
Matematikk i tre akter



Lamis er:

• En møteplass for alle som underviser i matematikk fra barnehage til høyskoler og 
universitet.

• En organisasjon som har et mål om at matematikk er et fag som alle opplever er
viktig og nyttig. 

• En organisasjon som arbeider for å øke kompetansen til alle som arbeider med 
matematikk ved blant annet å arrangere kurs lokalt og nasjonalt. 

• En organisasjon som deltar i debatten om matematikk i skole og lærerutdanning.

• En organisasjon som vil øke rekrutteringen til studier i matematiske fag og 
realfag generelt. 



Agenda

• hva er matematikk i tre akter

• hvorfor arbeide med matematikk i tre akter

• prøve ut i grupper

• reflektere og dele ideer



Hva er matematikk i tre akter

• elevene tar utgangspunkt i en konkret 
situasjon, film eller bilde

• elevene skal gjennom samtale finne 
matematikken og sammen lage 
matematikkoppgaver 

• matematiske begreper har fokus

• gir aktive og medvirkende elever som 
reflekterer med hverandre og med lærer



Første akt
• organisere i grupper
• introdusere situasjonen med for eksempel bilde, film, konkreter
• motivere elevene til å finne matematikken? stille spørsmål
• be elevene gjette et svar som er for høyt/lavt på spørsmålene
• velge et eller flerespørsmål å gå videre med

Andre akt
• gi elevene informasjon som er nødvendig – de må stille spørsmålene
• ha fokus på vokabular, begreper og kommunikasjon
• lytte til elevene når de arbeider med løsninger, og stille oppfølgingsspørsmål

Tredje akt
• be elevene sammenlikne med løsningene og med svarene de gjettet, var for høye/lave
• vurdere og presentere matematikken
• jobbe videre med flere av spørsmålene som kom opp I første akt eller oppfølgingsspørsmål. 
(her ligger det gode muligheter fortilpasning.



Hvorfor arbeide med Matematikk i tre akter?

• fokus på utforskning 

• knytter matematikken til en praktisk situasjon

• lav inngangsterskel, høyde for å gjøre mye utav det

• elevene må bruke begreper og kommunisere ideer og løsninger

• overgangen fra konkret situasjon til abstrakt matematisk uttrykk

• Kjerneelementer og verdigrunnlaget i LK20



Vi prøver ut i grupper.

Gruppene må:

- velge en lærer
- velge en som skriver i refleksjonsrunden

Utstyr:
A3 ark og skrivesaker



Akt 1 – 15 minutter

- Finn matematikken!
- Velg spørsmål å gå videre med.
- Gjett noe som er for mye og noe som er for lite

REFLEKSJON:
- Hva er viktig å tenke på for læreren i forberedelsen og i Akt 1?



Akt 2 – 20 minutter

- Hvilke opplysninger trenger dere for å arbeide med 
spørsmålet? (læreren har her et ark med opplysninger + tilgang 
til pc) 
- Arbeide med løsninger

REFLEKSJON:
- Hva er viktig å tenke på for læreren i Akt 2?



Akt 3 – 15 minutter

Lag et spørsmål hver som kunne ha vært gitt for å gi elevene 
utfordringer?

REFLEKSJON:

- Hvordan kunne gruppene ha presentert arbeidet?
- Runde med egne refleksjoner til denne måten å arbeide på.



Oppsummering

• Felles idemyldring

• Ressurser

• Innspill om nye læreplanutkast 



1. KLASSE
MATEMATIKK I 3-AKTER





SPØRSMÅL FELLES PÅ 
TAVLEN



VI VELGER HVILKET 
SPØRSMÅL VI VIL 
JOBBE MED



ELEVENE UNDERSØKER 
ANTALL I HVER FARGE



ULIKE 
TELLESTRATEGIER



TELLESTRATEGI 
DISKUTERES



LØSNINGER 
PRESENTERES



Lenker

• http://blog.mrmeyer.com/2011/the-three-acts-of-a-mathematical-
story/

• http://blog.mrmeyer.com/2013/teaching-with-three-act-tasks-act-
one/

• https://tapintoteenminds.com/real-world-math-tasks/

• https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jXSt_CoDzyDFeJimZxnhgw
OVsWkTQEsfqouLWNNC6Z4/pub?output=html
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