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Et innblikk i

• MAM-prosjektet
• hva vi legger i ambisiøs matematikkundervisning
• en av aktivitetene vi bruker i MAM
• matematisk samtale – et sentralt element i vårt arbeid.
• MAM-modellen og potensialet den har!



Fagfornyelsen – om matematikk
Å lære matematikk handler om

• å utforske mønster og strukturere verden 
rundt seg

• utvikle kompetanse i å finne løsninger, 
vurdere og argumentere for egne ideer og 
kommunisere med matematiske symbol og 
matematisk språk

• å få mulighet til å forstå naturen og 
samfunnet og kunne delta i 
beslutningsprosesser
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Dybdelæring – til grunn for fagfornyelsen
Læreplanene skal gi gode rammer for dybdelæring.

Dybdelæring er å gradvis utvikle 
kunnskap og varig forståelse av begreper, 
metoder og sammenhenger i fag og 
mellom fagområder. 

Det innebærer at vi reflekterer over egen 
læring og bruker det vi har lært på ulike 
måter i kjente og ukjente situasjoner, 
alene eller sammen med andre.

Verdigrunnlaget skal prege dybdelæringen. 

Udir.no



Dybdelæring i matematikk
Kjerneelementer

• Utforsking og problemløsing

• Modellering og anvendelse

• Resonnering og argumentasjon

• Representasjon og kommunikasjon

• Abstraksjon og generalisering

• Matematisk kunnskapsområde



MAM – Mestre Ambisiøs Matematikkundervisning

Hva er Ambisiøs matematikkundervisning?
• Prinsipper 
• Praksiser

Hvordan Mestre Ambisiøs Matematikkundervisning?



Prinsipper i ambisiøs matematikkundervisning

• Elever er opptatt av å skape mening

• Undervisning innebærer at man lærer av sine elever

• Alle elever bør få like muligheter til å lære viktige 
matematiske ideer og tenkemåter samtidig som det 
tas hensyn til forskjeller mellom elevene

• Ambisiøs matematikkundervisning tar utgangspunkt 
i tydelige mål

• Lærere må ta hensyn til skolens miljø, rammer og 
organisering. 



Kjernepraksiser

• Lede undervisningen fram mot læringsmålet

• Få fram og gi respons til elevenes resonnering

• Få elevene til å orientere seg mot hverandres 
ideer og mot læringsmålet

• Sette høye krav til elevenes deltakelse

• Vurdere elevenes forståelse

• Bruke matematiske representasjoner
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Mål for MAM

Lærerne skal utvikle en undervisningspraksis hvor de kan 
• engasjere seg i elevenes tenking
• stille spørsmål
• observere og vurdere elevenes resonnement, språk og 

argumentasjon
• fremme forståelse, læring og økt motivasjon hos elevene.

DEN MATEMATISKE SAMTALEN er hovedfokus.



MAM-modellen

En modell for å arbeide 
med skole- eller 
nettverksbasert 
kompetanseutvikling.

Ikke spesiell for 
matematikk!



Om MAM – modellen
• Utviklet i et samarbeid mellom flere universitet i USA til bruk i 

praksisopplæring av studenter

• Tilpasset norske forhold og prøvd ut gjennom et FoU prosjekt 
ved Matematikksenteret der 30 praktiserende lærere i 
Trondheim deltok

• Tre-fire forskere fra NTNU og UiS har publisert flere artikler og 
analyserer fortsatt innsamlede data

• MAM: Mestre Ambisiøs Matematikkundervisning

• NB: Fokus på LÆRERES LÆRING



Aktivitetene i MAM

Aktivitetene er valgt fordi de 
gir lærerne gode muligheter 
for å utvikle sin kompetanse:
• Lede produktive 

matematiske 
samtaler/diskusjoner

• La elevene lære viktig 
matematikk

5 typer aktiviteter
• Telle i kor
• Kvikkbilder
• Oppgavestrenger
• Spill
• Problemløsing
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Kvikkbilde





Kvikkbilde med elever 4. trinn

• Kvikkbilde 2 · 4 + 3 · 4 består av 20 brikker som er konfigurert 
slik at det ligger til rette for å få fram den distributive 
egenskapen ved multiplikasjon.

• En film som viser hvordan en lærer bruker kvikkbildet i 
samtale med elever på 4. trinn finner du her:
Kvikkbilde 2 · 4 + 3 · 4

https://www.matematikksenteret.no/kompetanseutvikling-i-skolen/mam/aktiviteter-og-filmer-i-mam/kvikkbilder


Generalisering – distributiv egenskap

1. Med utgangspunkt i bildet kommer elevene fram til
(2 · 4) + (3 · 4) = (2 + 3) · 4 = 5 · 4. 

To firere pluss tre firere er like mye som fem firere.

2. Gjelder det kun for dette eksemplet?

3. Gjelder det alltid?



Hvordan kan vi finne ut hvor mange det er?

Eksempel på elevsvar 
• Forklarende tekst (retorisk algebra):

«Vi kan telle bortover og telle oppover og så gange, 
enten begge gruppene sammen eller hver for seg.»

• Kombinere ord og regnetegn (synkopert algebra): 
antall bort · antall opp eller 
antall opp · antall bort1 + antall opp · antall bort2.

• Bruke matematikerens enkle måte (symbolsk algebra):
o · b = (o · b1) + (o · b2), der b bety antall bortover og o
betyr antall oppover.



Når har vi bruk for dette?

For eksempel i utregninger.
Regn ut 14 · 12.

– ”Jeg vet at 12 · 12 er 144, og 2 · 12 er jo 24. Da blir
svaret 168.”

– ”Jeg tenker at 14 er det samme som 10 + 4. Jeg regner 
først ut 10 · 12 som er 120. Så plusser jeg på 4 · 12 
som er 48 og får 168.”



Matematiske samtaler



Klasseromsdiskusjoner

• Etablere en klasseromskultur hvor elevene 
lytter til hverandre med respekt
– Klare regler for samtaler

• Samtaletrekk (talk moves)
– som fremmer matematisk tenking og læring



Samtaletrekk Det kan høres ut som… Hva en lærer gjør

Gjenta «Så du sier at…?» Gjentar deler av eller alt en elev sier, og 
ber deretter eleven respondere og 
bekrefte om det er korrekt eller ikke.

Repetere «Kan du repetere hva han sa 
med dine egne ord?»

Spør en elev om å repetere en annen 
elevs resonnering.

Resonnere «Er du enig eller uenig, og 
hvorfor?»
«Hvorfor gir det mening?»

Spør elevene om å bruke deres egen 
resonnering på andres resonnement.

Tilføye «Har noen noe de vil føye til?» Prøver å få elevene til å delta i en videre 
diskusjon.

Vente «Ta den tiden du trenger…
vi venter.»

Venter uten å si noe.

Snu og snakk «Snu og snakk med sidemannen 
din.»

Går rundt og lytter til samtalene og 
vurderer hvem som skal spørres.

Endre «Har noen endret tenkingen
sin?»

Tillater elevene å endre tenkingen etter 
som de får ny innsikt.



Ha fokus på 
matematiske ideer

Ha samtaler med 
høy kvalitet

Fremme elevers 
tenking og læring

Lede matematiske 
samtaler mot et 
definert læringsmål

Hjelpe elevene til å 
se sammenhenger

Samtaletrekk – hva er hensikten?

A
M
B
I
S
I
Ø
S
T



Lærere arbeider sammen



MAM – et faglig fellesskap

Målet med samlingene er å bygge et faglig fellesskap av kolleger 
som er trygge på hverandre og støtter hverandre i å prøve ut nye 
ideer i undervisningen. 

Vi jakter ikke «den perfekte» undervisningsøkta, vi «leker» med 
nye ideer og vil lære av feil som en naturlig del av prosessen. 

I løpet en syklus får vi en felles undervisningserfaring som blir 
gjenstand for analyse og drøfting med tanke på forbedring.



MAM – 10 moduler (sykluser)

Hver modul sentrert om 
en av fem aktiviteter:
• Kvikkbilde
• Telle i kor
• Oppgavestreng
• Spill
• Problemløsing

Andre ressurser:
• Artikler og fagtekster
• Filmer
• Diskusjonsspørsmål
• Planleggingsmal

Time-Out

https://www.matematikksenteret.no/mam

https://www.matematikksenteret.no/mam


Grunnleggende holdninger i arbeidet

• Vi skal utvikle oss sammen, både veiledere og MAM-lærere
• Det er rom for å ta risk og prøve ut noe vi lurer på
• Vi jakter ikke «den perfekte timen», men ny kunnskap og erfaring

MERK
“It’s okay to be messy”

“You can’t look good and get better at the same time”



VI – perspektivet i MAM

• VI står sammen om å utvikle oss som lærere.
• VI drøfter teori og får en felles forståelse.
• VI planlegger en aktivitet sammen.
• VI utveksler nye ideer og tar valgene sammen.
• VI øver sammen.
• VI er sammen når vi prøver ut aktiviteten med elever.
• VI støtter hverandre gjennom time-out, både under øving og 

utprøving.
• VI drøfter våre erfaringer.

https://www.matematikksenteret.no/mam

https://www.matematikksenteret.no/mam


Andre ressurser

Matematikksenteret.no

Realfagsløyper – kompetanseheving for lærere

Kompetanseheving for lærere og ansatte i PPT som 
arbeider med elever som presterer lavt

MatteLiST – aktiviteter med lav inngangsterskel og stor
takhøyde

https://www.matematikksenteret.no/
http://realfagsloyper.no/
https://www.matematikksenteret.no/elever-som-presterer-lavt-i-matematikk
https://www.mattelist.no/
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