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Grossman et al. (2009)
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Syklus av utprøving og utforsking (Lampert et al. (2013))

1. Observasjon

2. Felles 
analyse 3. 
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5. 
Gjennomføring

6. Refleksjon

En syklus av 

utprøving og 
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Rollespill

Samtale mellom 
lærer og en elev

Samtale mellom 
lærer og to elever

Helklassesamtale Helklassesamtale



Grep for samtaler som fremhever MR

Få frem Respondere Fremme Utvide

Ellis et al. (2019)
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Økt 3 om brøk

MR-prosess: Se etter sammenhenger og mønster mellom tallene i 

et multiplikasjonsstykke, uttrykke en hypotese, og argumentere for 

den gjennom et enkelttilfelle

MR-grep: få frem, respondere og fremme

Approksimasjon: planlegge og lede helklassesamtale med 

utgangspunkt i elevers skriftlige arbeid
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Oppgaven elevene jobba med

Skriv oppgaven som et 

regnestykke og skriv 

svaret som en brøk.

Ser du noe 

sammenheng mellom 

tallene i regnestykket 

og tallene i svaret? 

Prøv å forklare hvorfor 

det blir slik.
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5
⋅
3

4
=

6

20
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Vi delte først i 4-delene for å tegne de 4 4-delene som 

skal være lekeplassen, så delte vi hver av de tre i 5-

deler, og tok 2 av dem. Da så vi at det blir 6 slike små 

deler, men vi visste ikke hvilken brøk det er. Når vi delte 

den siste 4-delen i 5, ble det 20 deler til sammen. Så 6 

av 20 blir sykkelbanen. 

2

5
⋅
3

4
=

6

20
Det blir ganget oppe og nede. 2 ⋅ 3 = 6, 5 ⋅

4 = 20

2

5
⋅
3

4
=

6

20

Det blir 6 deler fordi det først var 3 deler, så 2 fra hver 

av dem. Og til sammen blir det 20 deler fordi det var 

først 4 deler, så 5 deler i hver av dem. 2 ⋅ 3 = 6,

5 ⋅ 4 = 20

Ivan og Marius

Ovid og Inger
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Situasjonen føles relativt ekte
OLA: Men nå vet vi ikke når man får fram svar, så vet man ikke akkurat hva… 

Vi får bare vite hva svaret er

LONE: Da kan man jo spørre Ivan og Marius da

OLA: Ja, men hva gjør vi nå liksom, nå har vi spurt få fram svar, og da 

kommer de til å svare at ja vi fikk seks eller noe sånn, fordi de vi har jo 

ikke fått vite hva de har gjort

EVEN: Ja, men da kan vi etterspørre forklaring

OLA: Ja

LONE: Ja etterspørre forklaring

OLA: Etterspørre forklaring. Vi må jo vite hvordan de har kommet, og da får vi 

jo vite at de har gjort noe riktig
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Ønske om å prøve planen
ANJA: Selma og … skal vi se …og Klara. Forklarer ut fra modellen som er, forklarer ut 

fra modellen til Ivan og Marius

ARYA: Mhm. (pause) okei

ANJA: Jeg føler fortsatt ikke vi har svart på det

HEIDI: Men vi er på vei

ANJA: Selma og Klara forklarer ut fra modellen til Ivan og Marius hvor stor sykkelbanen 

er, eller hvor sykkelbanen er. Nei, er det sykkelbane? Ja. Da må vi begynne å 

komme oss… Ovid og Inger

HEIDI: Da kan vi jo læreren si bare sånn, (ser på elevsvarene) «hvorfor blir det 6 deler 

og hvorfor blir det 20 deler, er det noen som ser det?» Og så kan jo Ovid og 

Inger svare det

ANJA: Ja

HEIDI: Ja om det er noen som klarer å forklare hvorfor det blir 6 deler og 20 deler

ARYA: Jeg tror nesten det er enklere å prøve det i … å bare prøve det på en måte og 

se litt hvordan det utvikler seg. Vi har jo en skisse og så blir det nok ganske 

sikkert en liten forandring underveis.
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Rollespillene
ANDERS (lærer): Hvorfor er det sånn at det blir, at vi ganger både oppe og nede sammen, 

altså både teller og nevner?

NIKOLAI (som Ovid og Inger): Fordi at, ehm, når vi har de fire delene som er hele figuren 

vår som er hele gressletta så må jo de også deles opp i fem, og da må hele 

figuren deles opp i fem, så da ganger vi fem med fire.

ANDERS (L): Ja, for da får dere hvor stor figuren er

NIKOLAI (O&I): Totalt, det er den hele figuren

ANDERS (L): Ja

NIKOLAI (O&I): Og så må vi jo gange sammen de to oppe, fordi de tre delene av figuren 

skal jo bare to av halv, to av hele bli delt inn.

ANDERS (L): Så dere laget først, tre, så dere laget først, dere hadde de tre delene og så 

delte dere opp hver del i fem brikker og så tok dere to av de brikkene hver

NIKOLAI: Ja



Utfordringer

• Helklasserollespillene var 
«skumle»

• Vanskelig matematisk 
innhold

• Valg av fokus på MR-
prosesser

• Valg av fokus på MR-
grepene

• Våre forventninger
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Planen videre: dele øktene
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Spørsmål til diskusjon

• Kunne vi gjort endringer som gjør at vi bygger enda bedre 

bro til praksis (gitt at vi ikke drar ut i praksis)?

• Kunne dere tenkt dere å ta i bruk noe liknende i egen 

lærerutdanning? Hvorfor, hvorfor ikke?

• Hvis dere skal kunne ta i bruk øktene i deres 

lærerutdanning, hva trenger dere av ressursene da?

– Elevarbeider

– Klassesamtaler

– Eksempler på hvordan det kan foregå?
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