Samtaletrekk
Lærertrekk

Hva læreren gjør

Fordeler

GJENTA

Repeterer (deler av)
elevens utsagn, og ber
eleven svare på om det er
riktig oppfattet eller ikke.

Gjør elevens ideer tilgjengelige for
læreren og andre elever slik at de kan
forstå dem.

«Du sier at dette er et
oddetall?»
«Du sier at prosent betyr
hundre?»

Bekrefter og avklarer.

«Så du sier at …?»

Elevene får «rom til å tenke» slik at de
lettere kan følge med på det
matematiske innholdet.

«… er det det du mener?»
REPETERE

Spør en annen elev om å
«Kan du gjenta hva han sa med gjenta medelevens
resonnement.
dine egne ord?»

Gir elevene mer tid til å fordøye en
ide, samt å høre den på en annen
måte.
Får bekreftet at andre elever virkelig
hørte ideen til eleven.
Viser elevene at deres matematiske
ideer er viktige og blir tatt på alvor.

RESONNERE
«Er du enig eller uenig?
Begrunn.»
«Hva mener du om det?»
«Hvorfor tror du det?»
TILFØYE
«Har noen noe de vil føye til?»

Spør elevene om å bruke
egne resonnement på
andres resonnering.
Presser på for å få fram
resonnement.

Venter uten å si noe.

ENDRE
”Har noen av dere endret
tenkingen deres?»

Bringer viktige bidrag fra flere elever
inn i diskusjonen.
Kommuniserer en forventning om at
alle har viktige ideer de kan bidra
med.

(Tell sakte til 10 – minst!)

“Snu deg og snakk med eleven
ved siden av deg»

Hjelper elevene med å engasjere seg i
hverandres resonnering.

Bidrar til å etablere en norm om å se
sammenhenger mellom elevenes
matematiske ideer og bygge på dem.

«Ta den tiden du trenger … vi
venter.»

SNU OG SNAKK

Posisjonerer elevenes matematiske
ideer som viktige.

Prøver å få elevene til å
Oppmuntrer elevene til å dele sine
delta i en videre diskusjon. ideer.

«Kari, du rekker opp hånda,
har du noe å tilføye?»
VENTE

Inngangsdør for å få fram elevenes
tenking.

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

Gir elevene mulighet til avklaringer og
til å dele ideer.

Spør om noen av elevene
har endret mening.

Gir elevene mulighet til å revurdere
og endre tenkingen sin etter nye
innspill.

Gir elevene mulighet til å orientere
seg mot hverandres tenking.
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