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Summen av tre kort er 24



Magisk kvadrat 
https://www.matematikk.org/trinn11-
13/artikkel.html?tid=64711

https://www.matematikk.org/trinn11-13/artikkel.html?tid=64711


Legge til rette for dybdelæring i 
fremtidens skole 

De nye kjerneelementene i matematikk

1) Utforskning og problemløsning

2) Modellering og anvendelser 

3) Resonnering og argumentasjon 

4) Representasjon og kommunikasjon 

5) Abstraksjon og generalisering 

6) Matematiske kunnskapsområder  



Verdigrunnlaget

1) Motivasjon og mestring 

2) Relevans 

3) Skaperglede, engasjement og utforskertrang 

4) Kritisk tenking 

5) Å lære å lære 



Hva er kravene i dag?

• Elevene må tidlig få et godt tallbegrep og varierte regnestrategier. 
Dette er grunnmuren i det eleven skal mestre i løpet av 
grunnskolen. 

• Elevene skal kunne utforske en matematisk problemstilling.

• Elevene skal kunne løse oppgaver der de i utgangspunktet ikke 
kjenner en løsning.

• Elevene skal kunne ta en problemstilling fra virkeligheten, 
omformulere den til en matematisk modell og tolke modellen i lys 
av den opprinnelige situasjonen. 

• Elevene må kunne følge og vurdere matematiske resonnementer.

• Elevene må kunne veksle mellom hensiktsmessige 
representasjonsformer som symboler, figurer, tegninger, grafiske 
framstillinger, tabeller, diagrammer, verbale uttrykk og konkreter.



Dybdelæring innebærer

• Sammenheng

• Forståelse

• Underliggende mønstre

• Refleksjon
Hva er det viktigste i faget?

Kjerneelementene i matematikk består 

av sentrale aktiviteter, ferdigheter og 

begrepsstrukturer i faget 



Overflatelæring

• Kunnskapen er som løsrevne 
biter skrevet på hver sin post-it
lapp

• Pugg fremfor sammenheng

• Regler uten forståelse eller 
sammenheng



Dybdelæring





Dybdelæring: Fem tråder

Begrepsmessig 

forståelse

Prosedyre-

kunnskap

Anvendelse Resonnering

Metakognisjon 

og 

selvregulering

Kilpatrick, fem tråder



Pølse i brød, argumenter!  



Hvordan introduserer du multiplikasjon 
for elevene dine? 

• 15 . 15 = 1 . 2 . 100 + 25

• 25 . 25 = 2 . 3 . 100 + 25

• 35 . 35 = 3 . 4 . 100 + 25

Hva er mønsteret her? 



Nyttige nettsider 
https://www.mattelist.no/

Matematiske aktiviteter med utfordringer som passer for alle!

http://realfagsloyper.no/

Didaktisk kompetanseutvikling i realfagene. For ansatte i 
barnehage og skole

https://dekom.no/

https://www.udir.no/laring-og-
trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/oppsummeringer-av-7000-
horingssvar-om-nye-lareplaner/matematikk-grunnskole--
oppsummering-av-horingen/

Læreplanen som kommer etter hvert 

https://www.mattelist.no/
http://realfagsloyper.no/
https://dekom.no/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/oppsummeringer-av-7000-horingssvar-om-nye-lareplaner/matematikk-grunnskole--oppsummering-av-horingen/


Kjerneelementer i matematikk

Resonnering og 

argumentasjon

Utforsking og 

problemløsning
Matematiske 

kunnskapsområder

Abstraksjon og 

generalisering

Representasjon og 

kommunikasjon

Modellering og 

anvendelse
Metakognisjon



Skredder og skjerf

https://youtu.be/vQu8cLLc2jY

(0.00-3.55) https://www.matematikksenteret.no/kompetanseutvikling-i-skolen/mam/aktiviteter-og-filmer-i-mam/resonnering

https://youtu.be/vQu8cLLc2jY
https://www.matematikksenteret.no/kompetanseutvikling-i-skolen/mam/aktiviteter-og-filmer-i-mam/resonnering


https://www.matematikksenteret.no/sites/default/files/media/filer/MAM/Resonnement%20Skredder%20og%20skjerf%20Transkripsjon.pdf

Målingsdivisjon

Sammenheng 

mellom 

regnearter

https://www.matematikksenteret.no/sites/default/files/media/filer/MAM/Resonnement%20Skredder%20og%20skjerf%20Transkripsjon.pdf


Forståelse vokser frem

• Elevene anvender kjent 
prosedyrekunnskap når 
de utforsker divisjon av 
brøk knyttet til en praktisk 
problemstilling 

Begrepsmessig 

forståelse

Prosedyre-

kunnskap

Utforsking og 

problemløsning

Modellering og 

anvendelse

Anvendelse



Prosedyre-

kunnskap

Abstraksjon
Representasjon og 

kommunikasjon

Begrepsmessig 

forståelse



22 Thomas: Hvis han skal sy et skjerf der hvert skjerf er en fjerdedel av en

meter? Han har fortsatt 6 meter stoff. Hvor mange skjerf er det

han får nå da?

Resonnering og 

argumentasjon
Resonnering



Drøftingsøkt

• Snakk sammen i gruppa om hva som er viktige matematiske 
begreper på barnetrinnet. 

• Velg et slikt begrep som er aktuelt på de trinnene dere 
underviser på. Diskuter hvilke av kjerneelementene dere vil 
prøve ut for at elevene skal lære om det valgte begrepet.

• Lag og diskuter undervisningsopplegg som dere vil prøve ut 
før neste samling med elever. Opplegg på ulike trinn vil bli 
forskjellige, men prøv å se oppleggene i sammenheng.



Mellomarbeidet (før januar)

• Prøv ut undervisningsopplegg(et) du laget (startet å lage) 
med elever.

• Reflekter selv over rolle til kjerneelementer i det som skjedde 
og hvordan det påvirket læring av begreper

• Del erfaringer på egen skole med kolleger. Involver kolleger 
som ikke er på nettverkssamling, gjerne også i å 
gjennomføre undervisning dere kjerneelementer prøves ut



Mellomarbeid og forarbeid (før 6. jan.)

A: Enkeltlærere ser over planer og prøver ut opplegg som 
involverer to eller flere kjerneelementer og er i samsvar med 
fagets nye sentrale verdier.

B: Skolebasert erfaringsutveksling – Presenter fagets 
kjerneelementer for kolleger i eget og andre fag på egen 
skole. Eksemplifiser med erfaringene fra utprøving. 

C: Forarbeid til neste samling. Undersøk den vedtatte nye 
læreplanen i matematikkfaget. Begynn med det mest aktuelle 
klassetrinnet for deg og se etter de lange linjene før og etter 
dette trinnet. Hva gleder du deg til og hva er utfordrende?


