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Matematikk og klasseledelse i et resonnerende læringsmiljø

Construct a data set of seven numbers for which the mode is 5, the median is 6, 
and the mean is 7. 

Alter it to make the mode 10, the median 12, and the mean 14; alter it to make the 
mode 8, the median 9, and the mean 10. 

Is it possible to preassign any value to each mode, median, and mean 
independently and restrict the data set to just five data points? 

How small a data set can achieve any preassigned mode, median, and mean? 
How much choice of data set is there then?

Watson og Mason, 2005

The Building Thinking 
Classrooms Framework
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Fire «verktøykasser» med 
14 praksiser for å skape et 
resonnerende læringsmiljø 
i matematikk



Liljedahl (2021, s. 164)

Typisk forløp av en leksjon 
(mer enn 65 min.)



Et samarbeid med to lærere

Universitetsskolene i Trondheim

Foto: Julie Gloppe Solem/NTNU

Universitetsskolesamarbeidet i Trondheim (USSiT) er et partnerskap om universitetsskoler mellom NTNU, Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune. 
Hensikten er å fremme samarbeid mellom universitet og universitetsskoler om forskning og utviklingsarbeid, med mål om en framtidsrettet skole og 
lærerutdanning med best mulig læring for elever og studenter.

USSiT tar utgangspunkt i universitetssykehusmodellen, og idéen om praksisnær og praksisrelevant forskning er basert på et tett samarbeid mellom forskere, 
lærere og studenter. Kjernen i samarbeidet er samskapt forskning med relevans for lærerutdanning og skole.

I samarbeid med skoleeierne, Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune, vil forskningen bli delt med andre skoler og dermed styrke utviklingen av 
skolene i Trondheim og Trøndelag.

USSiT omfatter tre universitetsskoler (Huseby barneskole, Charlottenlund ungdomsskole og Charlottenlund videregående skole) og alle NTNUs 
lærerutdanninger (grunnskolelærerutdanningene 1–7 og 5–10), lektorutdanningene 5LU, praktisk-pedagogisk utdanninger PPU og FPPU og 
yrkesfaglærerutdanningen).

https://www.ntnu.no/universitetsskole/

USSiT - Universitetsskolesamarbeidet

Matematikk 1P/1T

Et ønske om å heve kvaliteten på den muntlige dialogen vi har 
med elevene i realfagklasserommet.

Det er ikke mye rom for å 
tenke utafor boksen i 

matte. fra passive observatører til aktive 
deltakere

Aksjonsforskning

Læring

Teori Analyse

Refleksjon

Spørsmål og undring

Undersøkelses-
opplegg

Innsamling av 
informasjon

Gjennomføring 
av tiltak

Konkretisering 
av tiltak

Postholm og Jakobsen, 2011

1
list hopes and 

concerns

2
try a new practice

3
collect data

4
check what the data 

mean

5
reflect om alternate 

way to behave

6
fine-tune practice

Schmuck, 2006



Nå-situasjon Ønska mål

et ønske om et resonnerende læringsmiljøStåstedsanalyse

Aksjoner/tiltak
๏ åpne problemstillinger 
๏ vertikale tavler 
๏ veiledning 
๏ oppsummering

Eksempel på tavle der tre elever har framstilt humøret sitt grafisk gjennom et døgn 

Planleggingsskjema som lærerne brukteEksempel på elevnotater i en skriveramme som 
læreren hadde laget



Referanser

Liljedahl, P. (2021). Building thinking classrooms in mathematics, grades K-12: 14 teaching 
practices for enhancing learning. Corwin. 

Postholm, M. B., & Jacobsen, D. I. (2011). Læreren med forskerblikk: Innføring i 
vitenskapelig metode for lærerstudenter. Høyskoleforlaget. 

Schmuck, R. A. (2006). Practical action research for change (2nd ed). Corwin Press. 
Watson, A., & Mason, J. (2005). Mathematics as a constructive activity: Learners generating 

examples. Lawrence Erlbaum Associates.

Anders Sanne og Per Gunnar Østerlie
Institutt for lærerutdanning

Takk for oss


