
Kronikk 

Mer enn matematikk? 

Vi har aldri hatt en så høyt utdannet befolkning som i dag. Likevel går 

diskusjonen høyt – ikke minst i disse valgkamptider - omkring især 

grunnskoleelevenes manglende faglige ballast.  

Det handler i første rekke om behovet for å styrke elevenes grunnleggende 

ferdigheter i å kunne lese, skrive og regne. Ikke minst har matematikkfaget fått 

et sterkt fokus, der det trekkes fram at våre elever fortsatt ikke presterer godt 

nok i forhold til internasjonale undersøkelser, til tross for en positiv utvikling 

den siste tida. Momenter i debatten handler bl.a. om å innføre flere 

matematikktimer, generelt øke bruken av prøver og tester, massiv etter- og 

videreutdanning av lærere, og også innføre karakterer på barnetrinnet. Vel og 

bra. Spørsmålet er bare: Er dette veien å gå? Eller: Hvor vil vi gå? Hva er 

egentlig målet? 

Selvsagt skal elevene lære fag, og ikke minst lære å lese, skrive og regne. Og for 

å ta matematikken: Elevene må gjerne bli dyktigere i matematikk , - og i andre 

fag. Men for å bli gode i matematikk er for det første ikke den beste medisinen 

nødvendigvis å gi elevene mer matematikk. Matematikkollega Kjærand Iversen 

her ved HiNT skriver i en tidligere kronikk i Trønder-Avisa, at det ikke handler 

om mer matematikk, men vel så mye om bedre matematikk, altså andre eller nye 

måter å lære matematikk på. Matematikkundervisningen – som all undervisning 

i grunnskolen – må angå elevenes hverdag, deres måte å oppleve livet, noe som  

fordrer at lærerne i større grad greier å ta i bruk elevenes erfaringer og 

forståelsesrammer. Det vil bidra til å skape en naturlig motivasjon i 

undervisninga, og derved bedre læring. «Det handler om å bygge bro fra 

elevenes intuitive og uformelle matematiske tenkning mot den formelle 

matematikken…», som Kjærand Iversen og Tvete skriver i et debattinnlegg i 

samme avis den 21. mars. 

Da kriminologen Nils Christie tidlig på 70-tallet ga ut sin bok «Hvis skolen ikke 

fantes», skapte boken en spennende debatt og samtidig forståelse for samspillet 

mellom skole- og samfunnsutvikling. Hans kritikk gikk på at skolen i for stor 

grad var blitt en oppbevaringsinstitusjon i forhold til de funksjoner den egentlig 

var tenkt å ha. For meg som ung student den gang, representerte Christies 

synspunkter noe nytt, og hans tanker har vært med meg hele veien fram til i dag. 

Det er ikke fordi jeg i dag opplever at skolen fortsatt er en 



oppbevaringsinstitusjon, men en skole som i for liten grad tar omsyn til elevens 

verden og deres helhetlige utvikling, og det vi ønsker å oppdra og utdanne disse 

unge menneskene til. Vi må derfor stadig ha et kritisk blikk på skolen som 

utdanningsinstitusjon både i forhold til et elevperspektiv og et 

samfunnsperspektiv. Avgjørende for den videre utvikling er hvordan vi driver 

lærerutdanninga. All forskning viser at læreren er den avgjørende for gode 

resultater i klasserommet og elevenes personlige utvikling. 

Det vi som driver med lærerutdanning hele tiden må spørre oss i forlengelsen av 

dette, er om vi bidrar til å utdanne lærere som møter sine elever med en solid 

faglig ballast, men som samtidig kan bidra til å utdanne elevene til å bli 

kunnskapsrike, stolte, omsorgsfulle og selvstendige mennesker. Og vi kan gjerne 

si – for å være i tråd med tidens debatt – til å bli dannede mennesker. Altså 

mennesker som kan mer enn sine matematiske formler, i tråd med gamle greske 

idealer.  

En kan få inntrykk av at tenkningen om skole er sterkt influert av en økonomisk 

veksttankegang preget av næringslivet: Vi skal i størst mulig grad maksimere 

avkastningen på investert kapital og med lavest mulige utgifter. I grunnskolen 

investerer vi både materielt og i lærernes kompetanse i form av etter- og 

videreutdanning for å få elever som løser testene på en bedre måte enn alle andre 

barn i andre land. Etterutdanning er viktig, men Men Christie igjen: Hvorfor går 

elevene på skolen? Jo, – vil mange si, og det er avkastningen: For å få gode 

karakterer.  For å få en utdannelse. For å lykkes. For å få en god jobb. For at vi 

skal få et konkurransedyktig næringsliv. Derfor må elevene stadig vekk veies og 

måles. Testkulturen har nesten tatt overhand, og rangeringer, måling og veiing - 

både i høyde, lengde og bredde - er blitt en del av skolehverdagen; oppgaver 

helsesøster egentlig kan ta ansvar for alene i stedet for et voksende testbyråkrati. 

Men det er ikke den type instrumentell motivasjon vi bør bruke. Her produseres 

ikke bare «vinnere», men også tapere. Dette handler om menneskesyn, om 

elevsyn. I et TV-program jeg nylig så snakket en ikke om «learning difficulties», 

men om «learning differences»… 

Dette er uttrykk for et mekanistisk tankesett, - et tankesett vi må bevege oss bort 

fra. Elevene er i skolen, og de lever livet sitt der og da. Der skal de selvsagt 

lære, og der skal de utvikle seg, både personlig og sosialt. Vi ser av utviklingen i 

det gode norske samfunn, der vi materielt sett lever over evne, at vi i økende 

grad har behov for å holde sterkere fast ved tanken om at mennesket har en 

egenverdi, og at vi er avhengig av hverandre. Det betyr at det relasjonelle må få 



økt fokus i skolen. Det betyr i lærerutdanninga at våre studenter må få med seg 

best mulig faglig kompetanse sammen med en pedagogisk og didaktisk 

kompetanse, men at det å utvikle deres relasjonelle kompetanse også blir en 

hovedoppgave for oss, siden det også blir det for dem i deres framtidige 

yrkesliv.  

Ved siden av betydningen av det relasjonelle vil jeg trekke fram behovet for 

lærere som er kritiske, men også skapende i sin tenkning og væremåte. Det betyr 

en lærer som tenker med mer enn hjernen.  En lærer som også tenker med hele 

kroppen og følelseslivet. Dette er et viktig punkt, for det jeg kan savne er en mer 

helthetlig tenkning omkring læring, en tenkning som både handler om forståelse 

og emosjonalitet. Hvor mye av elevenes læring er preget av en form for 

overflatisk rasjonalitet, og der en ikke tar med elevenes sanseerfaringer, deres 

opplevelse av verden? I Sverige kan en eksempelvis vise til gode resultater i 

matematikkundervisninga etter at en innførte Dansematte, en 

undervisningsmetode der lærer bruke dans som verktøy i 

matematikkundervisningen. Det handler om å ta i bruk andre sanser i 

undervisninga, og her har jeg stor tro på at de estetiske fagene som musikk, 

dans, drama og kunst kan bidra i vesentlig grad, i tillegg til den egenverdien 

disse fagene har for elevenes kulturelle utvikling. 

Utdanning både i lærerutdanning og grunnskole handler om utdanning til 

menneskelighet. Vi trenger kloke og kreative mennesker i samfunnet. Kunnskap 

uten klokskap og menneskelighet er farlig. 
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