
Infoskriv om matematikkundervisningen på
Havlimyra skole

Den tradisjonelle matematikkundervisningen er
lagt opp etter et spiralprinsipp, der temaene
gjennomgås på løpende bånd og så repeteres året
etter med en litt høyere vanskelighetsgrad.

På Havlimyra har vi en fagstruktur som baserer seg
på Engebråtenmodellen. Kort forklart bygger
denne modellen på sammenflettingsprinsippet
med fokus på dybdelæring og anvendelse av
kunnskap. Vi har nå lagt opp et temabasert
treårsløp og har fokus på grunnleggende
tallforståelse på 8. trinn, for så å bygge videre på
dette på 9. og 10. trinn.  Les mer om
Engebråtenmodellen.

Fagfornyelsen: Da ny læreplan kom (Fagfornyelsen), som er gjeldende fra høsten 2020 for 8.
og 9. trinn var vi oppmerksomme på at vi måtte sikre at modellen ikke strider mot
prinsippene i fagfornyelsen, spesielt ettersom målene nå er fordelt på 8., 9. og 10. trinn.

Det er i vår modell funksjoner som ikke var direkte dekket på 8. trinn, og som vi må ha inne
på det trinnet for å følge kompetansemålene. Det har vi løst ved at vi jevnlig jobber med
algebrakortstokkene. Her kommer vi inn på en del ulike representasjoner av
algebrauttrykkene som feks 3x+6 og verditabeller som knyttes til funksjoner. For å sikre god
dybdelæring toner vi i første omgang ned bruken av for mye begreper rundt funksjoner og
legger trykk på dette senere i løpet (på 9. trinn og når vi repeterer i 10.trinn). Dette er også i
tråd med den nye læreplanen hvor mesteparten av emnet funksjoner er lagt til 10. trinn.

Det er et omfattende pensum vi skal gjennomgå i 8.trinn. For å få vår progresjonsplan til å
henge sammen med den nye læreplanen er det et par grep vi må gjøre for å spare litt tid. En
del elever bør vente litt med kvadratsetningene fordi de ikke er klare for / modne for det
ennå i 8. trinn. I tillegg er det hensiktsmessig å utsette emnet om personlig økonomi til 10.
trinn eller legge dette inn i et tverrfaglig emne som handler om livsmestring. På den måten
får vi god tid til å dekke det vi må med hensyn til funksjon, jfr avsnittet over.

Lekser: Leksene blir hovedsakelig gitt som korte videoforelesninger der elevene presenteres
for matematiske emner. I tillegg til å se videoen skal elevene ta notater i form av regler og
eksempler. Elevene oppfordres også til å skrive ned spørsmål om ting fra leksa som de lurer
på. Vi bruker av og til litt tid på skolen til å kikke i leksebøkene med formål å gi dem tips til
hvordan de kan ta best mulig notater fra undervisningsfilmene. Ved behov veksler vi mellom
videoforelsesninger fra getSmart.no og Campus Inkrement fordi de ofte har noe ulik
vanskelighetsgrad.

Undervisning: Når elevene kommer på skolen er den tradisjonelle gjennomgangen av nytt
stoff allerede gjort (gjennom videoforelesninger i lekse).  Dermed er elevene klare til å
fordype seg i tilpassede oppgaver på skolen, hvor de kan få hjelp av medelever og lærer.

http://gro.one/onewebmedia/FAGSTRUKTUR.pdf
http://www.getsmart.no/
https://campus.inkrement.no/Home/CampusMatte_8_10


Elevene er gjennom alle kompetansemålene/ alle tema rundt høstferien på 10. trinn. Det
betyr at 9. trinn kan oppleves som krevende for enkelte, men elevene får god tid til
repetisjon på 10. trinn. Etter høstferien jobber elevene mye med sammensatte oppgaver,
problemløsning og tidligere eksamensoppgaver.

Foresattes rolle: Vi tar utgangspunkt i at elevene kan klare å gjøre leksene på egenhånd,
uten hjelp fra foreldre. Når de står fast og har spørsmål, noterer de det ned og spør faglærer
på skolen. Vi vil likevel oppfordre foreldrene til a snakke med eleven om læringsmålene som
står under faget på ukeplanen. Vi tror at elevene kan få en bedre og dypere forståelse for
matematikken når de kan sette ord på og forklare hva de har lært til dere foreldre. Dersom
foresatte velger å jobbe sammen med eleven hjemme er det viktig at dere er klar over at
enkelte av oppgavene er på ganske høyt nivå. Spør gjerne faglærer om råd, dersom dere er
usikre på hva som er rett nivå og forventning for ditt barn.

Vurdering: Prøver gjennomføres normalt med før- og ettertest. Elevene har da en førtest
som blir rettet og gitt en tilbakemelding på. Den neste uka jobber elevene med disse
tilbakemeldingene som en forberedelse til ettertesten. Denne har samme omfang, form og
vanskelighetsgrad som førtesten.

Alle oppgaver og prøver som er tilknyttet getSmart er merket med nivå; sirkel, firkant,
trekant eller stjerne. Elevene vet derfor hele tiden hvilket nivå det er på oppgavene de
jobber med. Oppgavene merket med sirkel er de enkleste og trekantoppgavene er det
vanskeligste innenfor pensumet på ungdomstrinnet. Oppgavene som er merket med stjerne
er ekstra utfordrende og går utover pensumet.

På 8. og 9.trinn er vi i en utprøvingsfase hvor vi har fagdager der elevene i løpet av dagen
jobber alene, i par og i gruppe. Denne dagen skal de på varierte måter vise kompetanse i det
fagstoffet som på det tidspunktet er gjennomgått. Elevene jobber med forskjellige
oppgavetyper i løpet av fagdagen. I delen der elevene jobber i gruppe jobbes det med
sammensatte oppgaver og problemløsning. Vi ønsker å gå bort fra de tradisjonelle
heldagsprøvene (tentamen) hvor elevene sitter hele dagen alene med et oppgavesett som
senere rettes av lærer. På en fagdag er faglærer til stede hele dagen og møter elevene i ulike
vurderingssituasjoner som samtale, diskusjoner og oppgaveløsning individuelt og i grupper.
For 8. trinn er fagdagen 3 klokketimer og for 9. trinn er omfanget 4 timer.
10. trinn gjennomfører tentamen som er mer lik eksamen og har et omfang på 5 timer.

Hilsen matematikkseksjonen


