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Innhold

Fokus rettes mot 

• bruk av språk og huskeregler i matematikkundervisning

• konkrete eksempler for å diskutere
• typiske huskeregler og måter å snakke på

• potensielle uheldige konsekvenser

• alternative tilnærminger som kan legge til rette for læring med forståelse

• hvis tid: ekte/autentisk matematikk

«Hørt» om matematik:

«Matte er et sånt huske-fag»

«Læreren bare drar ting opp av hatten»

«Jeg har ikke bruk for matte»

«Matte har ikke noe med mitt liv å gjøre»

«Matte er noe vi driver med på skolen»

«Matte er noe læreren finner på for å plage meg mest mulig»

(Herheim, 2016)

Alrø, Skovsmose og Valero (2009): Hva bruker dere matematikk til utenfor 
skolen? Elevenes hyppigste svar var: 

«Matematik bruger man til at lave lektier med».
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«Husk å låne!»

«Husk å sett strek på tallet du har lånt fra!»

«Husk minnetall!»

«Husk hvor minnetalet skal stå!»

«Husk å trekk ned en null når du er ferdig med …»

«Husk å sett komma i svaret når du må trekke ned en null»

Husk å …

Hva kommer først? Pugg eller forståelse?
Er rekkefølge viktig? Skjer det samtidig?
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«Flytt og bytt!»

«Minus, minus, pluss!»

«Viss du deler på et negativt tal må du huske å

snu krokodilletegnet!»

«Når to brøker deles på hverandre må

den bakerste brøken snus …

samtidig som vi må bytte ut deletegnet med et gangetegn!»

Huskeregler
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Huskeregler

«Minus, minus, pluss!»

−3 − 5 = 8 …

• Når to minus møtes …
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Huskeregler

«Flytt og bytt!» (Likhetstegnet)

𝑥 − 2 = 3 …
Jeg: Hva kan jeg gjøre nå?
Stud: Flytt over 2-tallet og bytt fortegn
Jeg: Hvorfor kan jeg gjøre det?
Stud: Hæ?
Jeg: Hvorfor må jeg bytte fortegn?
Stud: Fordi du flyttet det (2-tallet) over.

«I dag lærte elevene om ligninger. Elevene synest det var 
kjempespennende. Spesielt "flytte-bytte"-regelen er de allerede 
blitt glad i» (fra en ukeplan på Vestlandet).

Huskeregelen blir 
sett på som
•Forståelse
•Argument(asjon)
•Tenking …
•Regelforklaring
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(Melbye, 2001)

«Når jeg har med trekkefraoppgaver
å gjøre, må jeg veksle».

Subtraksjonsalgoritmen

«10 − 7 = 3 og 3 + 4 = 7»
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«Når jeg skal gange må jeg ha minnetall. Ved første 
ganging har jeg ikke noe minnetal, altså må jeg bruke 
det første tallet i gangingen som minnetall.»

(Melbye, 2001)

Multiplikasjonsalgoritmen
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Multiplikasjonsalgoritmen
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Divisjonsalgoritmen

En jente på ca. 10 år løste et delestykke. Så sa hun: 

«Hvor er svaret?»

Fra forkurs:

«Hvilken vei gikk trappen?»

«Hvorfor ganger vi tilbake?»

«Vi låner en 0 fra himmelen, og da er regelen …»

«Når du trekker ned en 0 (som ikke er der) må du huske på å 
sette komma (i svaret)»
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Divisjonsalgoritmen

Du må starte med det fremste tallet i det fremste 
tallet (ikke spør hvorfor). Så må du prøve å dele det 
på tallet du deler på. Vi ser at 4 delt på 3 går 1 gang, 
og da må vi skrive ettallet der. Så må vi ganga 1 med 
3, og det er 3. Da er det viktig å huske på at tretallet 
må skrives rett under firetallet. Så må vi ta 4 – 3, og 
det er 1, og så tar vi bare å flytter ned tretallet. 13 
delt på 3 blir 4 (og 1 i rest). Da må vi skrive firetallet 
bak ettallet. 4 ganger 3 er 12, og det må vi skrive rett 
under 13. Slik holder vi frem til vi er ferdige.

Et godt alternativ:
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Dilemma/utfordring

• Det matematiske språket
• Ekstremt effektivt

 gjør oss i stand til å løse de mest krevende oppdrag

• Men også kompakt, konsentrert, mye som ikke blir skrevet

 gjør det faget krevende å forstå

 Fristende å pugge og lære seg regler
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Ord teller

• «Husk at/å …»

• «Ikke glem å …»

• «må»

• «skal»

 «Det der er ikke en trekant!»

• Det er mye vi ikke sier

• Måten vi sier det på

• Rigid vs fleksibel

• Huske vs tenke
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Språkbruk

Rigid språkbruk Ønsker mer av dette

Hvilke ord blir
valgt?

Ikke glem å … husk å …
Må … skal ….

Forstå
Kan, bør

Hvordan blir
ordene sagt?

Rigid
Alltid

Fleksibelt, mulig …
Kommer an på, varierer

Hva fokuserer 
lærer og elev på?

Hva, hvordan, når
Å gjøre

Hvorfor
Gjøre og tenke

Formål? Matematikk for skolen Matematikk for livet
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Vise at matematikk er relevant!

Prosjektet: Matematikk i arbeidslivet

• Sammen med elever og lærere ved Rothaugen ungdomskole

• Hvilken matematikk trengs for å være i stand til å utføre et yrke?

• Tangenten-tekster og bok (forsikring, musikkbransjen, fysioterapi …)
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… bonusstige: starter med 20 %, neste år 30 %, 40 %, 
50 %, 60 %, 70 %, 70 %, 70 %, 70 %, 70 %, 75 %. 
Dersom det blir skade, vil bonus reduseres, og 
kunden må betale mer i forsikring. Bonustap 
reduseres forskjellig alt ut ifra hvor en ligger på 
bonusstigen. Eksempel: dersom kunden har 70 % 
bonus 2. året og det skjer skade, rykker kunden ned 
hele 30 % og blir stående med 40 % bonus.

Rødboka = 133 970 kr
Finn = 149 000 kr
Finn = 156 500 kr
Forhandler = 149 000 kr

Så regner en snitt på 4:
133 970 + 149 000 + 156 500 + 149 000 = 588 470. 
588 470 kr/4 = 147 118 kr
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Matematikk og
musikkbransjen

60 NOK/minutt. Hvis sang er 3 min 
og 23 sekunder, får man følgende
utregning:
3 × 60 + (23/60) × 60 = 203 NOK

Hvis sangen er spilt 200 ganger pr. 
mnd, får du inntekt på:
200 × 203 = 40600 NOK
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Matematikk og fysioterapi

Steg nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gjenn
om-
snitt

Standa
rdavvik

Venstre 0,8 0,79 0,8 0,83 0,88 0,82 0,033

Høyre 0,86 0,82 0,81 0,81 0,77 0,81 0,029

= 0,0011 = 0,033 21

Johnny Betong, Voss Cement

«Hadde jeg visst at en 
stor del av jobben min 
kom til å gå ut på å 
regne areal og omkrets 
av betongelementer i 
alle slags former, hadde 
jeg fulgt bedre med i 
matematikktimene …»
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Mål

• Mange strategier

• Fleksible strategier

• Tenker selv

• Vant med tall, kan leke med tall, kan vurdere tall

• Forståelse, se sammenhenger

• At matematikk gir mening, at det er gøy

• At skolematematikk og matematikk utenfor skolen blir vevd sammen
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