
Hvordan skape et godt matematisk 
læringsmiljø i kollegiet?

Novemberkonferansen 2018

Trine S. Forfang 



Oppdraget

• Utfordringen jeg fikk: 
• gjør denne skolekretsen bedre i matematikk

• Ingen rammer – bortsett fra 2 lærere i alle matematikktimer

• Alle må delta

• Dette måtte vi gjøre sammen – vi skulle gjøre hverandre gode

• Vi skal se og bruke alle de ressursene som en skole rommer



Personalet

• Personalet ble mine elever. Jeg holdt kurs for de i det de skulle 
gjøre med elevene. 

• Startet med noe som angikk alle 
• Regning i alle fag 

• Læringspartnere

• Samtaletrekk



Vi lagde en årsplan
Dato Tema Deltagere

14.8 Kurs med Svend K. Eidsten Alle

14.8 Prosjektleder introduserer året Alle

Aug Gjennomgang av Multi helårs/tiltak 1.-4.trinn

Aug/Sep Oppstartsamtaler (telling, tall og mengder) 1.trinn

Uke 38 Artikkel deles ut Alle

20.09 Spillkveld 1.trinn

18.10 Artikkel/kollegaobservasjon Vurdering Intro Alle

25.10 Gjennomgang av oppgaver til MA dag Alle

27.10 Matematikk dag 1.-7. trinn

Uke 46 Erfaringsdeling kollegaobservasjon Alle

Uke2 Multi halvårs Alle

Uke 3 & 4 Gjennomgang av Multi halvårs/tiltak 2.-4. trinn

31.01 Kurs i bruk av materiell med Trine Alle

14.02 Vi ser nærmere på resultatene fra NP. Hvilke type 

oppgaver har gode/dårlige resultater?

Alle

12.03 Gjennomgang av oppgaver til MA dag Alle

Uke 11 Matematikkdag Alle

11-12 Udirs kartleggingsprøver 1.-3. trinn

Uke 14 Erfaringsdeling regning i alle fag Alle

Innen 1.juni Multi helårsprøve 1.-7. trinn



Konkretiseringsmateriell

Skal kunne brukes hele grunnskoleløpet.

• Geobrett

• Tangram

• Terninger

• Kort

• Basemateriell 

• 9 metoder for problemløsning

• Regnesstrategier

• Samtaletrekk 

• Dagens tall

• Telling



Vi hilser

• Du har fått en læringspartner som du nå skal få hilse på

• Hvorfor læringspartner?



Hva er en læringspartner?

• En du sitter sammen med en avgrenset periode

• En du blir godt kjent med

• En du skal hjelpe og som også skal hjelpe deg

• En som motiverer deg

• En som inspirerer deg

• En som stiller spørsmål til dine tanker og ideer slik at du 
utvikler deg videre

• En som gir deg tilbakemeldinger og fremovermelding



En god læringspartner…

• Ser på den som snakker

• Lytter til den som snakker

• Er positiv

• Er konstruktiv

• Diskuterer

• Er samarbeidsvillig

• Er ærlig og hjelpsom

• Følger med



• Første oppgave: 2 flasker brus og 3 hveteboller koster kr 72,-. 
Hva koster brusen og hva koster hvetebollen?

• Gjør først oppgaven individuelt, del deretter med 
læringspartneren hvordan du har tenkt?



Problemløsningsstrategier

1. Se etter et mønster

2. Lag en systematisk tabell

3. Lag en visualisering

4. Gjett og sjekk

5. Løs en del av problemet

6. Arbeid baklengs

7. Tenk på et tilsvarende problem

8. Forenkle problemet

9. Endre angrepsmåte 
Tom Rune Kongelf, Høgskulen på Vestlandet



Visualisert (laget av Skien kommune)



Legg til rette for de ulike metodene

Mette møter et troll som står og holder vakt på en bro. Trollet sier til Mette:

Hvis du vil gå frem og tilbake over broen, så skal jeg doble de pengene du

har i lommen. Etterpå skal du gi meg 8 kroner.

Det synes Mette hørtes ut som en lett måte å tjene penger på. Hun går frem

og tilbake over broen en gang, og de pengene hun har i lommen, fordobles

før hun betaler trollet 8 kroner.

Mette får lyst til å prøve igjen. Enda en gang fordobles de pengene hun har i

lommen, og igjen betaler hun trollet 8 kroner.

Mette tar en tredje tur. Enda en gang fordobles de pengene hun har i 
lommen.

Nok en gang betaler hun trollet 8 kroner. Men nå har ikke Mette mer

penger igjen. Hvor mye penger hadde Mette til å begynne med? 



Samtaletrekk og talk moves

(Chapin et al., 2009; Kazemi & Hintz, 2014)



Tall og telling

• Det foregikk lite telling på alle trinn

• Det bør telles på alle trinn

• Egenprodusert tellehefte

• Gjennomførte telleøkter i personalet som jeg hentet fra 
Matematikksenterets MAM prosjekt «Telle i kor»



Erfaringsdeling i hele personalet

• Kollegaobservasjon + samtaler med helt klare oppdrag

• Samme temaene som kursene og artiklene
• Læringspartner

• Samtaletrekk + problemløsningsmetoder

• Vurdering

• Erfaringsdeling med hele personalet
• Mulighet til å skryte av hverandre

• Det er lov å være god



Sammen blir vi gode



Forskning

• Ikke så lett tilgjengelig

• Mange bra artikler på Matematikksenteret sin side

• Nå også www.mattelist.no

• Hvordan skal man rekke å finne, lese og holde seg oppdatert i 
en travel hverdag?

• Delte ut artikler som passet godt med de fokusområdene vi 
jobbet med

• Deretter jobbet vi med metoden «Verdenskafe»

http://www.mattelist.no/


Verdenskafe

• Individuell del (10 min)
• Velg tre poeng fra artikkelen som du vil fremheve. Formuler poengene med egne ord

• begrunn kort hvorfor du velger å fremheve dem. 

• Gruppedel (30 min)
• 1. Presenter det individuelle arbeidet for resten av gruppa.

• 2. Diskuter dere frem til to poeng fra artikkelen som gruppa ønsker å fremheve i plenum.

• Plenumsdel (20 min)
• Viktige poeng fra gruppediskusjonen løftes frem.

• De opprinnelige gruppene splittes opp og fordeles på nytt. Den nye 
gruppesammensetningene er slik at ingen av gruppene har deltagere som arbeidet 
sammen i teamarbeidet. Deltagerne representerer sin gamle gruppe og legger frem 
gruppas poenger. 
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