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Innledning 

Matematikk er det faget der tanken om hva som er matematikk varierer mest fra de som 

arbeider med det og den gjengse oppfatning, mener Enge og Valenta (2011). Mens 

matematikere vil beskrive matematikken som en kreativ problemløsningsprosess vil mange 

andre beskrive det som noe som man må pugge og huske, både selve reglene og i hvilken 

sammenheng de kan brukes. Hvorfor er det sånn? Hvordan kan vi engasjere elever til å 

utforske matematiske sammenhenger slik at de forstår matematikken, og slik at de lærer? 

Hvordan kan vi lage undervisningsopplegg der prosessen fram til innsikt er viktig, i stedet for 

at elevene får presentert regler og sammenhenger av læreren uten å måtte tenke på hvorfor en 

regel fungerer? Hvordan kan vi sikre refleksjon og stadfesting av regler og sammenhenger?  

Både den offentlige læreplanen og læreplanen for steinerskolen har et fokus på utforsking og 

problemløsning. Hvordan skal man arbeide med dette i klasserommet?  Det er på sin plass å 

gjøre rede for hva problemløsning og utforsking i matematikken kan være, og det vil jeg gjøre 

i første kapittel. 
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Her vil jeg blant annet presentere George Polya, som blir sett på som hovedarkitekten til 

problemløsning sånn vi ser på det i dag (Botten, 2009). Jeg vil presentere hans fire faser i 

problemløsningsprosessen. Her vil jeg bruke eksempler for å vise hva problemløsning kan 

være. Også utforskende matematikk blir presentert med eksempel. 

En essensiell del av problemløsning i matematikk handler om å forstå hva som ligger bak 

metodene som brukes, og hvordan de fungerer. Elevene skal lære seg og selv resonnere rundt 

de matematiske prosessene de arbeider med, og argumentere for hvordan metoden stemmer. I 

kapittelet om matematikk og språk vil jeg gjøre rede for dette, samt reflektere rundt språkets 

betydning for læring generelt og i matematikklæring spesielt.  

Jeg vil skrive om problemløsning og utforsking på et overordnet nivå, samt skrive om 

problemløsning spesielt i 7. og 8. klasse og komme med eksempler. Både læreplanen til den 

offentlige skolen og læreplanen til steinerskolen brukes. Jeg vil ikke analysere de ulike 

planene, men bruke eksempler om kjerneelementer og kompetansemål. Oppleggene som 

brukes som eksempel er valgt på bakgrunn av hva som kan passe i 7. og 8. klasse generelt, 

både i steinerskolen og den offentlige skolen. Den offentlige læreplanen er organisert med 

kompetansemål etter alle klassetrinn, mens læreplanen for steinerskolen har kompetansemål 

som gjelder fra 5.-7. klasse og fra 8.-10. klasse samlet. Didaktikken og eksemplene som vises 

til i denne oppgaven er skrevet med tanke på grunnskolen generelt, og er kan passe både i 

steinerskolen og i den offentlige skolen. Jeg har valgt ikke å gjøre et skille på undervisningen 

i steinerskolen og undervisningen i offentlig skole. 

Birte Vestergaard har utviklet en metode hun kaller Math as a journey of exploration 

(Vestergaard, 2021). Dette er et matematikkopplegg der elevene gruppevis arbeider med 

problemløsning. Dette er en metode som er laget for videregående skole, og jeg vil med et 

eksempel diskutere om denne metoden også kan fungere på grunnskolen, nærmere bestemt 7. 

klasse.  

Blir læringstrykket høyt nok dersom hovedfokuset ligger på utforskende 

matematikkundervisning? Hvor er lærerens plass i dette, trenger vi fortsatt lærerstyrt 

undervisning eller bør læreren i denne prosessen fungere mer som en veileder og fasilitator? 

Dette diskuteres i kapittelet om tavleundervisning og elevaktivitet.  
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Problemstillingen i denne oppgaven lyder: Hvordan kan kreativt og utforskende arbeid med 

problemløsning styrke undervisningen i matematikk i 12-14 års alderen? Hvordan kan en 

bevissthet om språket styrke det pedagogiske arbeidet med dette? 

Denne oppgaven baserer seg på et bredt spekter av litteratur. George Polya er en viktig 

stemme innen matematisk problemløsning, og han vil jeg vise til. For å presentere 

Vestergaard sin metode bruker jeg hennes foredrag om Math as a journey of exploration. I 

podcasten «Et bedre Skole-Norge» inviterer Øyvind Børven lærere, akademikere og forsker 

og diskuterer ulike temaer relatert til skole. I denne oppgaven referer jeg til episoder der han 

snakker om utdanningsforkning med Kirsti Klette, matematikkdidaktikk med Skage Hansen 

og utforskende undervisning med Bjørn Holstad. I tillegg baserer oppgaven seg på utvalgt 

faglitteratur, blant annet Geir Botten og Audun Rojahn Maugesten som skriver om flere 

temaer innen matematikkdidaktikk. Jeg vil også referere til forskningsdidaktikk samt den 

offentlige læreplanen og læreplanen til steinerskolen. I tillegg til læreplanen er 

steinerpedagogikken representert av Erik Marstrander som skriver om matematikk for lærere, 

og boken Fra Askeladden til Einstein – kunnskap i sammenheng som er skrevet for lærere i 

steinerskolen spesielt. 

 

1.Utforsking og problemløsning 

Her vil jeg drøfte nøkkelordene utforskning og problemløsning, og vise til noen eksempler. 

I læreplanen legges det vekt på matematisk problemløsning: «Matematikk skal forberede 

elevene på et samfunn og arbeidsliv i utvikling ved å gi dem kompetanse i utforsking og 

problemløsing» står det i læreplanen (Utdanningsdirektoratet, 2020). Utforsking og 

problemløsning er også et av matematikkens seks kjerneelementer i læreplanen. Utforsking og 

problemløsning står sammen med de fem resterende kjerneelementene modellering og 

anvendelse, resonnering og argumentasjon, representasjon og kommunikasjon, abstraksjon 

og generalisering og matematiske kunnskapsområder (Utdanningsdirektoratet, 2020).  

 

1.1 Utforskende matematikkundervisning 

Hva er utforsking i denne sammenhengen, matematikkundervisning? Er det noe annet enn 

problemløsning? Både steinerskolens læreplan og læreplanen i den offentlige skolen har et 
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mål om at elevene skal utforske i matematikken (Steinerskoleforbundet, 2020; 

Utdanningsdirektoratet, 2020). Den offentlige læreplanen har en skille mellom hva 

problemløsning og utforsking er: 

Utforsking i matematikk handler om at elevene leter etter mønstre, finner 

sammenhenger og diskuterer seg fram til en felles forståelse. Elevene skal legge mer 

vekt på strategiene og framgangsmåtene enn på løsningene. Problemløsing i 

matematikk handler om at elevene utvikler en metode for å løse et problem de ikke 

kjenner fra før. (Utdanningsdirektoratet, 2020, u.s). 

Her ser vi at utforsking i matematikken blir definert i videre form enn problemløsning. 

Utforsking i matematikken handler, ifølge læreplanen, altså om å lete etter sammenhenger og 

få en forståelse, mens problemløsning handler om å utvikle en metode for å løse et problem de 

ikke kjenner fra før. Her er det en distinksjon, men også en overlapp. Stedøy forklarer 

utforskende undervisning i matematikk som at elevene skal «planlegge løsningsmetoder, 

forklare og begrunne løsningene, og oppmuntres til å stille nye spørsmål som de skal prøve å 

finne svar på» (Stedøy, 2018). Stedøy poengterer at et skille mellom utforskende undervisning 

og undervisning der elevene løser oppgaver der de har blitt forklart løsningen er at de i 

utforskende undervisning får et innblikk i hvorfor metoden fungerer og ikke bare hvordan. 

Dermed åpnes det for en dypere forståelse.  

Bolstad deler utforskende undervisning inn i tre steg, og her ser man likheter med hvordan 

læreplanen definerer utforskende undervisning (Børven, 2021a, 01:10). 

1. Noe man lurer på. Gjerne noe elevene lurer på. Mye av det som det står i læreplanen at 

elevene skal lære lurer de ikke nødvendigvis på. Her har læreren en jobb med å 

engasjere elevene, eller knytte det de skal lære opp mot noe som er mer aktuelt for 

elevene. 

2. Samle inn data om det man lurer på. 

3. Systematisere det man har funnet ut. 

 

Eksempel – svampkasting 

Botten bruker et eksempel der man arbeider utforskende med temaet statistikk, som jeg vil 

forklare her (Botten, 2009, s. 125). 

Tema for oppgaven er statistikk. Disse målene fra læreplanene er aktuelle: 
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Denne oppgaven passer for 7. klasse blant annet. I steinerskolens læreplan (2020) er mål for 

opplæring at eleven skal kunne  

 gjøre rede for grafiske representasjoner av størrelser og mengder og samle data i 

tabeller, regne ut gjennomsnitt og bruke enkel statistikk  

I den offentlige læreplanen (2020) er det etter 7. klasse mål om at eleven skal kunne 

 utforske og bruke hensiktsmessige sentralmål i egne og andres statistiske 

undersøkelser 

 logge, sortere, presentere og lese data i tabeller og diagrammer og begrunne valget av 

framstilling 

Her er det mål som er klart knyttet opp til statistikk. I tillegg er et kompetansemål fra 

steinerskolens læreplan etter 10. klasse aktuelt. Det er aktuelt å ta med selv når man arbeider i 

7. klasse, for å se på progresjonen i faget som en helhet.  

 utvikle modeller, utforske framgangsmåter og begrunne løsningsstrategier i møte med 

ulike matematiske utfordringer. 

Kompetansemålene som man skal kunne etter 7. klasse fra læreplanen i steinerskolen og 

læreplanen fra den offentlige skolen stadfester at elevene skal lære statistikk, og samle og lese 

data. Kompetansemålet som gjelder 10.klasse stadfester at man skal utforske fremgangsmåter 

og begrunne løsningsstrategier i ulike matematiske utfordringer. Dette blir aktuelt i denne 

oppgaven.  

I oppgaven skal elevene selv lage dataene de senere skal arbeide med, ved å kaste svamp på 

en blink på tavla.  

Blinken kan være en kvadratisk blunk, med ti i midten, deretter 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 og 0 i 

ytterkanten. Blinken kan også gjøres ute med snøballkasting dersom det er aktuelt. 

I dette eksempelet får elevene 5 kast hver med hver hånd. Botten bruker dette skjemaet: 

Navn 1h 2h 3h 4h 5h 1v 2v 3v 4v 5v 

           

 

Her står h for høyre og v for venstre.  
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Disse resultatene kan arbeides med på ulike måter. Botten (2009) foreslår at læreren for 

eksempel kan be elevene lage en resultatliste der de selv er vinneren. Dette krever kreativ 

tenkning der elevene må finne ut hvordan de kan plassere seg selv på topp. Én løsning på 

dette kan for eksempel være at Oda finner at hun selv var den som traff 5’eren flest ganger 

med høyre hånd. En annen elev vant kanskje fordi han var jevnest med begge hender. Dette er 

noe elevene selv kan arbeide med å lage, og også plassere resten av klassen etter de reglene de 

har laget selv. Deretter kan man ta dette opp i plenum med klassen, og diskutere de ulike 

strategiene. Videre kan man finne nye problemstillinger å arbeide med. Disse kan gjerne 

komme frem med en klassediskusjon. Botten foreslår disse (2009, s. 127): 

 Har jenter jevnere resultat med høyre og venstre hånd enn gutter, eller er det omvendt? 

 Er det noe forskjell på høyre- og venstrehendte? Er venstrehendte bedre med høyre 

enn høyrehendte er med venstre? 

 Er elever som har drevet med en eller annen kastidrett, bedre i svampkasting enn 

elever som ikke har drevet med slik idrett? 

 Er fotballspillere bedre til å kaste svamp med andre? 

I denne delen av opplegget kan elever sette opp hypoteser og utvikle teorier. Her kan elevene 

lære om vitenskapelige måter å arbeide på. Tvisten om at elevene selv får trikse med 

resultatene slik at de selv havner på toppen av resultatlista viser også hvordan statistikker vi 

møter i dagliglivet ikke alltid skal leses uten et kritisk blikk.  

Denne oppgaven fyller læreplanens definisjon av utforskende undervisning som er å lete etter 

mønstre, finne sammenhenger og diskutere seg fram til en felles forståelse 

(Utdanningsdirektoratet, 2020). Også Bolstads punkter om å lure på noe, samle data og 

systematisere blir oppfylt. Denne oppgaven har også et moment av opplevelse, da elevene 

samler dataen ved å selv kaste svamp på blink.  

I et intervju med Bolstad kommer Børven med et forslag til hva som kan være utforskende 

undervisning, og viser til noe en lærerkollega har fortalt han om hvordan han introduserte pi 

for elevene (Børven, 2021a, 04:35): 

Da han skulle undervise om pi tok en lærer elevene med ut i skolegården og ba dem hente 

syklene sine. Han markerte med kritt på hjulet og på asfalten samme sted. Deretter trillet 

elevene sykkelen så hjulet gikk rundt en gang og satt en ny markering på asfalten. De målte 
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mellom strekene og fant ut at lengden delt på diameteren ble 3.14 hver gang, selv om 

størrelsen på de ulike sykkelhjulene var ulik. 

Bolstad mener det bør differensieres hva som er utforskende og undersøkende undervisning, 

og hva som er opplevelsesbasert læring. Etter hans definisjon er ikke øvelsen med syklene 

utforskende undervisning i seg (Børven, 2021a). For at det skal være det må det settes inn i en 

kontekst der arbeidet rundt å finne pi er aktuelt.  

 

1.2 Problemløsning 

«I matematikkundervisning er det vanlig å definere en problemløsningsoppgave som en 

oppgave der eleven ikke kjenner noen løsningsmetode» (Hinna, Rinvold & Gustavsen, 2016, 

s. 914).  Dette vil jo si at løsningsmetoden ikke er klar når elevene begynner, men at de 

kommer frem til en metode etter hvert. Allerede her møter vi en utfordring i 

matematikkundervisning. Elevene ligger ikke likt, og hva som er en problemløsningsoppgave 

for Per trenger ikke nødvendigvis være en problemløsningsoppgave for Kari. Kanskje kjenner 

hun allerede løsningen. 

Som denne definisjonen tilsier, er det mange ulike oppgaveformer som kan defineres som 

problemløsningsoppgaver. Hinna & co skriver at en vanlig misoppfatning er at det kun er 

tekstoppgaver som er problemløsningsoppgaver (2016). De mener at også rene 

matematikkoppgaver, oppgaver uten en direkte anvendelse eller historie rundt, kan være 

problemløsningsoppgaver, og at tekstoppgaver med repeterende innhold og fremgangsmåter 

også kan være rutineoppgaver.  

George Polya (1887-1985) omtales som hovedarkitekten bak problemløsning slik vi bruker 

begrepet i matematikken (Botten, 2009, s. 143). Han deler problemløsningsprosessen inn i fire 

faser (Polya, 2009, s. xvi) 

1. Understanding the problem 

2. Devising a plan 

3. Carrying out the plan 

4. Looking back 

Disse fasene blir også brukt i nyere faglitteratur med noen variasjoner (Botten, 2009; Hovik & 

Kleve, 2016; Olafsen & Maugesten, 2009). Her vil jeg gi en kort oversikt over fasene 
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Første fase handler om å forstå problemet, og få en oversikt over hva som blir spurt om og 

ordne opplysningene. Hva er ukjent, hva skal løses? Hva er problemets struktur 

Andre fase handler om å finne en plan. Hvordan kan problemet løses? Kanskje har man løst 

et lignende problem før, og dermed har en idè om hvordan det kan løses? Kan ordlyden i 

oppgaven endres på, så det blir noe kjent? Botten (2009) mener dette er noe av det viktigste 

innen problemløsning, og påpeker at elevene ofte prøver fram og tilbake uten et system. 

Kanskje det kan være spennende å utveksle idèer i denne fasen, og høre hva medelever har 

tenkt? 

I tredje fase gjennomføres planen. Dette er kanskje den delen av matematikken som det 

tradisjonelt har vært fokus på, men forskjellen her er at tanken er at løsningen på oppgaven 

skal være arbeidet frem av elevene selv. I problemløsning handler også denne fasen om og 

utprøve og finne nye løsninger dersom planen ikke ga et tilfredsstillende resultat.  

Fjerde fase kaller Polya «looking back», og denne fasen handler om å oppsummere og 

vurdere løsningen. Dersom man gjør dette i et klasserom med flere elever er dette en viktig 

anledning til å kommunisere om matematikken og fortelle og resonnere for hverandre. 

Problemløsningsoppgaver kan ofte ha flere løsninger enn èn, noe som gjør det ekstra 

spennende å høre medelevers resonnementer.  

Å resonnere og argumentere er sentrale deler av problemløsningsoppgaver. Dette vil jeg 

komme tilbake til i kapittelet om matematikk og språk. 

Botten (2009) skriver at problemløsningsoppgaver ofte kan forveksles med spesielt 

vanskelige matematikkoppgaver. Også det at problemløsning settes sammen med utforskning 

pårvirker hvordan man forholder seg til det, og at det skal være noe som er tilgjengelig for 

alle og ikke bare de flinkeste elevene.  

Et poeng med problemløsningsoppgaver er at elevene skal løse oppgaver ut fra seg selv, og 

det er et poeng at læreren ikke velger en løsning som den riktige når man arbeider på denne 

måten (Vestergaard, 2021). 

I steinerskolens læreplan legges det størst vekt på problemløsning i mellomtrinnet, der skal 

opplæringen være «rik på konkrete situasjoner der problemløsning lokker fram kreativitet og 

oppfinnsomhet» (Steinerskoleforbundet, 2020, s. 52).  

I det følgende vil jeg presentere to ulike problemløsningsoppgaver som kan passe i 7. og 8. 

klasse.  
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Eksempel 1 - Hvilken brøk er størst? 

8/12 

2/3 

5/6 

3/4 

Denne oppgaven har flere løsninger. Man kan gjøre om brøkene til desimaltall, utvide 

brøkene så de får lik nevner, eller lage en visuell representasjon for eksempel ved å dele opp 

sirkler/tenke pizza- eller kakestykker.  

I en tradisjonell undervisning ville læreren kanskje på forhånd ha tenkt ut en løsning de skal 

lære i dagens time, for eksempel omgjøring fra brøk til desimaltall. Hun ville skrevet brøkene 

opp på tavla, og etter en runde med spørsmål vist elevene svaret på løsningen. Deretter ville 

elevene fått oppgaver og arbeide med der samme måte skulle brukes, men med andre brøker 

(Botten, 2009). 

Bruker vi problemløsningsstrategier på oppgaven vil det se annerledes ut. Her vil ikke læreren 

gi elevene løsningen på oppgaven, men presentere den uten løsning. Løsningen er det 

elevenes oppgave å finne selv. Her kan elevene deles inn i grupper. Først kan de svare på 

hvilken brøk, uten å regne ut, de tror er størst, og stille en hypotese (Karlsen, 2014). Deretter 

er det elevenes oppgave og sammen finne en løsning. Her jobber elevene mest mulig 

selvstendig, men læreren har en viktig oppgave, som er og støtte og følge med på gruppene. 

De skal gjerne slite litt, men hun må hjelpe dem hvis de sitter helt fast eller er på vei til å gi 

opp (Vestergaard, 2021). Oppgavene er nøye valgt ut av læreren, og de skal bygge på 

kunnskap elevene allerede har samtidig som de gir elevene en utfordring. Når alle eller noen 

av gruppene har funnet en løsning går de gjennom den med læreren, og en av elevene får 

forklare løsningen på tavla med støtte fra læreren hvis det er nødvendig. Elevens oppgave er 

her og vise elevene et løsningsforslag, og også å lære elevene som ikke har forstått oppgaven 

hvordan det kan gjøres. Deretter presenterer andre elever andre løsninger.  

En essensiell forskjell mellom tradisjonell matematikkundervisning og denne måten å jobbe 

på er at læreren ikke starter med å gjennomgå på tavla hvordan elevene skal løse oppgaven. 

Selve løsningen skal elevene komme til selv.  
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Eleverne skal selv undersøge nogle sammenhænge melle tal og på den baggrund 

oppstille en eller flere hypoteser, som de så må argumentere for. Det er således 

elevernes opgave både at formulere hypoteser og arbejde med ræsonnementer, der skal 

til for at godtgøre, om hypoteserne har noget på sig. (Skott, Skott, Jess & Hansen, 

2018, s. 49).  

Det er i dette elevenes oppgave både å formulere hypoteser og å arbeide med de 

resonnementer som skal til for å underbygge hypotesene. Matematisk resonnement er en 

sentral del av problemløsning i matematikken, og det vil utdypes senere i oppgaven.  

 

Eksempel 2 

Et av kompetansemålene i steinerskolens læreplan etter 10. klasse er at eleven skal kunne  

løse likninger og ulikheter av første grad og løse enkle likningssystemer med to ukjente, 

algebraisk og geometrisk, med bruk av koordinater (Steinerskoleforbundet, 2020, s.53). 

Følgende oppgave omhandler likningssystemer med to ukjente, og kan være en øvelse før 

likningene settes i koordinatsystem. Som alltid må læreren se an klassen hva de er klare for, 

dette kan være en passende utfordring i 8. klasse dersom elevene har nok forkunnskaper.  

Dette eksempelet er lånt av Polya (2009, s.23-24) (egen oversettelse): 

En bonde har høner og kaniner. Disse dyrene har 50 hoder og 140 føtter. Hvor mange høner 

og hvor mange kaniner har bonden? 

Denne oppgaven kan bli løst på minst to forskjellige måter. Man kan bruke en 

elimineringsmetode. Er det mulig at det enten er bare høner eller bare kaniner? Hva med 50% 

av hver? Dette kan settes i en tabell og utprøves helt til man finner riktig løsning.  

Høner  Kaniner Føtter 

50 0 100 

0 50 200 

25 25 150 

30 20 140 
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Det er mange måter å arbeide på med dette i klasserommet. I et tenkt scenario der elevene har 

ulike løsninger som tas opp i plenum når oppgaven er løst, kan læreren være taktisk og velge 

løsningen som for eksempel har den største abstraksjonen til sist og så gå videre med det 

enten i en klassediskusjon eller tavleundervisning. Denne oppgaven her passer for eksempel å 

abstrahere mer enn det løsningen over tilsier. Dermed kan løsningen som kommer her være 

noe læreren kan bygge videre på. 

En annen måte å løse denne oppgaven på er nemlig å bruke algebra, på denne måten: 

 

På norsk                                                                                             på algebraisk språk 

En bonde har 

et visst antall høner                                                                            x 

og et visst antall kaniner                                                                    y 

disse dyrene har 50 hoder                                                                  x + y = 50 

og 140 føtter                                                                                      2x + 4y = 140 

 

Det kan hende at elevene ikke kommer fram til dette selv, mest sannsynlig må de uansett få hint 

og hjelp og støtte av læreren underveis. Det er læreren sitt ansvar og gi elevene oppgaver de 

kan mestre (Vestergaard, 2021).  

Algebra passer perfekt som problemløsningsoppgaver, fordi algebra i seg selv er en måte å 

tenke og løse problemer på (Hinna, Rinvold, & Gustavsen, 2016, s. 199). Algebra er et språk 

som gir uttrykk for sammenhenger og systemer.   

 

2. Dybdelæring og utforsking 

 

I podcasten «Et bedre Skole-Norge ledet av Øyvind Børven» stiller Skage noen kritiske 

spørsmål til læreplanens fokus på utforskende matematikkundervisning (Børven, 2021b, 

57:11). Skage mener at med den nye læreplanen på flere måter kommer tilbake til 
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spiralprinsippet. Tanken bak spiralprinsippet er at man holder kunnskapen vedlike ved at en 

stadig er innom mange temaer, og tidligere var mange lærebøker i matematikk organisert på 

denne måten (Botten, 2009). Spiralprinsippet bygget på at man skulle ha raske skifter, både 

for å repetere stoff og tilegne seg ny kunnskap. Kritikken mot spiralprinsippet sier at denne 

metoden gjorde at «kunnskapen ble overfladisk og ikke forankret i forståelse eller grundig og 

reflektert bruk av kunnskapen» (Botten, 2009, s. 94). Dybdelæring, som er sentralt i de nye 

læreplanene, kan sies å være en motsetning til spiralprinsippet. Her skal elevene få en større 

mulighet til å fordype seg i ulike emner innenfor hvert fag, og forankre kunnskapen før 

læreren går videre med stoffet. I steinerpedagogikken står dybdelæring også sentralt, og 

muligheten til å konsentrere seg om et tema over tid legges det til rette for et større rom for 

bearbeidelse og refleksjon (Steinerskoleforbundet, 2020). Skagen er skeptisk til hvordan 

fokuset på utforskning i de nye læreplanene kan føre til en mer overfladisk læring. Han mener 

at utforskningsfokuset kanskje passer mindre godt til matematikkfaget enn andre fag. 

Matematikkfaget krever en grundig forståelse i bunn før man kan drive med utforskning 

mener han.  

Lærer elevene mindre matematikk dersom man har for mye fokus på utforsking i 

matematikktimene? Matematikkfaget krever kanskje på en annen måte enn andre fag gode 

stødige, verktøy som ligger i bunn før det kan brukes i utforskningsoppgaver på en 

hensiktsmessig måte. Læringstrykket i matematikkundervisningen er avhengig av flere 

faktorer, for eksempel ferdighetstrening 

 

2.1Ferdighetstrening 

Det kan tolkes dit at noe av kritikken til Skage mot utforskende matematikkundervisning ligger 

i at det kan føre til at elevene får for lite ferdighetstrening og dermed ikke får en dyp forståelse 

for matematikken.  

I sin analyse av undersøkelsene PISA 2003 og TIMS 2003 har Bergem, Olsen & Grønmo 

skrevet om blant annet ferdighetstrening (2005). De skriver at ferdighetstrening er «en 

læringsstrategi som ikke vurderes som spesielt egnet i en skole som skal fostre helhetlige 

kompetanser…», men hevder at «i matematikk generelt, og i emneområdet tall spesielt, så er 

tilegnelsen av de helt grunnleggende ferdighetene helt avhengig av slike læringsstrategier» 

(Bergem, Olsen & Grønmo, 2005, u.s). I likhet med Skage mener de at man vil få en annen 
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opplevelse av problemløsningsoppgaver dersom en del mental kapasitet er frigjort fordi man 

har automatisert flere ferdigheter (Bergem, Olsen & Grønmo; Børven). 

I undersøkelsene referert til ovenfor scoret norske elever lavt i matematikk, både når det gjaldt 

grunnleggende ferdigheter, og problemløsningsoppgaver. Bergem & co finner at de 

manglende grunnleggende ferdighetene kan forklare at de også presterer svakt på 

problemløsningsoppgaver.  

 

2.2 Tallforståelse 

Boaler skriver at matematiske fakta er en viktig del av matematikken, men argumenterer for at 

disse heller burde læres gjennom ulike matematiske situasjoner (2015). Boaler skriver at 

matematikkunsskaper handler mye om en tallforståelse (number-sense), ikke at man har 

pugget at 7*8 er 56, men at man har lært seg metoder å anvende tall på som gjør at man kan 

løse stykket. «Number sense, critically important to students’ mathematical development, is 

inhibited by over-emphasis on the memorization of math facts in classrooms and homes» 

(Boaler, 2015, u.s). Her setter Boaler et kritisk lys på at memorisering av matematisk fakta får 

for stor plass i klasserommet.  

 

3. Matematikk og språk 

 

Hvordan kan språket brukes for at elevene kan få en dypere innsikt i matematikken? Og 

hvordan kan en bevissthet om språket styrke arbeidet med utforsking og problemløsning i 

matematikken? Matematikk og språk er et bredt tema. Matematikk kan sies å være et eget 

språk, med egne matematiske tegn og en form for grammatikk (Grevholm, 2013; Hinna, 

Rinvold & Gustavsen). Vi bruker også vårt eget språk til å omtale matematikken, og språket 

har en sentral plass i vår innlæring av matematikk. I det følgende vil jeg redegjøre for 

kommunikasjon i klasserommet, og jeg vil komme nærmere inn på resonnering og 

argumentasjon i neste delkapittel.  

I en rapport som omhandler hvordan amerikanske skoler bedre kan undervise det de i 

rapporten kaller «higher order skills» blir problemløsning drøftet. Higher order skills er blant 

annet kritisk tenkning, resonnering og analysering, og blir satt opp mot for eksempel 



15 
 

memorisering (Resnick, 1987). Rapporten, som er skrevet av Lauren Resnick, drøfter blant 

annet problemløsning, og kobler det til sosial interaksjon og tankeprosesser: 

Various forms of social interaction are used, both to make visible normally covert 

aspects of the problem-solving process and to increase students' selfconscious 

monitoring and management of their thought processes. These include having the 

instructor think aloud while solving problems set by students, having students work in 

pairs or larger teams, and having students justify solutions to one another and evaluate 

each other's solutions. Particular attention is often paid to the uncertainties of problem 

solving and to the process of making and correcting—rather than avoiding or 

denying—errors. (Resnick, 1987, s. 20-21). 

Rapporten viser til flere viktige aspekter ved problemløsning. Den kan tolkes dit hen at man 

ved arbeid med problemløsning ønsker at elevene skal oppdage hva som ligger bak 

løsningene og metodene, og som nevnt tidligere er dette en sentral del av problemløsning. 

Rapporten klargjør også aspektet med problemløsning som er at elevene skal ha en bevissthet 

rundt egne tankeprosesser og resonneringer. Deretter nevner den måter man kan organisere 

undervisningen på for å oppnå dette, og foreslår lærerstyrt undervisning der læreren tenker 

høyt når hun løser problemer som kommer fra studentene, gruppearbeid og argumentering og 

evaluering ev løsningene de har kommet fram til. Et av hovedpoengene i problemløsning er at 

svaret ikke er gitt men at man må resonnere seg frem til en løsning, og i problemløsning er 

prosessen med å arbeide seg mot en løsning og skape og korrigere snarere enn å unngå feil 

(Resnick, 1987).  

Kommunikasjon med andre kan gjøre at man får en dypere forståelse av noe selv. Mange kan 

kjenne seg igjen i at man får en dypere forståelse for noe når man snakker høyt om det, eller 

når det bare er noe man har tenkt for seg selv. Ofte kan man også oppleve at man ikke helt har 

erobret det man prøver å videreformidle. Ved å sette ord på det kan man forstå hva man ikke 

forstår og må tenke mer rundt. I samtaler i klasserommet kan man også få ny innsikt og legge 

det til det man selv har tenkt. 

Ved å legge opp til læringssituasjoner der elevene er aktive språkbrukere og der de 

lærer seg å bruke og kommunisere begreper med lærer og med andre elever, vil 

kunnskapen i langt større grad bli elevenes egen og ikke bare kunnskap som elevene 

opplever blir overført fra noen andre til dem. (Botten, 2009, s, 68.) 
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I løpet av skoleårene stiger abstraksjonsnivået, og en bevissthet om språket er med på å styrke 

elevenes kunnskap i matematikken når abstraksjonivået blir høyere (Steinerskoleforbundet, 

2020). 

Den abstrakte tanke gir først og fremst mulighet til å erkjenne prinsipper. Det 

pedagogisk mest nærliggende, er da å bruke kjent stoff fra faget som utgangspunkt for 

dette erkjennelsesarbeidet. Barna har i løpet av fem år forhåpentligvis opparbeidet en 

god følelse for tallene, deres forskjelligheter og likheter osv. Det kan man kalle en 

tallforståelse, og denne kan nå utvides, dvs forstås på en ny måte, ved hjelp av 

abstraksjonsevnen. (Marstrander, 1998 , s. 12). 

Som Marstrander skriver her gir den abstrakte tanke en mulighet til å erkjenne prinsipper, ved 

å bruke kjent stoff og bygge ny kunnskap på det kjente stoffet. I eksempelet fra Polya der man 

skal finne ute av hvor mange høner og kaniner bonden har får elevene ved hjelp av språket 

øve seg på å gå fra tekst til et matematisk språk, og kommer fram til en algebraisk 

generalisering. På denne måten ser elevene hvordan man kan tenke på likninger rundt et 

praktisk tema. I algebraen møter de en høyere form for abstraksjon, og i videre arbeide med 

algebraen kan de etter hvert løse regnestykker innenfor algebraen uten å bruke eksempelvis 

høner og kaniner for å representere x-er og y-er. Men i innledningen av algebraemnet bruker 

de her kunnskap de allerede har for å komme fram til løsningen.  

 

3.1 Resonnere og argumentere 

Som nevnt er resonnering og argumentasjon et av kjerneelementene i matematikkfaget i den 

offentlige læreplanen. 

Resonnering i matematikk handler om å kunne følge, vurdere og forstå matematiske 

tankerekker. Det innebærer at elevene skal forstå at matematiske regler og resultater 

ikke er tilfeldige, men har klare begrunnelser. Elevene skal utforme egne 

resonnementer både for å forstå og for å løse problemer. Argumentasjon i matematikk 

handler om at elevene begrunner framgangsmåter, resonnementer og løsninger og 

beviser at disse er gyldige. (Utdanningsdirektoratet, 2020, u.s) 

Altså handler resonnering i matematikk om å følge, vurdere og forstå matematiske 

tankerekker. I praksis kan det for eksempel bety at elevene ikke bare gjør utregninger, men 

også forklarer hvordan de har tenkt og hvorfor metoden er riktig. Dette innebærer at elevene 
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skal forstå at matematiske regler og resultater ikke er tilfeldige, men at de har klare 

begrunnelser. Argumentasjon i matematikk handler, som beskrevet i læreplanen, om at 

elevene begrunner framgangsmåter, resonnementer og løsninger og beviser at disse er 

gyldige. I både utforsking- og problemløsningskapitlene ovenfor kommer det frem at det å se 

tilbake på og diskutere det man har arbeidet med er sentrale deler av disse oppgavene, og både 

eksemplene om høner og kaniner og om svampekasting passer det å argumentere og 

resonnere. Svampekastingen passer godt til å argumentere i delen der elevene skal finne 

variablene som gjør at de selv havner øverst på resultatlista. Resonnering er en del av 

problemløsningsoppgaven om høner og kaniner, som er en sammensatt oppgave der elevene 

må følge matematiske tankerekker. Argumentasjonen som passer til denne oppgaven handler 

om at elevene forklarer hvordan de har tenkt, og hvorfor svaret ble som det ble.  

Botten beskriver her en svært viktig faktor i læring som handler om at elevene selv erobrer 

fagstoffet. 

En essensiell del av utforskende undervisning og problemløsning i matematikken er at man 

underviser elevene om hvorfor de matematiske metodene fungerer og ikke bare hvordan 

(Stedøy, 2018). Hole (2006) mener at det også er en viktig del av matematikkundervisningen, 

og vise forskjellen mellom hva som er funnet på og hva som er funnet ut. Han påpeker at 

dersom dette skillet ikke vises og spørsmålet om hvorfor det er sånn ikke får et godt svar vil 

elevene kunne tro at alt i matematikken bare er noe man har bestemt at skal være sånn. Man 

kan tenke seg at dette kan tære på motivasjonen også, hvis man frustrerer seg over oppgaver 

som man kanskje ikke forstår helt poenget med og får et så lite motiverende svar. På 

spørsmålet om hvorfor man gjør slik man gjør og hvordan man vet at det blir riktig svar, viser 

elevene ofte til at læreren har vist at det er slik det skal gjøres, eller at det står i en bok (Enge 

& Valenta, 2011). Det er viktig for elevenes holdning til matematikk at de opplever at det 

finnes en forklaring bak reglene og regnestrategiene, og at de sevl kan være med å utvikle 

slike forklaringer. 

Hole påpeker også at i grunnskolen trenger ikke nødvendigvis elevene å forstå bevisene helt 

og holdent, men det holder med en «intuitiv forståelse av hvorfor resultatene er viktige» 

(Hole, 2006, s. 3). Dette kan forstås ikke som at man ikke skal lære elevene metodene fullt ut, 

men at dersom de har spørsmål som om noe som de i utgangspunktet ikke er modne til å lære 

om kan man likevel vise dem det og opplevelsen av at det stemmer kan ha betydning uten at 

det forstås fullt ut.  
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Botten (2009) er også opptatt av at hvordan læreren forholder seg til dette er essensielt for 

hvordan hun underviser matematikk. «Dersom en ser på matematikk som en rekke absolutte 

sannheter som eksisterer både uavhengig av mennesker, kulturer og samfunn, vil 

konsekvensen være at å lære matematikk, er å tilegne seg disse absolutte sannhetene» (Botten, 

2009, s. 96.). Har man et syn på matematikken som at en selv, eller læreboken i matematikk, 

sitter på alle svarene kan dette påvirke hvordan man legger opp matematikkundervisningen.  

Resonnering er et viktig verktøy for å forstå for eksempel algebra, geometri og få 

tallforståelse, men det har også en verdi i seg selv (Skott, Skott, Jess & Hansen, 2018). 

Elevene skal lære å resonere for å forstå matematikken, men de skal også lære matematisk 

resonnering i seg selv.  

Også i læreplanen for steinerskolen legges det vekt på kommunikasjonen i matematikken: 

Elevene utfordres til å kommunisere matematikk, skriftlig og muntlig. Opplæringen 

skal legge grunnlag for å gi eleven kompetanse i å forklare og begrunne metoder, 

problemløsningsstrategier og resultater og uttrykke dette gjennom det formelle 

symbolspråket. Videre skal opplæringen bidra til at eleven utvikler matematisk 

forståelse ved å arbeide med matematiske begreper, operasjoner og sammenhenger. 

(Steinerskoleforbundet, 2020, s. 52).  

Her kommer det frem i læreplanen for steinerskolen at elevene skal utfordres til å 

kommunisere matematikk både muntlig og skriftlig, og at de skal lære seg å forklare å 

begrunne metoder, altså resonnere og argumentere. Også i steinerskolens læreplan poengterer 

de at forståelsen i matematikken er sentral.  

 

Eksempel – alltid, noen ganger – eller aldri? 

Her kommer et eksempel på en øvelse i å resonnere og argumentere, men som denne 

oppgaven gjentar er det noe som kan gjøres i mange forskjellige typer matematikkoppgaver 

og opplegg, som alle oppgavene her har illustrert. Denne oppgaven er ment som et 

supplement til problemløsningsoppgaver, og i denne oppgaven står resonnering og 

argumentering i fokus.  

Alltid, noen ganger - eller aldri? 

Malen til denne oppgaven er hentet fra mattelist.no (Matematikksenteret, u.å). 
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Oppgaven går ut på å sortere påstandene nedenfor inn i tre kategorier: Stemmer de alltid, noen 

ganger eller aldri? Hvordan kan du vite det? 

 

Om du setter sammen to kvadrater, får 

du et rektangel. 
Romfigurer har mer enn tre sideflater. 

Når du halverer et kvadrat får du en 

trekant. 

Figurer med fire sider kalles kvadrat. 

 

Figurer med tre sider kalles trekanter. 
22% er større enn 1/5  

  

Når du subtraherer et tall fra et annet 

kan du bytte rekkefølge på tallene og 

få samme svar 

Når du adderer 10 med et tall vil 

summen være i 10-gangen  

 

Dette er en oppgave elevene kan arbeide sammen om, og argumenter for hvorfor påstanden 

stemmer eller ikke. En oppgave kan være å skrive om «noen ganger» kortene så de blir sanne. 

Denne oppgaven legger opp til at elevene øver på å resonnere og argumentere muntlig i 

grupper. I eksempelet bruker jeg relativt enkle oppgaver for alderen, fordi dette er tenkt som 

en øvelse i denne måten å arbeide på. Påstandene kan skiftes ut ettersom hva elevene har om 

ellers i undervisningen.  

 

4.Math as a journey of exploration 

 

Birte Vestergaard (2021) har utarbeidet en metode til matematikkundervisning i videregående 

skole som hun kaller Math as a journey of exploration. Jeg vil forklare i korte trekk hvordan 
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hun arbeider med denne, og deretter diskutere om metoden kan passe i 7. klasse ved å bruke et 

eksempel. 

En viktig del med arbeidet med matematikk er aha-opplevelsen, en opplevelse av å plutselig 

forstå noe man ikke tidligere har forstått. I matematikken har vi ofte et spørsmål som vi 

ønsker å finne svar på. Dersom vi finner svaret selv kommer vi kanskje frem til en aha-

opplevelse, som igjen leder til nye spørsmål. Det viser hun med denne figuren (Vestergaard, 

2021, 12:00: 

 

Her er det billedligjort hvordan studenten (s) beveger seg fra eleven får et spørsmål om 

hvorfor, til eleven gjør en oppdagelse og får en aha- opplevelse tilbake til hvorfor, og slik 

fortsetter det. Hvordan kan matematikkundervisning foregå på en måte der så mange som 

mulig av elevene får denne opplevelsen, og er mentalt aktive i matematikkundervisningen? 

I Vestergaard sitt opplegg setter hun elevene i grupper, og sammen arbeider de med 

problemløsningsoppgaver. Vestergaard har utviklet «discovery sheets», som er oppgaveark 

som blir utdelt til hver av gruppene (2021, 49:49). 

Hvilken metode egner seg for å arbeide med matematikk? Èn metode er at læreren har 

tavleundervisning og elevene er lyttende deltakere. En annen metode er at elevene arbeider i 



21 
 

grupper, for eksempel på tre stykker. Læreren kan gi oppgaver til elevene som elevene så 

løser sammen. I Vestergaard sin metode vil læreren prøve å finne problemløsningsoppgaver, 

altså oppgaver som utfordrer elevene og som de må gruble på og teste ut for å få det til. En del 

av dette opplegget er at elevene hjelper hverandre. I gruppen kan det være noen som forstår 

hvordan de kan løse oppgaven før andre, og en del av premisset er at de hjelper de andre på 

gruppa for å forstå. Videre hjelper gruppene som klarer å løse problemene først de andre 

elevene i klassen ved å vise hvordan de har løst det på tavla. Dette er en metode som gjør at 

det ikke gjør noe at elevene ligger på ulike nivåer i matematikken. Elevene som er sterkere i 

matematikk får utfordret seg selv på å forklare hvordan de tenker på en måte som gjør at alle 

forstår. 

Dette opplegget er laget for videregående skole. Kan det overføres til grunnskolen generelt og 

7.klasse spesielt? Kanskje vil det fungere også i 7. klasse dersom det er mer lærerstyrt, og 

dersom elevene får øve seg på denne formen å løse oppgaver på? 

Et premiss for at dette skal fungere er at det må føles trygt å ytre seg i klassen, gjøre feil og 

stille «dumme» spørsmål eller samme spørsmål flere ganger dersom man ikke forstår 

(Vestergaard, 2021). Er det lettere på videregående enn i 7.klasse? Hvordan kan vi opparbeide 

et sånt miljø også i 7. klasse? 

Er det noe positivt med at elevene er yngre? Videre i årene er matematikken på et høyere 

nivå. Starter man med dette tidligere vil det kanskje være lettere å inkludere alle elevene, fordi 

nivået på matematikken ikke enda er så høyt. Som en videreføring av brøk, desimaltall og 

prosent for eksempel.  

Kan Vestergaards modell passe i 7. klasse? For å diskutere dette vil jeg bruke et eksempel der 

det skal bevises at vinkelsummen i en trekant er 180°. Dette er et av målene for hva eleven 

skal kunne etter 7. klasse i steinerskolens læreplan. Ordlyden er at eleven skal kunne «gjøre 

rede for beviset for vinkelsummen i en trekant» (Steinerskoleforbundet, 2020, s. 53.) 

Her bruker jeg Vestergaard sine discovery sheets som inspirasjon, og bruker en oppgave som 

kan passe i 7. klasse. 

Oppgaven er inspirert av Kaysen (2015). 

Oppgave:  

Vinkelsummen i en trekant = 180° 
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Vis dette ved hjelp av modellen, når du vet at  

 En halv sirkel = 180° 

 Samsvarende vinkler er like store når det ene vinkelbeinet skjærer to parallelle 

linjestykker 

 To toppvinkler er like 

 

 

For det første er det et viktig poeng at oppgaven ikke oppstår i et vakuum. For at dette er noe 

elevene skal få til og ha glede av må de ha forutsetninger for å klare det, ved å ha jobbet med 

dette tidligere. Kanskje er det bare oppgaveformen som er lik.  

Dette er en oppgave som ligner på noe Vestergaard kunne hatt på sine discovery sheets, men 

tilpasset et lavere klassetrinn.  

For å følge Vestergaard sin metode, kunne elevene bli delt inn i grupper på tre og fått denne 

oppgaven utdelt, uten nødvendigvis å få noen flere tips av læreren enn det som allerede står i 

oppgaven, ref. kulepunktene. Elevene kan godt få litt betenkningstid hver for seg før de går 

sammen i gruppene for å diskutere dette. Dette er en undervisningsform med mye 

elevaktivitet, og som nevnt må læreren da følge godt med for å kunne støtte gruppene der det 

er behov. Som Vestergaard nevner er det fint at de får sitte og bryne seg på det og ikke får 

hjelp for raskt, samtidig som man må komme inn og hjelpe før de gir opp eller mister motet 

(2021).  
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Løsning: 

 

Dersom elevene klarer å løse oppgaven vil de finne at vinklene samsvarer med toppvinklene, 

som til sammen utgjør en halvsirkel på 180°.  

I Vestergaards metode hjelper elevene hverandre, de som forstår oppgaven forklarer dette 

videre til sine medelever. Er dette realistisk i en 7. klasse? Gir man da elevene et for stort 

ansvar? Det er nærliggende å tenke at dette er noe som kan øves opp over tid, men at det bør 

innføres gradvis. Oppgaven jeg bruker som eksempel her er noe som antakeligvis burde 

introduseres for klassen når de har øvd på denne måten å arbeide på med mindre kompliserte 

problemløsningsstrategier først. Det er ikke urealistisk å tenke at elevene skal samarbeide og 

hjelpe hverandre med oppgaver i 7. klasse, dette er trolig noe de har fått mye trening med.  

Derimot er det kanskje mindre sannsynlig at dette vil passe for en hel klasse på dette 

alderstrinnet. Noen måtte nok trengt mye støtte av læreren for å komme frem til svaret. En 

annen måte å arbeide på kan være at læreren viser på tavla hva elevene skal gjøre før de 

prøver seg på det selv. Elever på dette alderstrinnet har kanskje et større behov for å bli vist 

det først av læreren. 

Er oppgaven for vanskelig? Elevene har fått mange hint fordi så mange av linjene er tegnet 

opp når de får dem. Dersom de er inne i en periode med geometri tror jeg det er realistisk at 

mange kan få til. Oppgaven kan gjøres vanskeligere ved å gi færre hint.  
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Som matematikklærer er det mange hensyn i klassen som må tas også utenom selve 

matematikken. Det er kanskje også urealistisk å tenke helt generelt fordi hver klasse er så ulik. 

Om denne oppgaven hadde passet i 7. klasse avhenger mye av hvor elevene ligger i 

matematikken, og hvordan klassemiljøet er. Også om det er opparbeidet erfaring for elevene i 

å arbeide på denne måten.  

I metoden til Vestergaard er en del av opplegget at elevene viser og forklarer løsningen for 

hverandre på tavla (Vestergaard, 2021). Det kan tenkes at dette kan fungere i en 7. klasse på 

et visst nivå. I problemløsning er resonnering og argumentering sentrale punkter, og dette kan 

arbeides med på mange forskjellige måter. Steget med å forklare en matematisk foran hele 

klassen er det naturlig å tenke at kommer etter andre måter å arbeide med dette på i mindre 

grupper, 

 

5.Elevaktivitet og tavleundervisning 

 

I klasserommet kan arbeidet med problemløsning og utforsking organiseres på ulike måter. I 

opplegget som er beskrevet ovenfor er det lagt opp til mye sosialt samspill. Det er ikke med 

det sagt at det ikke er positiv læring i og arbeide selvstendig. For mange kan det være en 

fordel å regne og utforske for seg selv, og noen blir forstyrret av det sosiale samspillet 

(Hinna&co, 2016). Det trenger ikke heller være enten eller, man kan også få tid til å tenke og 

arbeide selv før man samarbeider med andre.  

 

«Tavleundervisning har i flere anledninger blitt et negativt ladet begrep» (Olafsen & 

Maugesten, 2009, s. 80) ofte omtalt på en negativ måte, og forbindes med en praksis der 

læreren snakker mye og det er lite elevaktivitet, og læreren stiller ledende spørsmål som en 

liten del av klassen er med og svarer på. En kritikk mot dette er at mange elever er passive 

uten at læreren nødvendigvis har et inntrykk av om de forstår hva som gjennomgås på tavla 

eller ikke. Olafsen & Maugesten argumenterer for at det er en mye at tavleundervisningen 

ikke støtter opp under konstruktivismen (2009, s. 81). Konstruktivismen er en 

erkjennelsesteori, og bygger enkelt fortalt på at læring må skje ved at man bygger på 

kunnskap man allerede besitter (Skott, Skott, Jess & Hansen, 2018, s. 18). «Matematikk er 
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den virksomheten som foregår i hjernen vår når vi arbeider med matematiske 

problemstillinger» påstår Botten (2009, s. 97.) Hva matematikk er kunne utdypes mye mer, 

men påstanden viser likevel hvor sentral del av matematikken tenkning rundt matematiske 

problemstillinger er. 

 Olafsen og Maugesten (2009) understreker at tavleundervisning helt enkelt er undervisning 

der læreren bruker tavla mener at dette kan gjøres på en måte der elevene hele tiden er mentalt 

aktive. De har et forslag til hvordan læreren kan arbeide vekselvis med tavleundervisning, 

selvstendig arbeid og samarbeid med sidemannen (Olafsen & Maugestad, 2009, s. 88). Jeg vil 

bruke eksempelet om å vise at vinkelsummen på en trekant er 180°, men organisert på denne 

måten istedenfor måten som ble illustrert tidligere. 

Først viser læreren på tavla hvordan man kan vise at vinkelsummen i en trekant blir 180° når 

vi vet at en halv sirkel = 180°, samsvarende vinkler er like store når det ene vinkelbeinet 

skjærer to parallelle linjestykker og at to toppvinkler er like som vi så i oppgaven brukt som 

eksempel tidligere (Kaysen, 2015). 

Deretter kan elevene drøfte to og to sammen hva de forstår og ikke forstår. 

Elevene får så utdelt hvert sitt blanke ark, og læreren tar figuren hun har vist bort fra tavla. 

Elevene skal nå prøve og selv vise at vinkelsummen i en trekant blir 180° utfra metoden de 

har blitt vist, og tegne figuren som en skisse. 

Elevene setter seg så sammen to og to igjen, og viser hverandre hva de har kommet frem til. 

Økten ender med at figuren igjen vises på tavla, og elevene kan sjekke sin egen figur opp mot 

lærerens, og stille spørsmål hvis det var noe de ikke forsto.  

På denne måten får elevene først se hvordan læreren ville løst oppgaven, før de selv skal 

prøve å gjenskape det. Her brukes tavleundervisning, samtidig som elevene er mentalt aktive, 

og det skiftes mellom elevaktivitet og undervisning fra læreren.  

I podcasten «Et bedre Skole-Norge» intervjues utdanningsforsker Kirsti Klette om 

undervisningskvalitet. Hun sier at flere lærere i dag kanskje er opptatt av å dempe lærerens 

uttrykk i klasserommet, og er redde for å dempe elevenes kreative prosesser (Børven, 2021c, 

28:50). At det er sett på som motstridende til elevaktive arbeidsmåter. Kirsti Klette forteller 

om at det ofte går motebevegelser i undervisningsdidaktikk, der man velger en 

hovedlæringsform. (Børven, 2021c, 5:09). Hun bruker undersøkende undervisning som 

eksempel til noe som blir trendy og får stort fokus, men poengterer at variasjon i 
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undervisningen, på en planlagt og systematisk måte er viktig. Hun understreker fire viktige 

faktorer i god undervisning (Børven, 2021c, 7:50):  

1. Klarhet i undervisningen 

2. Den kognitive kvaliteten - læringstrykket 

3. Kvaliteten på kommunikasjon mellom lærer og elever og elever og elever 

4. Støttende klima – relasjonelt trygt 

Disse punktene er interessante å ta med i diskusjonen om hva som er god 

matematikkundervisning. Klarhet i undervisningen er det nærliggende å tenke at handler om 

at elevene vet hvor undervisningen bærer hen, og at matematikken de arbeider med blir 

forklart på en måte de forstår. Klette påpeker at lærerens forarbeid og klare mål for timen kan 

bidra til klarhet i undervisningen (Børven, 2021c). God kommunikasjon er viktig for å få 

klarhet i undervisningen, fordi man da kan få vite hva elevene forstår og ikke forstår. En måte 

å få klarhet i undervisningen på når man arbeider med utforskende matematikk er å diskutere 

ulike løsningsstrategier med eleven, og prøve å gjenfortelle det de har kommet frem til for å 

undersøke om man har en felles forståelse (Vesterdal, 2011). 

Videre nevner Klette den kognitive kvaliteten, læringstrykket, som en viktig komponent. 

Dette kan tolkes dit at det både handler om hvor mye tid man får i klasserommet til faktisk 

undervisning av, i dette tilfellet, matematikk, og om elevene blir kognitivt utfordret av 

matematikkopplegget i klassen. En faktor i matematikkundervisning som ikke er særlig 

drøftet i denne oppgaven, er tiden som tas fra matematikkundervisningen til å gjøre seg klar 

til timen, avslutte timen, få ro i klassen osv.  Dette er likevel verdt å nevne, da dette er stor del 

av å være lærer på grunnskolen. Trolig har også klassemiljøet og lærerens forhold til elevene 

effekt på hvor mye ekstra tid dette tar. Dette satt til side handler den kognitive kvaliteten og 

læringstrykket om hvor mye det legges opp til at elevene skal lære, og hvordan de skal tenke 

for å oppnå dette. «De kognitive krav i et oplæg karakteriseres ved de typer af tænkning, som 

eleverne må engagere sig i for at arbejde med dem» (Skott, Skott, Jess & Hansen, 2018, s. 

227). 

De to siste punktene, om kvaliteten på kommunikasjonen i klasserommet og et støttende og 

relasjonelt klima har blitt drøftet i oppgaven. Både hvordan en bevissthet om språk og 

språklig arbeid kan jobbes med i klasserommet, og hvordan et godt støttende klima i 
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klasserommet er viktig for at elevene skal lære matematikk. Lærerens rolle i dette vil drøftes 

videre i neste kapittel. 

Systematisk, lærerledet og fagorientert undervisning gir de beste resultatene, sier en rapport 

fra NIFU, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, (Norsk 

Lektorlag, 2013). Rapporten viser også at «et godt arbeidsmiljø på skolen har størst betydning 

for klassifiseringen av skoler i regning» (Norsk Lektorlag, 2013, s. u.s.). Her understøtte også 

Klettes syn på betydningen av et støttende klima i klassen.  

5.1 Problemløsning og nærmeste sone for utvikling 

 

Lev Vygotskij mente at fremgangen et barn møter i samarbeid med voksen i større grad kunne 

måle hvor barnet lå i sin intellektuelle utvikling enn når barnet løste problemer alene. Dette 

kalte han nærmeste sone for utvikling (Vygotskij, 2020, s. 166). Denne teorien går ut på at 

barn lærer mer i samarbeid med en voksen som veileder eller inspirerer til progresjon. 

Arbeider en videre på det elevene allerede kan vil det nye stoffet kunne bli en integrert del av 

barns tenkning (Wittek, 2019). Overfører man dette til undervisning blir læreren en faktor 

som strekker eleven på en måte han ikke ville fått til bare av seg selv. En viktig faktor er da at 

læreren kjenner elevene og har et grunnlag for hva de kan fra før og hva de er modne for å 

lære (Steinerskolen, 2016).  

Dette er et interessant aspekt i diskusjonen om hvordan man skal organisere undervisningen 

med problemløsning i matematikk og lærerens rolle i dette. Kanskje er en distinksjon mellom 

elever på videregående og elever i 7. og 8. klasse hvilket behov de har fra læreren. Kozulin 

beskriver den nærmeste sonen for utvikling som «…det stedet der et barns empirisk rike, men 

uorganiserte spontane begreper «møter» det voksne resonnementets systematiske karakter og 

logikk» (Kozulin, 2020, s. 239). Sammenlignet med elever i videregåendeskolealder er 

elevene i 7. og 8. klasse mye tidligere i utviklingen, og dermed er det nærliggende å tenke at 

elevene i disse klassetrinnene har et større behov for å nytte seg av lærerens resonnementer og 

logikk for å forstå de matematiske problemløsningene før de kan erobre dem selv. Rudolf 

Steiner er opptatt av at læreren skal oppleves som en naturlig autoritet som vekker et 

engasjement i eleven, og en iver etter å forstå kunnskapen læreren vil formidle (Steiner, 

2009). Dersom dette forholdet mellom læreren og elevene kommer frem lages det et rom for 

at eleven kan utvide sin kunnskapshorisont. «Elevenes læring og utvikling stimuleres når de 
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respekterer sine lærere og har tillit til lærerens formidlingsevne, dømmekraft og 

klasseledelse» (Steinerskoleforbundet, 2016, s. 18.) 

I den nærmeste sonen for utvikling tar den voksne utgangspunkt i noe eleven allerede kan, og 

hjelper barnet videre. «Barnet er flinkest til å løse problemer som står nærmest dem det har 

løst på egen hånd; så blir det stadig vanskeligere helt til barnet ikke klarer mer på et visst 

kompleksitetsnivå, samme hvor mye hjelp det måtte få» (Vygotskij, 2020, s. 166). Dermed er 

eleven stadig avhengig av å få jobbe med stoff det allerede kan, og bygge videre på det.  

  

6.Avslutning og konklusjon 

 

Denne oppgaven spør om hvordan kreativt og utforskende arbeid med problemløsning kan 

styrke undervisningen i matematikk i 12-14 års alderen, og hvordan en bevissthet om språket 

kan styrke det pedagogiske arbeidet med dette. Dette har jeg svart på ved å drøfte å diskutere 

utforsking og problemløsning, matematikk og språk og elevaktivitet og tavleundervisning som 

hovedtemaer.  

Jeg ønsket å undersøke hva som ligger i begrepene utforsking og problemløsning. Det kan 

virke som om utforsking har en bred betydning, der man skal finne mønstre og 

sammenhenger, mens problemløsning slik jeg har funnet er en mer konkret metode å arbeide 

på som kan organiseres på ulike måter. Det har vært interessant å dykke inn i hvordan man 

kan arbeide med problemløsning i matematikken, og se på hvordan problemløsning er hel 

prosess fra å resonnere rundt og forstå hva problemet i en gitt oppgave er, finne hva som er 

ukjent og stille hypoteser til hva løsningen kan være. Deretter kan man lage en plan for 

hvordan oppgaven kan løses, og så sette planen til livet og forsøke å løse problemet. 

Interessante momenter ved problemløsning er også hvordan det legges vekt på at elevene skal 

resonnere rundt og argumentere for funnene de har gjort, og løsningene de har kommet frem 

til. Jeg tror måtene og arbeide på der man både skriftlig og muntlig skal forklare hva man 

tenker er svært viktig for at man selv skal forstå hva man arbeider med. Eksempelet fra Polya 

der vi starter med å tenke hvor mange høner og kaniner en bonde kan ha er et godt eksempel 

på generalisering, og det er også en fin oppgave der elevene kan lære seg og abstrahere og 

generalisere. 
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På en side har jeg funnet at utforskende og problemløsningsorientert matematikkundervisning 

er helt sentralt for dybdelæring og for å bygge opp elevenes matematikkunnskaper og 

matematisk tenkning. På en annen side, som Skage argumenterer for, kan et for stort fokus på 

denne type undervisning gi mindre dybdelæring og læringstrykk (Børven, 2021b). Jeg tror det 

er viktig og fruktbart og ha en undervisning som er problemløsningsorientert og utforskende, 

samtidig som man arbeider med mye ferdighetstrening for at elevene skal ha et godt grunnlag 

for og kunne arbeide kreativt og problemløsningsorientert. Dersom elevene opparbeider et 

godt grunnlag og blir god i de grunnleggende ferdighetene i matematikk frigjør de mental 

kapasitet til å kunne arbeide med problemløsning  (Bergem, Olsen, & Grønmo, 2005).  

 

Interessante funn i denne prosessen har for meg vært hvor mange måter man kan arbeide med 

matematisk problemløsning på. Jeg ønsket å skrive om dette temaet fordi jeg er opptatt av 

hvordan vi kan få elevene til å bli mer engasjerte i matematikken i undervisningen, og 

hvordan matematikkundervisningen kan få fram fagets kreative problemløsningsmomenter. 

Som problemstillingen tilsier hadde jeg en holdning om at kreativt og utforskende arbeid med 

problemløsning vil styrke undervisningen. Jeg hadde en forutinntatt tro om at 

matematikkundervisningen slik jeg kjenner den fra egen skolegang, med læreren som går 

gjennom stoff på tavla og elevene som sitter hver for seg og gjør oppgaver burde byttes helt ut 

med andre måter å arbeide på. Her var tanken at læreplanenes tyngde på utforskende 

matematikkundervisning kunne være en anledning til å lage nye opplegg i klasserommet der 

læreren fungerte mer som en fasilitator og veileder. Derimot, når jeg dykket dypere i 

problemløsningsmetoden, hva forskningen sa om vellykket matematikkundervisning og 

faglitteraturen som presenterer ulike måter å arbeide med matematikk på kom nye aspekter 

ved matematikkundervisningen frem.  

I de nye læreplanene er det lagt vekt på utforsking generelt, og ikke bare i matematikkfaget 

(Steinerskoleforbundet, 2020; Utdanningsforbundet, 2020). Matematikkfaget er et spesielt fag 

som krever mange verktøy i kassa for at det skal være fruktbart å holde på med utforskende 

matematikk, og i oppgaven kommer det frem at det er mye som må være på plass for 

utforskende undervisning. Det er spennende å se funn fra forskning som sier at 

ferdighetstrening og drilling av matematiske regler er en viktig del av 

matematikkundervisning, og at dersom det ikke er på plass vil nødvendigvis heller ikke den 

utforskende problemløsningen ha mulighet til å romme like mye (Bergem, Olsen, & Grønmo, 

2005). 
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Et interessant aspekt ved matematikkfaget er holdningene til faget og tankene om hva 

matematikkfaget skal innebære. Innledningsvis skrev jeg at matematikkfaget er det faget der 

den gjengse oppfatningen om hva faget er, er mest ulikt fra synet til de som arbeider med det 

(Enge & Valenta, 2011). Jeg ønsket med oppgaven å finne ut av hvordan kreativt og 

utforskende arbeid med problemløsning kan styrke undervisningen i matematikk i 12-14 års 

alderen. I følge steinerpedagogisk utviklingsteori er elevene i denne aldersgruppen i ferd med 

å nå et nytt nivå i tenkningen som egner seg for en mer intellektualisert måte å behandle 

fagstoffet på (Steinerskolen, 2016). Dette var ikke tema for denne oppgaven, og jeg valgte å 

ikke utdype dette. Likevel er spranget som ifølge steinerpedagogisk utvikling og i 

steinerpedagogisk praksis skjer i denne alderen en interessant faktor det hadde vært 

interessant å utforske videre. 

Andre temaer som det hadde vært interessant å utforske videre er matematikkvansker og 

tilpasset opplæring. Lunde (2008) skriver i en artikkel om hvordan matematikkvansker ofte er 

miljøavhengige. Han ser på dette med en optimisme og mener man på bakgrunn av dette kan 

forebygge matematikkvansker ved å legge inn tiltak i barnets tidlige skoleår.  

Tilpasset opplæring har jeg nevnt i oppgaven uten å gå videre inn på det. Matematikkfaget er 

et fag der nivået i en klasse kan være veldig forskjellig, og det er viktig å legge opp til en 

undervisning der alle elevene har mulighet for å lære. Skage Hansen med flere har utviklet en 

egen modell for matematikkundervisning som de kaller for Engebråtenmodellen (Osloskolen, 

2017). I denne modellen bruker de mye videoer elevene kan se hjemme, også kalt flipped 

classroom (Osloskolen, 2017). Elevene kan se på videoer hjemme, og det blir frigitt mer tid til 

å gjøre oppgaver og ha klasseromsdiskusjoner i undervisningen. På denne måten kan elever se 

videoer som ligger nærliggende hvor de er i matematikken, og man kan ha differensiert 

undervisning på en ny måte. På denne måten kan elever som ligger ulikt an i matematikken se 

videoer på sitt nivå. Dette kan gagne elever på begge sider av skalaen. Det hadde vært 

interessant og utforsket dette videre, og samtidig utforsket andre måter og tilpasse opplæring 

på i matematikk.  

Under temaet matematikk og språk har det vært opplysende å undersøke hvordan 

kommunikasjon, resonnering og argumentering er viktige faktorer i matematikken. Det er 

også flere temaer innenfor språk og matematikk jeg gjerne skulle undersøkt som jeg ikke har 

rukket på grunn av oppgavens omfang og valgt problemstilling. Resonnering og 

argumentering har jeg funnet er essensielle faktorer for å forstå matematikk på et dypt nivå, 

men det ville også vært interessant å undersøke hvordan det å lære matematisk resonnering og 
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argumentering kan være egenskaper som er nyttig også for livet ellers. Blir man generelt mer 

løsningsorientert og praktisk tenkende av å bli god på matematisk resonnering og 

argumentasjon? Kan kunnskaper om og øvelse i argumentasjon ha en overføringsverdi til 

andre fag, og diskusjoner i livet ellers? Dette hadde vært spennende å finne mer ut av. 

Jeg har skrevet noe om hvilken betydning språket har for matematikken, og det ville vært 

lærerikt å undersøke videre hvordan lærerens og elevenes språk om matematikken endrer seg 

sammen med at abstraksjonsnivået i klassen. Hva er ulike måter å gjøre dette på? Er det noe 

lærere gjør helt konsekvent, eller får begrepene en naturlig utvikling sammen med 

matematikken når elevene blir eldre og får mer abstrakt matematikk? 

Etter arbeidet med denne oppgaven føler jeg at jeg har fått en mye bredere innsikt i hva 

matematikkundervisning kan være enn jeg hadde da jeg startet arbeidet. Jeg har ikke funnet 

fram til ett svar om hva som er god matematikkundervisning, men jeg har undersøkt flere 

måter å arbeide med matematikkundervisning på, og ulike syn på hva som er viktig i 

matematikkundervisningen. Igjen viser jeg til problemstillingen, der jeg spurte om hvordan 

kreativt og utforskende arbeid med problemløsning kan styrke undervisningen i matematikk i 

12-14 års alderen, og hvordan en bevissthet om språket kan styrke det pedagogiske arbeidet 

med dette. Med oppgaven har jeg funnet at kreativt og utforskende arbeid kan styrke 

undervisningen i matematikk, men at det også er mange andre faktorer som spiller inn, og jeg 

sitter fortsatt på mange spørsmål og savner ikke minst praksiserfaring med 

matematikkundervisning. Når det gjelder hvordan språket kan styrke det pedagogiske arbeidet 

med utforskende og problemløsningsorientert matematikkundervisning har jeg lært mye om 

språkets innvirkning på matematikkundervisningen, men jeg som nevnt er det også mange 

flere temaer angående språk og matematikk som ville vært spennende å utforske videre. 

Etter arbeidet med denne oppgaven ser jeg at det er mange måter å drive god 

matematikkundervisning på, og flere måter å drive med utforskende og kreativ 

problemløsningorientert undervisning på. Dette er et spennende tema som det blir interessant 

å følge videre.  
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