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Er trening og øving det samme som læring?

…..om å utvikle fotballforståelse og matematisk kompetanse



Kollektiv kompetanseutvikling

• …en forutsetning for økt læringsutbytte hos elevene 
(Thomas Nordahl)

• I klassen kan man gjøre hverandre gode (Jfr. 
N.A.Eggen: «Godfoten»)



Jeg presenterer mine idealer for elevene:

Trygt, oppmuntrende og inkluderende klassemiljø
Bør de trekkes med i prosessen? Hvor konkret skal vi være?

• Se eleven og gi støtte!

• Læringsvenner trekkes hver fjortende dag eller hver tredje uke.

• Tid til å tenke , diskutere med læringsvennen  og jobbe med problemfelt og 
oppgaver. Plenumssamtale / oppsummering.

• Det skal være trygghet for å prøve en tankegang eller strategi. Å gjøre feil er 
en naturlig del av læringsprosessen, verdifullt og brukes pedagogisk.

• Ingen håndsopprekking: Alle blir utfordret.

• Lytte og respondere med respekt og høflighet til medelever. Ingen 
parallellkommunikasjon, verbalt eller non-verbalt!

• Når det blinkes med lyset: Plenumsamtale. 



Lærings- og elevsyn:
Elevens oppfatning av egne muligheter: Låst eller vekstorientert tankesett?

 Tenker vi at eleven har en statisk 
intelligens? Enten får man det til 
eller så …

 «Man kan ikke forvente mer av Kari»

 Konsekvens: Eleven tror de er et 
offer for krefter de ikke har noen 
innflytelse på.

 Dårlig prøveresultat: «Jeg er ikke 
smart nok, det er urettferdig..»           

 Tenker vi at evner og intelligens er 
dynamiske: Alle kan lære og utvikle 
sine evner?

 «Dette er jeg sikker på at du kan 
lære deg….»

 Eleven vet at de er den viktigste 
aktører i sin egen læring

 Dårlig prøveresultat: «Jeg burde 
vært bedre forberedt. Dette skal 
jeg gjøre bedre neste gang»



Ingen elever er født med en matematikk-hjerne…

• …og ingen er født uten

• Et overraskende funn fra amerikansk matematikk-didaktisk 
forskning: 

• En stor gruppe elever fikk jevnlig tilbakemeldinger fra læreren 
på arbeidet sitt

• …,men halvparten fikk konsekvent en setning knyttet til på 
slutten av tilbakemeldingen:

• «Jeg gir deg denne tilbakemeldingen fordi jeg tror på deg og 
dine muligheter…»

• Signifikant bedre prestasjoner ett år etter



Tenk på en elev som kan ha uttrykt noe liknende:
Hva slags erfaringer og årsaker tenker du at ligger til grunn for utsagnet?

«Det kan ikke nytte, lærer, 
jeg fatter det bare ikke!»



Nettbaserte kompetanseutviklingspakker

• Kollegabasert kompetanseutvikling for ansatte i kommuner, skole 
og PPT:

• https://www.matematikksenteret.no/

https://www.matematikksenteret.no/


Et lite bakteppe: Autoritativ eller dialogisk samtale?
Fra naturfagdidaktisk forskning



Samtaletrekk Det kan høres ut som… Hva en lærer gjør

1. 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.

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

Spør en elev om å repetere en annen elevs resonnering.

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

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

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

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

Venter uten å si noe.

6. Snu og snakk «Snu og snakk med sidemannen din.» Går rundt og lytter til samtalene og vurderer hvem som skal 
spørres.

7. Endre «Har noen endret tenkingen sin?» Tillater elevene å endre tenkingen etter som de får ny innsikt.

Hentet fra Questioning Your Way av D. S. Mewborn og P.D.Huberty. 
The National Council of Teachers of Mathematics (1999)

Velg 2-3 samtaletrekk som du vil øve på og hold konsentrasjonen på disse.
Ta gjerne elevene med i utviklingsarbeidet og forklar hvorfor.



45Trapes

Likesidet trekant

Kvadrat Parallellogram



2 3

7 9



Click to edit Master title style

Modul 2 – Elevens tenkning 
gjennom samtale
Oppfølging

Utarbeidet i samarbeid med Statped



Mål

Målet med modulen er å kunne se verdien av matematiske 
samtaler og få erfaring med bruk av samtaletrekk for å lede 
matematiske samtaler med god kvalitet.  

For at alle elever skal ha utbytte av 
matematikkundervisningen, må læreren legge til rette for at 
elevene får mulighet til å tenke, drøfte og resonnere omkring 
matematiske begreper, problemer og løsningsstrategier. Det 
gjelder ikke minst for elever som presterer lavt i matematikk. 
Gjennom matematiske samtaler blir læreren kjent med 
elevenes tenkning. Hensikten er å gjennomføre faglige 
samtaler med høy kvalitet der alle elevene deltar med egne 
tanker, idéer og resonnement.



A – Forarbeid
40 minutter



Hele gangen i modulen ligger i PowerPointen, men blir ikke gjennomført her i dag pga tidsrammen:

Individuelt arbeid 

Les Samtaletrekk – redskap i matematiske diskusjoner og 
Plakat med samtaletrekk.

Marker momenter du finner spesielt viktige, relevante eller 
interessante. Vurder på hvilken måte disse aspektene kan ha 
betydning for elever som presterer lavt i matematikk.

Se filmen Bruk av samtaletrekk i matematikkundervisningen 
aktiviserer flere elever og øker engasjementet.

Noter tankene dine og ta med notatene til B - Samarbeid.



Den matematiske samtale. 
Bruk av samtaletrekk

• Etterutdanningsressurser

• www.matematikksenteret.no

• Filmen «Bruk av samtaletrekk i undervisningen 
aktiviserer flere elever og øker engasjementet»

• https://vimeo.com/276305577/a2e6668220

http://www.matematikksenteret.no/
https://vimeo.com/276305577/a2e6668220


B – Samarbeid
90 minutter



Gruppediskusjon (5 minutter)

Gruppe på tre-fire personer. 

• Ta frem momentene fra filmen dere festet 
dere ved.



30 minutter

Planlegg aktivitet



Veksling mellom individuell lese-og tenketid og gruppedrøfting

Bruk av samtaletrekk

Les Bruk av samtaletrekk. «Hvilket tall skal ut?». 
[pdf], og noter i høyre kolonne  hvilke 
samtaletrekk læreren bruker. 

Diskuter i gruppene:

• Hvilke grep bruker læreren for å rette elevenes 
oppmerksomhet mot medelevers innspill? 

• På hvilke måter kan slike grep ha spesiell 
betydning for elever som presterer lavt?



Hva skal ut?

• Aktiviteten gir læreren mulighet til å øve på bruk av
Samtaletrekk [pdf]

• Hver side inneholder en oppgave som består av fire bilder.
• Elevene skal velge ett av bildene og argumentere for at det

ikke passer sammen med de andre tre bildene.
• Det er flere løsninger til hver oppgave. 
• Lærere får mulighet til å bli kjent med elevenes tenkning. 
• Elevene lærer av hverandre ved å lytte til medelevenes

ulike resonnement og begrunnelser.

Aktiviteten er utviklet etter en idé fra NRK-programmet Nytt på nytt.





30 minutter

Øving



Utføres ikke her i dag. Rollespill

Gjennomfør den planlagte aktiviteten som et rollespill der en av 
deltakerne er «lærer». De øvrige deltakerne er «elever» i rollespillet. 
Fokuset for «læreren» er å ta i bruk og gjøre erfaringer med 
samtaletrekk. Hvis det oppstår en situasjon under øvingen hvor 
"læreren" er usikker på hvilket veivalg man bør ta, er det helt fint å 
stoppe opp, reise problemstillingen og drøfte dette med kollegene.

I lys av rollespillet, diskuter erfaringene med bruk av samtaletrekk med 
henblikk på elever som presterer lavt sin
• resonnering
• deltakelse og engasjement

Hvilke erfaringer vil du ta med deg før utprøving med egne elever.



C – Utprøving
30 minutter



Skal elevene lære en algoritmisk / prosedyrepreget tilnærming:

Mattetriks på null komma niks…?



….eller en utforskende tilnærming som gir eleven litt dypere forståelse:

Med utgangspunkt i kvadrattallene: 
Legg til en halv og let etter mønster og sammenhenger. Bruk gjerne kalkulator!

• 3 x 3 = 9

• 4 x 4 = 16

• 5 x 5 = 25

• 6 x 6 = 36

• 7 x 7 = 49

• 8 x 8 = 64

• 9 x 9 = 81

• 10 x 10 = 100

• 3,5 x 3,5 = 

• 4,5 x 4,5 = 

• 5,5 x 5,5 = 

• 6,5 x 6,5 = 

• 7,5 x 7,5 =

• Hva tror du 20,5 x 20,5 
blir? Sjekk svaret! 
Hvordan tenkte du? 



«Æ’ ser jo at de to røde alltid blir en hel til i tillegg, så 
derfor ….»



D – Etterarbeid
45 minutter
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Jo Boaler, Stanford University: Utvikle tallforståelse 

• Resonnement er  matematikkens kjerne.

• Dess mer memorering som vektlegges, dess mindre villige blir 
elevene til å tenke på tall og relasjoner mellom dem, noe som ville 
virket til å utvikle tallforståelsen.

• Det er en vanlig og ødeleggende misforståelse at sterke 
matematikk-elever er synonymt med raske matematikk-elever.

• Fart og testdrevet klasseromspraksis fører til at mange elever 
som er langsomme og dype tenkere, ikke tror de kan være flinke 
i matematikk.



Seks aspekt ved klasseromskulturen som påvirker elevens motivasjon
i matematikk på en positiv måte i form av økt indre motivasjon og 

læringsorientering (Nosrati og Wæge)

• Oppgaver og aktiviteter som problemløsningsoppgaver, praktiske 
oppgaver, oppgaver fra dagliglivet og åpne oppgaver

• Samarbeid

• Elevene blir oppmuntret til å utvikle egne løsningsstrategier (autonomi)

• Et positivt affektivt klasseromsmiljø (læreren behandler eleven med 
respekt, lytter til idéene deres og verdsetter deres faglige bidrag)

• Fokus på læringsprosessen og utvikling av forståelse i matematikk

• Læreren gir konkrete og konstruktive tilbakemeldinger, utfordrer 
elevene og bruker feil og misoppfatninger som en del av 
læringsprosessen



Johan Lithner, Umeå universitet:

• Elever som kun har lært en oppskrift er fortapt når de ikke 
husker dem riktig. Elever som har lært å resonnere matematisk, 
tenker og gjenskaper regnestrategier når de er i tvil. De regner 
bedre! 



Hvordan innretter vi matematikkundervisningen?

undringskultur vs fasitkultur

læringskultur vs resultatkultur

vekstorientert vs låst tenkesett



Takk for oppmerksomheten


