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Høsten 1991 

Jeg får en ny 7. klasse. Viktig beslutning: 
Aldri mer algebra som i læreboka! 

Hva annet? Har ikke peiling!  
Hopper over kapitlet om algebra. 



Kurs høsten -91 våren -92 

T. Breiteig har forskningsfri – seks kurskvelder. 
 
En av kveldene avsluttes med å vise fram en kartong og … 
«Det er sikkert mye matematikk i en slik …» 







Ny æra – kartonger i mange fasonger 

Opplegg for fire uker! 
Målestokk 1, 2 og 3 dimensjoner. Volum. Overflateareal. 
Fri og avhengig variabel. Funksjon. Definisjonsområde. 

Funksjoner: 𝑦𝑦 = 𝑥𝑥(21 − 𝑥𝑥)(29,7 −𝑥𝑥
2

), 𝑦𝑦 = 29,7 ∙ 21 − 𝑥𝑥2,  
𝑦𝑦 = 29,7 − 𝑥𝑥 + 2 21 − 𝑥𝑥 ;  𝑦𝑦 = 29,7 − 𝑥𝑥 + 2𝑥𝑥; 𝑦𝑦 = 2𝑥𝑥 + 2(21 − 𝑥𝑥) 
Oversette til «regnearkspråk». 
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Kontekst 

Problem 

Ren matematikk 

Verktøy 
Kommunikasjon 

Fra opprør til revolusjon! 





Fartskontroll 
L:  Hvilken bil har kjørt seinest? 
E1: Den som brukte 8,71 sek 

(lengst tid på 100 m) 
L:  Hvor fort har den kjørt? 
E2: Det vet vi ikke … 
L:  Kan vi finne det ut? 
E3: Jaaaa …. 100/8,71 
L:  Hva finner du da? 
E3: Farten 
L:  Hvor stor blir den? 
E3: 11,49 (med lommeregner) 
E2: Han kjørte ikke 11,49 kilometer 

i timen! Ikke SÅ seint! 
 

E1:  8,71/ 100  
L:  Hvor mye er det? 
E1:  87,1 
L:  Får vi 87,1 om vi deler 8,71 på 100? 

Lang pause 
E1:  Nei, det blir 0,0871 
L:  Hva står det tallet for? 

Ny pause 
E2:  Det er bare tull, vi må ta 100/8,71 

--- 
L:  OK, det blir 11,49. Hva har dere 

funnet ut da? 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw34XgxsPPAhVGCywKHcngCjIQjRwIBw&url=http://www.toysrus.no/serier/maisto-modellbiler/aventador-lp700-roadster-sportsbil?id%3D634216%26vid%3D223594&psig=AFQjCNFxosz9jP2W3AnXpuRFnLb3fnWTbA&ust=1475753041627201


Kommunikasjon 

• Still utfordrende spørsmål – få dem til å tenke / resonnere 
• Ikke legg svaret i munnen på elevene 
• Unngå Topaz-effekten /traktmodellen 





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. 



Når divisor er en brøk 
Kontekst 

Problem 

Ren matematikk 

Verktøy 
Kommunikasjon Kontekst: dunk med 24 l saft skal på flasker. 

Vi har flasker som rommer 1
5

  1
4

  1
3

  1
2

  3
4

  3
2
 

Problem 1: Hvilken regneoperasjon må vi bruke for å                                       
finne ut hvor mange flasker vi trenger? 
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2 Problem 2: Kan dere finne svaret på  

noen av de oppgavene? 



Planlegging – prosess 

Planlegging 
1. Sett mål for timen 
2. Velg aktivitet som gir mulighet for å fremme målet 
3. Tenk gjennom mulige strategivalg – undervisningsnotat 
Prosess 
4. Presenter aktiviteten og inspirer elevene 
5. Observer – noter strategier 
6. Velg ut hvem som skal presentere – husk målet! 
7. Bestem rekkefølge på presentasjonene  

slik at de leder mot målet 



… og produkt 

Oppsummering 
8. La elevene presentere de arbeidene som leder mot målet 
9. Presiser og føy til det som måtte mangle –  

sett matematikken i fokus. 
10. Vurdering. Hvordan har timen forløpt? Hva bør jeg gå videre 

med i neste time? 
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