettsted: www.gyldendal.no/multi
– Elevoppgaver
– Lærersider
– Oppgavegenerator
– Ekstra kapitelprøver
– Fasit parallellbøker
• Multi Smarte Tavler 1-4
• Multi Smartbok 5
• Parallellbøker 4b-7.trinn
• Foreldrebøker 1.-2.trinn

Gjett tre kort
• Hvordan kan vi sørge for at elevene utvikler en
helhetlig kompetanse i matematikk, der
elevenes evne til å tenke får større fokus enn
elevenes evne til å memorere?

Utstyr
 En kortstokk

• Hvordan skal vi klare å få alle elevene til å
oppleve mestring og samtidig bli utfordret nok
og få mulighet til å strekke seg lengst mulig?

 En person trekker tre kort fra kortstokken og sier summen
av kortene høyt.

Regler
 Et spill for 2 – 3 spillere eller for en stor gruppe

 De andre skal etter tur komme med forslag på hvilke kort
det kan være.
 For å forenkle spillet kan man ta ut bildekortene, og/eller
bare trekke to kort.
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Dette er et brettet A-4 ark.
Hvor stor er vinkel B?
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1. Matematisk samtale - forbindelsen mellom tanker
og uttalte ord er mye sterkere enn mellom tanker
og skrevne ord eller symboler.
2. Referenter til symbolene - ulike konkreter og
representasjoner og knytte dette til symbolene.
3. Vær bevisst på rekkefølgen - en presenterer nye
matematiske ideer og begreper. Et nøkkelord her vil
være tilpasset undervisning.

Richard Skemp

Muntlige
ferdigheter
• å skape meining gjennom å lytte, tale og samtale om
matematikk og ved hjelp av matematikk.
• å kunne gjere seg opp ei meining, stille spørsmål, og
argumentere ved hjelp av både eit uformelt språk og
presis fagterminologi.
• å vere med i samtalar, kommunisere idear og drøfte
matematiske problem, løysinger og strategiar med andre.

Muntlige ferdigheter
i Multi
• Multi vektlegger bruk av ulike uttrykksmåter, strategier og
løsningsmetoder. Det skaper grunnlag for diskusjon:
– Elevene må beskrive metodene sine
– De må begrunne hvorfor de gir riktig svar
– De må argumentere for hvorfor metodene sine er gode
• Multis didaktikk er basert på elevdeltakelse og
læringsfellesskap hvor samtalen er vesentlig

Samtale om ulike
løsningsmetoder
• Fibo og Fiboline har løst oppgaven på to ulike måter.
• Hvilken måte synes du lignet med på slik du tenker?
• Forklar for hverandre hvordan Fibo og Fiboline har tenkt.
Hva er forskjellen mellom de to måtene?

• Ved å lage referenter til symbolene kan en skape et bånd
mellom symbolene og den begrepsmessig kunnskap.
• Dersom symbolene kan knyttes til konkreter, visuelle bilder
eller representasjon fra det virkelige liv, vil det være med å
lage referenter.
• Det er disse forestillingene, konkret baserte ideer, som lager
referenter til symbolene. På denne måten vil det formelle
matematikkspråket gi mening.
• Forskning viser da også at systematisk bruk av visuelle
fremstillinger og konkreter kan føre til signifikant økning i
matematikkprestasjoner
(IES 2009:
http://ies.ed.gov/ncee/wwc/pdf/practiceguides/rti_math_pg_04210
9.pdf )
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I en klasse er det 28 elever. Forholdet mellom antall
jenter og gutter er 4 : 3. Hvor mange jenter er det i
klassen?
•
•
•
•

• Kan skille mellom en smal og en vid forståelse av begrepet
tilpasset opplæring:
• Den smale tilnærmingen er relatert til enkeltelever og vil
innebære en individualisert undervisning for å gi eleven en
god opplæring.

Konkret
Tegning, bilde
Stiliserte bilder
Symboler
0

4

8

…

Jenter

0

3

6

Gutter

0

7

14

Totalt

• Den vide tilnærmingen innebærer en mer overordnet
strategi hvor hensikten er at alle elever skal få en så god
opplæring som mulig. En vektlegger da fellesskapet og har
fokus på læringsmiljøets betydning for elevens
læringsutbytte.
Bachmann og Haug (2006)
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3 ulike tilnærminger
til tilpasset opplæring
i Multi
Tredeling:
1. Tilpasning gjennom ulike presentasjonsformer
2. Tilpasning gjennom tall
3. Tilpasning gjennom ulike oppgaver, men mot samme
kompetansemål, både forenkling og utviding.

Tilpasning gjennom
ulike presentasjonsformer
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Tilpasning gjennom
ulike presentasjonsformer

Tilpasning
gjennom tall
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Tilpasning
gjennom tall

Tilpasning gjennom
ulike oppgaver,
men samme kompetansemål

• La gjerne elevene lage sine egne oppgaver som
de fører i kladdebøkene sine.

Tilpasning gjennom
ulike oppgaver,
men samme kompetansemål

Matematisk innhold

• I en dyrehage er det fire
kobraslanger:

Hva skal gjøres?

Flere aktiviteter

• Lengden deres i centimeter
er: 85, 93, 101, 105.
Matematisk samtale

• En ny kobra kommer til dyrehagen og
gjennomsnittslengden øker med 2 cm.
• Hvor lang er den nye slangen?

Forenkling

• Det kommer enda en slange til dyrehagen. Nå blir
gjennomsnitts-lengden 1 cm mindre enn da det bare
var fire slanger.
• Hvor lang er den nye slangen?

Varierende
uttrykksformer

Mer utfordring

Referenter til
symbolene
Hvor mye er alt når 6 er 2/3?

25-Sep-12

23
25-Sep-12

25-Sep-12

24

24

4

25.09.2012

Hvordan utvikle evnen
til å tolke tekstoppgaver?

Strategier for å løse
oppgaver med tekst

• Å lage matematiske modeller
– Elevene lærer å bygge opp modeller trinn for trinn
– Dette er den viktigste nøkkelen for at elevene skal lære
å løse tekstoppgaver: Skal jeg gange eller dele, lærer?
– Når vi lager en modell, går vi gjennom oppgaven trinn
for trinn. Dette senker den kognitive belastningen
betydelig.

Vi spiller PLUMP
2, 3, 6
2 + 3 + 6 =11
6 – 3 +2 = 5
2 · 3 + 6 = 12
(2 + 3) · 6 = 30
6² - 3 = 33

Vi spiller PLUMP

Vurdering i matematikk
Multi digital
kartlegging

25-Sep-12

29

5

25.09.2012

To krav til
god vurdering
1.

2.

Vurderingen skal være vesentlig og pålitelig
– Skal teste vesentlig kunnskap: Den viktigste
matematiske kompetansen på dette trinnet (validitet).
– Skal gi pålitelige resultater: Resultatene er til å stole på
(reliabilitet).
Vurderingen skal ha konsekvenser
– For læreren og undervisningen
– For elevene og deres læring
– For skoleeier

Om prøven
• Dekker alle fagemner i matematikk
– Særlig vekt på tallforståelse og regneferdigheter
– Fokus på grunnleggende ferdigheter
• Flervalg, opptil 30 % av oppgavene
– Øker elevenes testmotivasjon
– Gjør det mulig å gi elevene flere oppgaver
• Utnytter det digitale mediet
– I presentasjonen av oppgaver
– I måter å respondere på

Fagområder
• Kompetansen er delt inn i fagområder etter læreplanen:
Hoderegning, tallforståelse, …
• Fagområdene er detaljert beskrevet i Multis rammeverk.

www.gyldendal.no/content/view/full/66171

• Hvert fagområde testes gjennom flere oppgaver som
samlet gir en vurdering av området.
• Oppgavene må bestå statistiske tester. Dette minker
effekten av tilfeldighet og øker vurderingens pålitelighet.
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