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HVA VIL DU HØRE OM I DETTE VERKSTEDET

• Litt om meg og min bakgrunn

• Elevene på Åssiden vgs – byggfag

• Tankene bak det jeg gjør

• Konkrete undervisningsopplegg

• Hvorfor har jeg så stor tro på det jeg gjør

• Spørsmål tar vi underveis



HVEM ER JEG?

• Først og fremst en person som liker å ha det gøy på jobb 

• Fagligpedagogisk leder for realfag ved Åssiden vgs

• Prosjektleder

• Fyrkoordinator og fyrbøter

• Lærer i matematikk og naturfag på åssiden vgs



ELEVENE PÅ BAT VED ÅSSIDEN VGS

• Nesten bare gutter

• Mange fremmedspråklige

• Mange med  lave inntakspoeng

• Gutter og jenter som ikke gleder seg til matematikk





DET SIES AT ETTER TO UKER HUSKER DU

• 10 % av det du leser

• 20 % av det du hører

• 30 % av det du ser

• 50 % av det du ser og hører

• 70 % av det vi sier

• 90 % av det du sier og gjør



DYBDELÆRING



DYBDELÆRING 



DYBDELÆRING I MATEMATIKK

• Begrepsforståelse

• Prosedyrekunnskap

• Anvendelse

• Resonering

• Metakognisjon og selvregulering



OPPDAG MATEMATIKKEN I DITT PROGRAMOMRÅDE

• HTTPS://FYR.NDLA.NO/NB/TEACHINGPROGRAMME/2926

• Hensikt og mål 

• Bevisstgjøre elevene på hva de må kunne av matematikk i fremtidige yrker

• Skape motivasjon for matematikk

• Bruke GRLF skriving og digitale ferdigheter

• Samarbeid med andre fag

https://fyr.ndla.no/nb/teachingprogramme/2926






OPPDAG MATEMATIKKEN I DITT PROGRAMOMRÅDE

• Elevene tar bilder og mål på verksteder

• Oppgavene lages i matematikktimene

• Oppgaver uten «fasit» publiseres på blogg

• Grupper på tre elever løser hverandres oppgaver

• Elevvurdering two stars and a wish

• Brev til 10. klassinger som kommer på besøk 



BILDER OG MÅL I VERKSTEDET



OPPGAVER LAGES I MATEMATIKKTIMENE



BLOGG



TRIPLETTER – OPPGAVELØSING OG TWO STARS AND A WISH



BREV TIL 10. KLASSINGER

• Du bør lærer deg Pytagoras, den er sentral i flere håndverksfag

• Det er lurt å lære deg å regne ut areal, omkrets og volum av ulike geometriske former

• Om du vil bli håndverker eller ikke er det lurt å lære seg personlig økonomi

• Jeg vil si du trenger mye hoderegning

• Du må være rask og nøyaktig

• Følg godt med

• Du bør lære deg  målestokk, da blir det lettere med plantegning



BREV TIL 10. KLASSINGER

• Du må lære deg måleenheter, omgjøring osv

• Du som begynner på BAT neste år må alltid følge med

• Beregning av priser er lurt å lære seg

• Følg med og gjør oppgavene du får av læreren, hun har en plan!

• Ikke tenk at du ikke har brukt for matematikk på verksted, for det har du!

• Gjør det du får beskjed om – også lekser. Da består du lett 



RÅD FRA 2017/18 ELEVENE PÅ BAT



FLERE TIPS

• Stasjonsundervisning ( Lærer, PC, Spill/ oppgaver)

• Stafetter 

• Alias

• Praktiske oppgaver utenfor klasserommet



STASJONSUNDERVISNING

• Lærerstasjon

• PC

• Spill

• Begrep



STAFETTER



ALIAS - BEGREPER



PRAKTISKE OPPGAVER UTENFOR KLASSEROMMET



HVORFOR HAR JEG SÅ STOR TRO PÅ DET JEG GJØR?

• Først og fremst tilbakemeldinger fra elevene

• Nytter ikke å fortsette med det som ikke virker

• Gylne øyeblikk og glede over egen mestring hos elevene

• Gir mye større rom for tilrettelegging for den enkelte eleven

• Jeg liker både kaos og læring

• Tror og mener at det blir viktigere og viktigere med større variasjon i metode og arena for å 
skape motivasjon, mestring og læring 



ER DETTE FRAMTIDEN?



TAKK FOR MEG 

• Line Johnsen

• Åssiden videregående skole

• line.johnsen@bfk.no


	Bare kaos eller meningsfylt læring
	Hva vil du høre om i dette verkstedet
	Hvem er jeg?
	Elevene på BAT ved Åssiden vgs
	Slide Number 5
	Det sies at etter to uker husker du
	Dybdelæring
	Dybdelæring 
	Dybdelæring i matematikk
	Oppdag matematikken i Ditt programområde
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Oppdag matematikken i ditt programområde
	Bilder og mål i verkstedet
	Oppgaver lages i matematikktimene
	Blogg
	Tripletter – Oppgaveløsing og Two stars and a wish
	Brev til 10. klassinger
	Brev til 10. klassinger
	Råd fra 2017/18 elevene på BAT
	Flere tips
	Stasjonsundervisning
	Stafetter
	Alias - begreper
	Praktiske oppgaver utenfor klasserommet
	Hvorfor har jeg så stor tro på det jeg gjør?
	Er dette framtiden?
	Takk for meg 

