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Hvordan lykkes
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Mona Røsseland
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10 -11.30:
• Makronivå: Hva er god matematikkundervisning og
hvordan legger det grunnlaget for tilpasset undervisning?
11.30-12.30: Lunsj
12.30 – 13.45:
• Mesonivå: Fire ulike tilnærminger til tilpasset undervisning
i matematikk.
13.45 – 14.00: pause
14 – 15.00:
• Mikronivå: Hvordan organisere gjennomføre timene med
tanke på tilpasset undervisning?

www.socrative.com
• Her finner dere mer informasjon angående
dataprogrammet vi brukte I frobindelse med
“spørreundersøkelsene”

Richard Skemp

Hvordan bygge
dype strukturer?

Volleyball,
ikke bordtennis

1. Vær bevisst på rekkefølgen - en presenterer nye
matematiske ideer og begreper. Et nøkkelord her vil være
tilpasset undervisning.
2. Matematisk samtale - forbindelsen mellom tanker og
uttalte ord er mye sterkere enn mellom tanker og skrevne
ord eller symboler.
3. Referenter til symbolene - ulike konkreter og
representasjoner og knytte dette til symbolene.
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Begreps-tegneserie

Formell notation er
toppen
av et isfjell

Å veksle mellom
uttrykksformer

Det
viktigste
for læring

• Abstrakt

er det
barnet vet
fra før!

• Abstrakt modell

7+3
=
7

3

• Konkret modell
• Konkret
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Å uttrykke tall
•
•
•
•

9

Tilpasning gjennom ulike
presentasjonsformer

Konkret
Bilder
Ikoner, diagrammer
Tallsymboler
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Fra konkret til abstrakt

Hvor mye har de spart?

I en klasse er det 28 elever. Forholdet mellom antall
jenter og gutter er 4 : 3. Hvor mange jenter er det i
klassen?
•
•
•
•

Celina, Thea og Filip sparer penger til de skal på ferie.
• Celina har spart tre ganger så mye som Filip.
• Thea har spart halvparten så mye som Celina.
• Thea har spart 75 kr mer enn Filip.
• Hvor mye har hver av dem spart?

Konkret
Tegning, bilde
Stiliserte bilder
Symboler
0

4

8

…

0

3

6

Gutter

0

7

14

Totalt

Tegn-modell-strategi
Filip

4 ulike tilnærminger
til tilpasset opplæring
1. Veksle mellom ulike presentasjonsformer
2. Tilpasning gjennom tall

Celina

3. Tilpasning gjennom ulike oppgaver, men mot samme
kompetansemål, både forenkling og utviding.

Thea

150 kr

Jenter

4. Tilpasning gjennom bruk av mer åpne oppgaver og spill.

75 kr

4 ulike tilnærminger
til tilpasset opplæring
1. Veksle mellom ulike presentasjonsformer

Skal vi gange eller dele?
• For 10 kr kan du kjøpe 1/3 kg druer.
Hva er kiloprisen?

• For 10 kr kan du kjøpe 2/3 kg epler.
Hva er kiloprisen?

• 2/3 kg hvetemel er 2/5 av full oppskrift.
Hvor mye mel trenger du til
full oppskrift?
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Ganging eller deling?
• For 10 kr kan du kjøpe 1/3 kg druer.
Hva er kiloprisen?

4 ulike tilnærminger
til tilpasset opplæring
1. Veksle mellom ulike presentasjonsformer
2. Tilpasning gjennom tall

• For 10 kr kan du kjøpe 2/3 kg epler.
Hva er kiloprisen?

• 2/3 kg hvetemel er 2/5 av full oppskrift.
Hvor mye mel trenger du til full oppskrift?

Tilpasning gjennom ulike oppgaver,
men samme kompetansemål

Tilpasning gjennom ulike oppgaver,
men samme kompetansemål
• I en dyrehage er det fire
kobraslanger:
• Lengden deres i centimeter
er: 85, 93, 101, 105.

• En ny kobra kommer til dyrehagen og gjennomsnittslengden øker med 2 cm.
• Hvor lang er den nye slangen?
• Det kommer enda en slange til dyrehagen. Nå blir
gjennomsnitts-lengden 1 cm mindre enn da det bare var
fire slanger.
• Hvor lang er den nye slangen?

Åpne oppgaver
• Herr Morken fikk 3 bøter for trafikkforseelser på ett år.
– Hva kan han ha gjort og hvor mye fikk han i bot til
sammen?
• Herr Morken fikk i løpet av et år trafikkbøter for kr 10 500
kr.
– Hva kan han ha gjort?
• Hjelpemiddel: Oversikt over trafikkbøter.

• Lærer Anton har vunnet 1 million kroner. Premien vil bli
utbetalt i tiere. Anton er veldig glad, men ser at han i
tillegg har fått et problem. Hvor mye veier alle tierne?
• Anton får hjelp av elevene på skolen til å bære gevinsten
hjem. Hvor mange elever må bære hvis de skal få premien
hjem i en engang?
• Han vet at 15 tiere veier 102 g
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Bare jeg kunne fått
premien utbetalt i 50lapper, da kunne jeg
sikkert båret dem hjem
selv.

• En avis synes pengepremien til Anton er en morsom ide, så
de lager en konkurranse.
• Den som klarer å finne ut verdien av omtrent 200 kg med
femkrone-stykker, vinner pengene.
• Da blir det konkurranse i klassen. Hvem kommer nærmest
riktig sum?

• Ville Anton klart å bære hjem 1 million kroner i en gang,
hvis det ble utbetalt i 50-lapper?

Spill: Sparegris
20

• Spill sammen to og to.
• Hver spiller tegner en stor sparegris
på et ark.
• I sparegrisen legges 43 kr, se
myntene over illustrasjonen.
• Kast to terninger ett tur. Spilleren
som kaster skal få så mange kroner
som antall øyne på de to terningene
til sammen fra den andre.
• Spill et bestemt antall minutter. Den
med mest penger vinner.
• En spiller vinner også hvis den andre
går tom.

restkappløpet
10

5

5

1

1
1

19-Oct-14
28

Planleggingsfase av leksjoner
• Hvilke forkunnskaper har de enkelte elevene?
• Hvilke forkunnskaper er nødvendige for å mestre
dette temaet?
• De som strever:
- Hva hindrer deres forståelse for brøk?
- å være klar over typiske misoppfattelser.

• De som har forstått:
- Hvor langt er de kommet i utviklingen?
- Hva skal til for å utfordre dem tilstrekkelig?

Hvordan organisere
timene
med tanke på
tilpasset undervisning?
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Læringsobjektets
kritiske aspekt
• Mennesker skiller ut/ser/erfarer forskjellige
egenskaper/aspekter ved et læringsobjekt, basert på
tidligere erfaringer og forkunnskaper og det vil føre
til ulikt læringsutbytte.

I taught a great lesson
but the wrong class came

Eksempel på funn av
kritisk faktor

Hvordan finne de
kritiske aspektene?
• Gjennom litteratur, f.eks lærerveiledninger, «Alle
teller», artikler i Tangenten osv
• Gjennom lærernes tidligere erfaringer «Dette vet vi
er vanskelig», «Dette vil være typiske
elevfeil/misoppfatninger»
• Gjennom fortester/prøver
• I undervisningssituasjonen, dvs på bakgrunn i
elevers innspill og spørsmål underveis.

fra undervisningssituasjon
•
•

Jeg satt med Malin og vi holdt på med regnestykket 765 : 3. Hun hadde
funnet frem pengene og tre lysestaker fungerte som personer, og jeg
hjalp henne med å skrive regnestykket i kladdeboka.
Vi diskuterte og snakket høyt hvordan vi fordelte pengene; Hvor mange
hundrelapper har vi (7), hvor mange får hver av de tre? Malin hadde
kontroll og svarte: De får 2 hver. Hun tok 6 av hundrelappene og fordelte
dem.

•

Jeg skrev i boka:

•

Plutselig utbrøt hun: Hvorfor skriver du 600 der, jeg skjønner ikke hvor
de 600 kommer fra.

Læresamtale

Mer utfordringer
Når skal disse oppgavene komme?

Arbeid med oppgaver

Arbeid med oppgaver

• Aktivisere forkunnskaper.
• Diskusjon to og to:
- hva de forstår med begrepet brøk.

Oppstart av time

• Hva tenker dere på når jeg sier brøk?
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Forklaring/egenskaper

Overordnet begrep

Forklaring/egenskaper

Brøk

Tallet under
brøkstreken

Begrepet
Eksempel

Nevner

Forklaring/egenskaper

Er alltid et
heltall

Nevner er 3
Eksempel

Eksempel

Eksempel

Nevner er 4

Nevner er 12

Nevner er 13

Sant - usant

Oppstartsaktivitet
Brøk med knapper
• Gi elevene gruppevis en boks med
forskjellige knapper/brikker og be dem
lage oppgaver, med brøk med
utgangspunkt i knappene.
• For eksempel kan de spørre etter andel
med ingen syhull, to hull, tre hull, fire
hull, etter farger, etter form og etter
størrelse.
• Deretter gir de boksen med knapper og
tilhørende oppgaver til en annen
gruppe, som så løser oppgavene.
• Til slutt kan gruppene presentere
oppgavene sine med løsninger for
hverandre.

Addisjon og subtraksjon
med brøk med ulik nevner

Tilpasning gjennom ulike
presentasjonsformer

Parallellbok!
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Mer trening
• Oppgavebok
• Kopioriginaler/alternative oppgaver

Tilpasning gjennom ulike
oppgaver
• Alternative oppgaver, både i forhold til forenkling og mer
utfordringer.

Nettoppgaver:
www.gyldendal.no/multi

Mer utfordringer

Antall barn med blå øyne
• 2/3 av guttene

• 2/3 av guttene i korpset har blå øyne.
• I det samme korpset har 3/5 av jentene også blå
øyne.
• Like mange gutter som jenter har blå øyne.
• Hvor mange barn kan det være i korpset?

Antall barn med blå øyne

• 3/5 av jentene

Oppsummering

• 2/3 av guttene = 3/5 av jentene
• Hvordan skal vi regne ut dette?
• Kan dere vise regningen ved å tegne?
• Kan dere løse med bare tall?
• «Utgangsspørsmål»
• Gjerne også åpnere spørsmål
– «Er det noe dere lurer på?»
• Med fokus vha ledetekst
– I dag lærte jeg å … / Det mest nyttige jeg lærte i
dag …
– Det mest interessante / overraskende i dag …
– En ting som jeg vil lære mer om er …
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