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Prosjekt CiviMatics

• CiviMatics – Interdisciplinary mathematical modelling meets civic education
• Erasmus+-prosjekt (2020–2023)
• Strategisk partnerskap:

– Leibniz Universität Hannover 
– NTNU (Institutt for matematiske fag) 
– Paderborn Universität
– Universitatea Babeș-Bolyai
– Wien Universität

Målet er å kombinere matematikk og samfunnskunnskap i modellering av klimaspørsmål 
- Utvikling av didaktisk materiell for bruk i lærerutdanningsprogrammer i EU (håndbok)
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Modellering i et emne ved NTNU

• «Matematisk modellering gjennom studie- og forskningsløyper» (MA3001)
– Valgfritt emne i programmet «Lektorutdanning i realfag (8–13)»

• En type studie- og forskningsprosesser forankret i den antropologiske teorien for det 
didaktiske (ATD, Chevallard, 2019)

D(X, Y, S) er et didaktisk system S bestående av:
• X er en gruppe studenter
• Y er en eller flere lærere
• S er et genererende spørsmål som X finner svar på under veiledning av Y
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Det didaktiske systemet

• 9 studenter: 5 tredjeårs- og 4 fjerdeårsstudenter 

• Matematikk (75–112.5 stp) + Fysikk (5)/Informatikk (2)/Biologi (1)/Kjemi (1) (45–60 stp)

X = {x1,..., x9} (arbeidet i 4 team for å svare på G)

Y = {Heidi}

S0: Hvordan er karbonfangst og -lagring modellert i litteraturen? 
Hvilken matematikk er involvert i disse modellene? 
Hva er parameterne som inngår? Hva er relasjonene mellom dem?
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Studie- og forskningsprosesser → studie- og 
forskningsløyper (SFL-er)

• Et genererende spørsmål S0 presenteres av læreren

• Studentene jobber i team: studium og svar på spørsmål 

• Klassen og læreren møtes regelmessig: gjennomgang av klassens arbeid med S0 og 
beslutninger for fremdriften av SFL-en 

• Seminarer: teamene presenterer foreløpige SFL-rapporter og får tilbakemeldinger fra 
andre team og læreren

• Resultater: SFL-rapport fra hvert team (inntil 6500 ord)

• Vurdering: Muntlig eksamen (individuell) med poster fra teamets SFL
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Semesterplan MA3001 – vår 2022
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Herbartisk skjema – en modell for det som skjer i et didaktisk system

[D(X, Y, S0) ➦ M] ➥ L© (Herbartisk skjema)

der miljøet M = {L1
à, L2

à, …, Lmà, A1, A2, …, An, S1, S2, …, Sp, D1, D2, …, Dq}

• Lià er eksisterende løsninger (funnet i litteraturen og på Internett) som i realiteten «varemerker» 
sine svar på spørsmålene de takler

• Aj er alle typer «arbeid» (teorier, eksperimentplaner, historiske studier, rapporter etc.) som må 
brukes for å studere og forstå alle de andre komponentene i M

• Sk er spørsmål generert av studiet av S0 og de andre komponentene i M
• Dl er datasett som samles inn/genereres gjennom ulike typer forskning i løpet av studiet av S0
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Noen gjennomførte SFL-er 

• Lærerutdanning i Norge: om differensialregning i Matematikk 1T og R1 (Strømskag, 
under utgivelse)

• Lærerutdanning i Mexico og Spania (Barquero et al., 2018; Barquero et al., 2019)
• Videregående skole i Danmark (Jessen, 2017, 2019)
• Videregående skole i Frankrike (Bourgade et al., 2020)
• Ingeniørutdanning i Spania (Bartolomé et al., 2018, Florensa et al., 2018)
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Forløpet i en SFL

For å svare på det genererende spørsmålet S0 må man:
Ø Finne eksisterende svar (i litteraturen og på Internett) 

§ For å forstå disse eksisterende svarene må man
Ø Studere arbeider (studiedel)

§ For å forstå disse arbeidene må man
ØStille og svare på avledede spørsmål (forskningsdel) 

§ For å svare på de avledede spørsmålene må man
ØFinne eksisterende svar (i litteraturen og på Internett) 

§ For å forstå disse eksisterende svarene må man
Ø Studere arbeider (studiedel)

§ For å forstå disse arbeidene må man
Ø Stille og svare på nye avledede spørsmål (forskningsdel) 

osv...
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Klimaforandringer

Karbonfangst og -lagring er avgjørende for å nå Parisavtalens mål om en maksimal global 
temperaturøkning på 1,5°C i dette århundret. 

FNs klimapanel: Spesialrapport om 1.5 graders-målet (IPCC, 2018): 
https://www.ipcc.ch/2018/10/08/summary-for-policymakers-of-ipcc-special-report-on-global-warming-of-1-5c-approved-
by-governments/

https://www.ipcc.ch/2018/10/08/summary-for-policymakers-of-ipcc-special-report-on-global-warming-of-1-5c-approved-by-governments/
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Prosessen med karbonfangst og -lagring
Fase 1: Karbonfangst. Her skilles CO2 fra resten av utslippsgassene på forbrenningsanlegget. 
Fase 2: Komprimering av CO2. 
Fase 3: Transport av den komprimerte CO2-gassen. 
Fase 4: Lagring. Her pumpes CO2 ned under jorda i såkalte reservoarer. 

Karbonfangst og -lagring. (2021, 4. november). Ung Energi. https://ungenergi.no/miljoteknologi/ovrig-miljoteknologi/karbonfangst/

https://ungenergi.no/miljoteknologi/ovrig-miljoteknologi/karbonfangst/
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Elementer fra en SFL

• C er massen av fanget CO2

• Γ er fangstkoeffisienten
• M er mobilitetsforholdet
• 𝜌CO2

er tettheten til CO2

• 𝜙 er porøsiteten 
• W er lengden på injeksjonsgruppen
• H er netto sandsteintykkelse til reservoaret 
• Ltotal er den totale utbredelsen av CO2-boblen
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Elementer fra en SFL (forts.)
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Elementer fra en annen SFL
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Undervisning om algebra som modelleringsverktøy

• Modellering 
• Algebra
• Parametere
• Formler 
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Fra studieevalueringen

Relevans
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Fra studieevalueringen (forts.)
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Fra studieevalueringen (forts.)
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Jeg som lærerutdanner

• Brukte mye tid på tilbakemeldinger → «sikre» at studentene sitter igjen med noe... 
• Trekke inn eksperter (geolog/fysiker/andre...)? 

• Relevansen av problembasert læring/undervisning → paradigmet som innebærer å 
«stille spørsmål til verden»
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