
Tre opplegg og noe teori på 45 
minutter

Raske menn møter 
snakkesalig lærer

Rike oppgaver og rik didaktikk



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



Commognition 

Å anerkjenne den indre samtalen 
som noe konkret

Anna Sfard



Ball og Rowland

Obs! To ulike forskere 

Contingency



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



Prosess og inndeling

Gjenkjenne og formulere --> 
bearbeide og bruke -->  

tolke og vurdere 

Forandring og sammenheng 
Rom og form 

Tall og mål 
Usikkerhet



Rikt rammeverk

Ludvigsen --> 
Selvregulering og dybdelæring 

Naturlig differensiering -P2P 
Faglig/kreativt kaos 
Plan A / B / C / ...? 

Skape et ønske om å finne et svar 
Ikke tvangsformaliser 



Fra IRE til IGP

Klasseledelse gjennom læringsledelse

Undervisning gjennom deltakelse

NB! Unngå "funelling"

RESPONSTID? 3000 
AVGJØRELSER



Steg 1; pitch oppgave

I                          G                         P

Steg 3: kreativt kaos og carry on, eller 
plan b,c eller d...

Steg 4: oppsummering, tilbakemelding 
og/eller produkt

STEG 2

VFL



Fire firetall

Pitch: fire firetall 
  Kilde: Jo Boaler/youcubed.org 

IGP --> bit.ly/sett4 og bit.ly/setthjelp 

Læringsledelse/deltagende undervisning 
--> fakultet 

Oppsummering eller produkt? 
  Klassefasit < -- > elevhenvendelser 

http://youcubed.org
http://bit.ly/sett4
http://bit.ly/setthjelp


Melkekartongparadokset 

Pitch: Her er en melkekartong - hva er galt 
med den?  

IGP: tenk selv, snakk med partner/gruppe, 
presenter hypotese, test ut 

Læringsledelse: lærer deltar aktivt, unngå 
trakting. 

Produkt: video som forklarer 
  Lekse: vise hjemme 



Fra konkret til abstrakt

Pitch: Her er en to objekter, finn og forklar 
sammenhengen mellom dem

IGP: tenk selv, snakk med partner/gruppe, 
presenter hypotese, test ut 

Læringsledelse: lærer deltar aktivt, unngå 
trakting. 

Produkt: tja, frie tøyler?  
  Lekse: vise hjemme 



Brus

Pitch: Her er fire flasker, hvor mange 
regnestykker finner du? 

IGP: tenk selv, snakk med partner/gruppe, 
presenter hypotese, test ut 

Læringsledelse: lærer deltar aktivt, unngå 
trakting. Trenger hjelp med formalisering

Produkt: arbeidslogg



SETT-date

Møt meg på SETT-date  

Evaluer i appen  

Twitter: @simenspurkland 
simen.spurkland@gmail.com 

mailto:simen.spurkland@gmail.com

