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NO SOUP FOR YOU!



Men hva innebærer det?

Ingen seremoni

Ingen ed

Ingen kappe eller sverd



Det fundamentale

«Alle har vært elever»

Common sense

Profesjonsforståelse



«He who can - does, he who cannot - teaches»  
Georg Bernhard Shaw



Hva vet vi egentlig?
Ungt 

forskningsparadigme



Lee Schulman

pennstatenews



Lee Schulman

pennstatenews wikipedia:commons

Georg Bernhard Shaw



«He who knows, does - he who understands, 
teaches»  

Lee Schulman



Den profesjonelle læreren

Domenespesifikk 
kunnskap

Ansvar for profesjonens 
utvikling

Felles prosjekt, gjensidig 
engasjement, delt 

repertoar = 
praksisfellesskap



Kunnskap, dugelighet og holdninger til å mestre livene sine.

Få utfolde skaperglede, engasjement og utforforskertrang

Lære å tenke kritisk, handle etisk og miljøbevisst



Mogens Niss og Tomas Jensen: Kompetencer og matematikklæring

Læreplankompetanse

Undervisningskompetanse

Læringsavdekkingskompetanse

Evalueringskompetanse

Samarbeidskompetanse

Profesjonell utviklingskompetanse



Didaktikk

3000



Mathematical literacy

Evnen til å formulere, tilføre og tolke 
matematikk inn i situasjoner der man trenger 
det.
Mathematical literacy hjelper mennesker å 
kjenne igjen rollen matematikk spiller i verden, 
og skal hjelpe oss å foreta veloverveide 
avgjørelser og vurderinger som konstruktive, 
reflekterte og engasjerte borgere trenger å 
gjøre. 

Kjærnsli, 2013



Stigler & Hiebert - the Teaching gap

Endring skjer langsomt - tålmodighet er en dyd 

Fokus på elevenes læring 

Fokus på undervisning, _ikke_ på underviserne 

Skap endringene i kontekstene der de hører hjemme 

Utviklingen må være lærers ansvar 

Skap et system som er i stand til å lære av seg selv



Hva skal du gjøre?
Gjør begrunnede valg - reflekter over hvorfor. 

Anerkjenn din egen kompetanse, eller skaff deg den. 

Målet er læring - elevenes læring 

Det er i virkeligheten, klasserommet, at endringen må 
skje 

Du bli ikke god alene - praksisfellesskap 

Dynamisk hverdag, alltid i endring



Har du tenkt godt over?
Hvorfor du gir lekser? 

Hvorfor du avholder tentamen? 

Hvor god læreboka er? 

At §3.16 er endret, men har du endret noe? 

At du er en voksenperson selvom du ikke har 
inspeksjon? 

Foreldretesten og Kiwitesten 

"Vi er folka vi har venta på, vi er endringen vi søker"



Mine viktigste endringer:
Sluttet med lærebok - sluttet med lekser 

Står ikke på tavla  

Variasjon - variasjon - variasjon 

Relasjon - relasjon - relasjon 

Respektfull vurdering - vurdering er ferskvare 

Bevisst mine 3000 avgjørelser, har kun 100% kontroll 
på meg selv 

Å bli forskningslitterat



Etienne Wenger - 
praksisfellesskap

Gjensidig engasjement, harmonisk eller konfliktfylt
Felles måter å løse oppgaver sammen
Hurtig informasjonsflyt og spredning av nyvinninger
Fravær av høflighetsfraser, all interaksjon betraktes som en 
fortsettelse fra tidligere.
Rask prosess med å diskutere problemer 
Enighet om hvem som tilhører gruppa blant medlemmene
Kjennskap til andres evner, styrker og bidrag til CoP
Gjensidig definerende identiteter
Evne til å se verdien av handlinger og produkter
Spesielle verktøy, representasjoner og artefakter
Lokal sjargong, historier, vitser med innsideinnhold, gjenkjennende 
latter
Sjargong og snarveier for å kommunisere, og evnen til å lage nye 
sjargonger og snarveier.
Visse former som viser medlemskap
En delt diskurs som reflekterer et visst syn på verden
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Hva er ambisjonen?

Å være en lærerfloskel

"Læreren egentlige fag er å like elevene - absolutt alle" 

Jens Bjørneboe



Takk for meg

Simen Spurkland - Vøyenenga skole 

Twitter: @simenspurkland 

Blogg: mattelaereren.wordpress.com  

epost: simen.spurkland@gmail.com 

Snap: simspurk

http://mattelaereren.wordpress.com
mailto:simen.spurkland@gmail.com


Kilder

http://www.salgadoanoni.cl/wordpressjs/wp-content/
uploads/2014/09/SHULMAN-L.1986__Those-who-
understand-knowledge-growth-in-teaching.pdf 

Etienne Wenger - Communities of Practice 

Stigler & Hiebert - The teaching gap 

Mogens Niss - KOM-rapporten 
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