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Produktpar

Velg fire påfølgende tall.
• Multipliser det første og siste tallet.
• Multipliser de to midterste tallene.

Velg flere ulike sett av fire påfølgende tall, og gjør det samme.
• Hva legger du merke til?
• Vil dette gjelde alltid?  Hvorfor/hvorfor ikke?
• Overbevis den du sitter ved siden av.



System, mønster og sammenhenger

Hva legger du merke til?

Jeg ser at når jeg ganger de to midterste tallene blir 
det to mer enn når jeg ganger det første med det 
siste tallet.



Hypoteser, argumentasjon og bevis

• Vil dette gjelde alltid?  Hvorfor/hvorfor 
ikke?

• Overbevis den du sitter ved siden av.



Karls metode:



Alises metode:



Eksempel på utvidelse av oppgaven



Arbeid med LIST-aktiviteter

Inviterer elever til å

• utvikle og bruke problemløsingsstrategier

• sammenligne og diskutere fremgangsmåter

• reflektere og tenke kritisk

• resonnere, forklare og begrunne

• beskrive, argumentere, utforske videre og være kreative



LIST-aktiviteter og utforskende undervisning

Krever tett oppfølging og veiledning fra lærer:

• stille gode spørsmål 
• få fram elevenes fremgangsmåter, beskrivelser og 

begrunnelser 
• lede diskusjoner 
• representere elevenes tenking på tavla 



Utvikle matematisk kompetanse

Bygge på elevens tenking
• Gi rom for at alle får bidra
• Stille spørsmål
• Elevene forklarer både hvordan og hvorfor
• Hjelpe hverandre
• Dele kunnskap og resonnering
• Høre etter, prøve å forstå andres ideer og stille spørsmål
• Reflektere over og bruke det som er blitt sagt

Fremme forståelse og 
dybdelæring, 
faglig og sosial inkludering og 
tilpasset opplæring.

Metakognisjon



Prinsipper:
Utforskende og ambisiøs matematikkundervisning 

• Elevene er «sense-makers» 
• Ta utgangspunkt i elevenes tenking

• Deltakelse og likeverdig tilgang til å lære

• Kunnskap om elevene som lærende

• Tydelige læringsmål 

(Ghousseini et al., 2015)



Fagfornyelsen – om matematikk

Å lære matematikk handler om

• resonnering, kritisk tenking og 
kommunikasjon - gjennom abstraksjon og 
generalisering

• kritisk vurdering av resonnement og 
argumenter

• tid til å tenke, reflektere, resonnere, stille 
spørsmål – kreativitet og skapertrang

• samarbeid med andre gjennom 
utforskning og problemløsning

Udir.no
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Kjerneelementer i matematikk

• Utforsking og problemløsing

• Modellering og anvendelser

• Resonnering og argumentasjon

• Representasjon og kommunikasjon

• Abstraksjon og generalisering

• Matematiske kunnskapsområder



Matematiske samtaler



Matematiske samtaler

• Etablere en klasseromskultur hvor elevene lytter til 
hverandre med respekt
– klare regler for samtaler

• Samtaletrekk 
– som fremmer matematisk 

tenking og læring



Samtaletrekk

1. Gjenta ”Så du sier at…”

2. Repetere ”Kan du gjenta hva han sa med dine 
egne ord?”

3. Resonnere ”Er du enig eller uenig, og hvorfor?”
” Hvorfor gir det mening?”

4. Tilføye ”Har noen noe de vil føye til?”

5. Vente ”Ta den tiden du trenger… vi venter”

6. Snu og snakk ”Snu og snakk med naboen din…”
7. Endre ”Har noen av dere endret tenkingen 

deres?”



Matematisk samtale

• Finne ut om eleven har 
tenkt «riktig»

• Dialog mellom eleven og 
læreren

• Læreren sitter med fasit
og riktig forklaring

• Fokus på korrekt svar og 
gjerne en algoritme

Er det flere strategier? 
Utfordre annen tenking

Involvere alle elever i 
tenking og resonnering

Orientere elevene mot 
hverandres forklaringer

Fokus på resonnement og 
å se sammenhenger
Lov til å ombestemme seg

Hvordan tenkte du? Hvorfor?

Gjenta
Repetere
Tilføye

Vente
Snu og snakk
Repetere

Repetere
Resonnere
Tilføye

Resonnere
Tilføye
Endre



• Filmen Morten





Fagfornyelsen



Fra retningslinjer for utforming av 
læreplaner

• Kombiner kunnskaper og ferdigheter (verb) i 
kompetansemålet. For å oppnå kompetanse i faget må 
elevene og lærlingene kombinere kunnskaper og 
ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver i 
kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner.  

• Anvendelsesaspektet i kompetansedefinisjonen handler 
om at elevene og lærlingene skal bruke det de har lært på 
ulike måter. Som oftest beskriver verbet i 
kompetansemålene hvordan kunnskapen skal anvendes. 
Kompetansemål vil derfor som regel inneholde både 
kunnskaper og ferdigheter.



Underveisvurdering, samfunnfag 7. årstrinn

• Undervegsvurdering
• Undervegsvurderinga skal bidra til å fremje læring og til å utvikle kompetanse i faget. 

Elevane viser og utviklar kompetanse i samfunnsfag på 5., 6. og 7. trinn når dei utforskar 
og viser forståing av samanhengar mellom historie, geografi og samfunnskunnskap. 
Elevane viser og utviklar kompetanse når dei undersøkjer og presenterer 
samfunnsfaglege spørsmål, reflekterer over moglege svar på spørsmål om fortid, notid 
og framtid og vurderer korleis ulike kjelder kan gi ulik informasjon. Elevane viser og 
utviklar òg kompetanse når dei reflekterer over seg sjølve og andre som ein del av ulike 
fellesskap og korleis dei kan vere med på å påverke samfunnet. Vidare viser og utviklar 
dei kompetanse når dei bruker digitale verktøy og digital dømmekraft i arbeid med 
faget. 

• Læraren skal leggje til rette for elevmedverknad og stimulere til lærelyst gjennom 
munnlege, skriftlege, praktiske og digitale måtar å arbeide med faget på. Læraren skal 
vere i dialog med elevane om utviklinga deira i samfunnsfag. Elevane skal få høve til å 
prøve seg fram. Med utgangspunkt i kompetansen elevane viser, skal dei få høve til å 
setje ord på kva dei opplever at dei får til, og kva dei får til betre enn tidlegare. Læraren 
skal gi rettleiing om vidare læring og tilpasse opplæringa slik at elevane kan bruke 
rettleiinga for å utvikle kompetansen sin i samfunnsfag. 



Undervegsvurderinga skal bidra til å fremje læring og til å utvikle 
kompetanse i faget. 
Elevane viser og utviklar kompetanse i samfunnsfag på 5., 6. og 7. 
trinn når dei utforskar og viser forståing av samanhengar mellom 
historie, geografi og samfunnskunnskap. 
Elevane viser og utviklar kompetanse når dei undersøkjer og 
presenterer samfunnsfaglege spørsmål, reflekterer over moglege 
svar på spørsmål om fortid, notid og framtid og vurderer korleis 
ulike kjelder kan gi ulik informasjon. 
Elevane viser og utviklar òg kompetanse når dei reflekterer over 
seg sjølve og andre som ein del av ulike fellesskap og korleis dei 
kan vere med på å påverke samfunnet. 
Vidare viser og utviklar dei kompetanse når dei bruker digitale
verktøy og digital dømmekraft i arbeid med faget.



Læraren skal leggje til rette for elevmedverknad
og stimulere til lærelyst gjennom munnlege, skriftlege, 
praktiske og digitale måtar å arbeide med faget på.
Læraren skal vere i dialog med elevane om utviklinga deira 
i samfunnsfag.
Elevane skal få høve til å prøve seg fram.
Med utgangspunkt i kompetansen elevane viser, skal dei få 
høve til å setje ord på kva dei opplever at dei får til, og kva 
dei får til betre enn tidlegare.
Læraren skal gi rettleiing om vidare læring og tilpasse 
opplæringa slik at elevane kan bruke rettleiinga for å 
utvikle kompetansen sin i samfunnsfag.



Hva vil det si å utforske?

Hvilken betydning får dette 
metodeførende verbet for praksis? 
Ø Ny lærerrolle? 
Ø Ny elevrolle?

Å utforske handler om å 
oppleve og eksperimentere
og kan ivareta nysgjerrighet
og undring. Å utforske kan
bety å sanse, søke, oppdage, 
observere og granske. I noen
tilfeller betyr det å undersøke
ulike sider av en sak gjennom
åpen og kritisk drøfting. Å 
utforske kan også bety å teste 
eller prøve ut og evaluere
arbeidsmetoder, produkter
eller utstyr. 

(Fra: Retningslinjer for utforming av læreplaner i 
fag) 



Julekakeprosjekt i Trøndelag

• Hva bakes det til jul…? Forskjeller mellom aldersgrupper? 
Oppskrifter?

• Elevene aktive i å finne ut hvordan de skal løse oppgaven
• Elevene er motivert for å finne ut av noe – bruker 

grunnleggende ferdigheter som verktøy i undersøkelsen





MÅL ETTER UNDER FØR

Er målene for 
undervisningsopplegget 
knyttet til LK20?
• konkrete 
kompetansemål? 
• lesing/skriving som 
grunnleggende 
ferdighet? 
• Overordnet del?
Er det sammenheng 
mellom tekstvalg, 
arbeidsmåter og 
vurdering? På hvilken 
måte er undervisningen 
forankret i teorier om 
læring generelt, lesing 
og skriving spesielt?

Hvordan skal elevene få 
vise hva de har lært?
• Muntlig eller skriftlig 
produkt? 
• Alene, par eller i 
gruppe? 
Hvilke stillas må du 
bygge for at elevene skal 
vise kompetansen sin? 

Har elevene vært 
delaktig i utformingen av 
vurderingskriterier? 

Når, på hvilken måte og 
hvordan skal de få 
tilbakemelding?

Hvordan legger du til rette 
for at elevene skal forstå 
det de f.eks. har sett, lest? 
• Gjennom bestemte     
lesebestillinger?
• Gjennom ulike 

lesestrategier?
• Gjennom arbeid med 

bestemte ord og 
begrep?

Hvordan legger du til 
rette for at elevene kan: 
• være motiverte og 

engasjerte? 
• bli utfordret? 
• aktivere erfaringer 

og/ eller bygge 
bakgrunnskunnskape
r? 

• orientere seg i 
teksten? 

• se kunnskapene de 
skal tilegne seg inn i 
en større 
sammenheng?

Helhetlig undervisningsplanlegging















Hva har elevene lært 
gjennom dette prosjektet?

Hva kan elevene på din 
skole undersøke?

LK20: gjennomføre ei samfunnsfagleg undersøking og presentere resultata ved hjelp av eigna digitale verktøy



Kritisk tenkning og kildekritikk

• Å kunne utforske, tolke og reflektere over ulike kilder
– Vurdere om informasjonen er relevant
– Vurdere kilders troverdighet
– Innhente og sammenligne informasjon fra ulike kilder 

• Flere kilder kan gi elevene dypere forståelse av et tema –
forståelse for kompleksitet

• Modellere lese- og skrivestrategier
• Hjelpemiddel: Skriverammer som hjelper elevene i å 

oppsummere hovedsynspunkt i kilder







https://sprakloyper.uis.no/ungdomstrinn/fagovergripende-
lesing-og-skriving/

https://www.udir.no/laring-og-
trivsel/lareplanverket/grunnleggende-ferdigheter/lesing/lesing-i-
fag/naturfag/eksempel-kjelder/

https://sprakloyper.uis.no/ungdomstrinn/fagovergripende-lesing-og-skriving/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-ferdigheter/lesing/lesing-i-fag/naturfag/eksempel-kjelder/


Bruke denne undervisningsressursen som eksempel 
på

• Helhetlig undervisningsplanlegging
• Hvordan målsetning for læringsprosessen tydeliggjøres
• Hvordan elevene får støtte i lesing, skriving og muntlige 

aktiviteter
• Hvordan elevene får innta en utforskende rolle i arbeidet med 

tekster og kilder

• Overføre pedagogiske prinsipper fra slike eksempel til andre 
fag og andre temaer




