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UTFORSKING, SAMARBEID OG 
ENGASJEMENT I MATEMATIKK 

OG NORSK

«Vi har en ambisjon 
om at elever skal 
snakke mer i 
undervisningen, fordi 
det kan bidra til 
bedre forståelse i 
faget.» 

Renate Jensen, Leder for 
læreplangruppen i 
matematikk

Kari Kolbjørnsen Bjerke og Mona Røsseland 

BEGRUNNELSE FOR NY
LÆREPLAN UT FRA TRE NIVÅ

▪ Samfunn

▪ Politikk

▪ Individ
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Samfunnsmessige 

faktorer

Analytisk 
resonnement

Kompleks 
problemløsning 

Kommunikasjon og 
samarbeid

Kompetanse for fremtiden

Politiske faktorer
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De sier aldri noe om hva vi skal 

bruke det til, bare at det er 

pensum og at vi må kunne det… 

Vi kommer aldri til å få brukt for 

det senere i livet liksom, ikke 

likninger i alle fall. 

Jeg skjønner ganske lite av matten (…) 

De står der og snakker .. 

og så er det så vanskelig å skjønne 

hva de egentlig  snakker om ..

Jeg skjønner det ikke så godt, og 

da blir det kjedelig. 

Og når det er kjedelig, så 

…ehh... klarer jeg ikke å lære 

heller… jeg er nødt for å synes 

at det er litt gøy for å lære

Individ

Årsaker til  tap av motivasjon:

- Fag  blir  mer virkelighetsfjernt og 

vanskeligere. 

- Tap av mestringsfølelse og selvtillit

- Ensformig og kjedelig undervisning

MESTRE LIVET
– nå og i fremtiden

Røsseland & Bjerke, 2022

• Et verdiløft

• Helhet og sammenheng

• Opplæringen skal oppleves som mer 
relevant

• Gi rom for dybdelæring

• Profesjonsfellesskapet som kilde til læring

Røsseland & Bjerke, 2022

Fem drivere i LK20

Røsseland & Bjerke, 2022

Skolen skal ...

• Den overordnede delen beskriver 
det grunnsynet som skal prege 
pedagogisk praksis i hele 
grunnopplæringen. 

• Formålet med opplæringen

• Opplæringens verdigrunnlag

• Prinsipper for læring, utvikling 
og danning

• Prinsipper for skolens praksis

Røsseland & Bjerke, 2022

Opplæringens verdigrunnlag

• Menneskeverdet

• Identitet og kulturelt mangfold

• Kritisk tenkning og etisk bevissthet

• Skaperglede, engasjement og utforskertrang

• Respekt for naturen og miljøbevissthet

• Demokrati og medvirkning

utforske
oppdage
reflektere
eksperimentere
finne ut av 
leke
undre seg
være nysgjerrig

Røsseland & Bjerke, 2022
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Skaperglede, engasjement 
og utforskertrang

"Barn og unge er nysgjerrige og ønsker å 
oppdage og skape. I opplæringen skal elevene 
få rike muligheter til å utvikle engasjement og 
utforskertrang. Evnen til å stille spørsmål, 
utforske og eksperimentere er viktig for 
dybdelæring. Skolen skal respektere og dyrke 
fram forskjellige måter å utforske og skape på. 
Elevene skal lære og utvikle seg gjennom 
sansning og tenkning, estetiske 
uttrykksformer og praktiske aktiviteter."

(Overordnet del, kap. 1.4)

Kompetanse for framtida:

Å reflektere, være kritiske, utforskende,      
problemløsende og kreativ. 

 Setter krav til forståelse og dybdelæring. 

Kompetansebegrepet: 

 Kompetanse er å kunne tilegne seg og anvende 
kunnskaper og ferdigheter til å mestre utfordringer 
og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger 
og situasjoner. Kompetanse innebærer forståelse og 
evne til refleksjon og kritisk tenkning.

Kompetansebegrepet i 

fagfornyelsen

RØSSELAND & BJERKE, 2022

1. Tilegne seg sentrale kunnskaper og ferdigheter

2. Oppdage og forstå sammenhenger, prinsipper og mønstre

3. Anvende kunnskaper, ferdigheter, prinsipper og forståelser 
på ulike måter i kjente og ukjente situasjoner

4. Tenke kritisk rundt konklusjoner og resultater og reflektere 
over egne læringsprosesser

(Hartberg, E. 2022)

Faser i kompetansebygging

Røsseland & Bjerke, 2022

DYBDELÆRING 
– HVA ER DET?

En samlebetegnelse 
for den viktigste 
kompetansen 
elevene skal utvikle 
på skolen.

The Hewlett Foundation (2010)

Mestre fagstoff: 

- Fakta, ferdigheter

- Forståelse, 

sammenhenger

Lære å 

lære

Problemløsning, 

kritisk tenkning, 

kreativitet

Samarbeid

Kommunikasjon

skriftlig og 

muntlig

"Å UTFORSKE"

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.

(Retningslinjer for utforming av læreplaner i fag, Udir) Den ny læreplanen fordrer at vi tenker 

nytt om undervisning,

at vi endrer noen rutiner
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Om elevene skal "løse

problem", "forklare en

tankegang" og "drøfte

løsninger", kan vi ikke alltid

fortelle dem på forhånd

hvordan en oppgave skal

løses!

Hvordan komme i gang med mer utforskning?

HVA ER RUTINER?
Rutiner er en sekvens av 
regelmessige handlinger.

– Rutiner gir struktur i tid og 
interaksjoner.

– Rutiner gir en flyt som styrer 
handlingene.

Så rutiner må vi ha. Spørsmålet er 
å være bevisst på de rutinene vi 
har og hva de eventuelt fører til 
(Ellis, 2018).

RUTINER I KLASSEROMMET JEG GJØR—VI GJØR—DU GJØR

Initiativ–Respons–Evaluering (IRE) har vært (og er) en vanlig tilnærming i undervisningen.  Det legges 
lite vekt på at elevene skal forklare tenkningen sin, arbeide gjennom ideer sammen med andre, 
komme med antagelser eller komme til konsensus om ideer i et fellesskap av tenkere.

«Jeg gjør—vi gjør—du gjør» -tilnærming har likheter med IRE – og beskrives noen ganger som en 
modell for gradvis frigjøring av ansvar

«Jeg gjør» – der læreren demonstrerer prosedyrer før elevene prøver å løse problemer på 
egenhånd;

«Vi gjør»—elevene veiledes av læreren til å modellere prosedyrene som er demonstrert; 

«Du gjør» –elevene øver på prosedyrene som er demonstrert.

ENDRE RUTINER TIL «DU GJØR – VI GJØR – JEG GJØR»

«Du gjør» - læreren gir elevene en oppgave for å se hva elevene vet og forstår. 
Oppgaven bør ha flere inngangspunkter, ha varierte løsningsveier, og fokusere på 
matematiske prosesser. Læreren overvåker klasserommet for strategier og stiller 
utforskende spørsmål.

«Vi gjør» - etter å ha jobbet med oppgaven selvstendig, samarbeider elevene i par 
eller små grupper.

"Jeg gjør " - læreren trekker sammen de matematiske ideene som dukket opp under 
"du gjør" og "vi gjør.»

Waddell, K.(2018) You Do, We Do, I Do: A Strategy for Productive 
Struggle. . 

Å LÆRE NOE GRUNDIG

krever aktiv involvering fra 
elevens side. 

Derfor er det essensielt å la 
elevene bli “varm i hodet” 
og at de får tid til å dvele 
med nye matematiske 
begreper og diskutere 
sammen med andre elever 
før lærer begynner sin 
“gjennomgang”. 

Vi må  skape et klasseromsklima der det er greit å 

gjøre feil og som oppmuntrer elever til å ta risiko 

En kultur der feil forventes, respekteres og deretter 

korrigeres, er en kultur der elevene vil prøve mer og 

deretter lære mer.
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KOGNITIV KONDIS

Å gi elevene muligheter til å streve i 
læringsprosessen, vil føre til 

utholdenhet. Ofte opplever elever 
ubehag når de står overfor en 
utfordring. Men med trening blir de 
mer komfortable med å tåle 
ubehaget og jobbe gjennom det. 

Denne utholdenheten vil føre til 
tilfredsstillelsen av å overvinne et 
utfordrende problem eller oppgave 
– resultat er MESTRINGSFØLELSE 

26

Matematisk kompetanse = 

Matematikkens kjerneelementer

Innholdsaspekt
Tall
Regning
Geometri
Måling
Statistikk, sannsynlighet
Algebra
Funksjoner

Prosessaspekt

Utforsking, problemløsning 
Modellering, anvendelse
Resonnering, argumentasjon
Kommunikasjon, representasjon
Abstraksjon, generalisering

For matematikkfaget 
handler fagfornyelsen 

mye om å styrke 
prosessaspektet.

De matematiske prosessene forteller hva 

elevene skal kunne gjøre med innholdet.  

Det «nye» er at de siste 20 årene er det blitt 

en mye bedre forståelse av prosessaspektet. 

Både HVA det er, altså hvilke prosesser det 

er snakk om, og HVOR viktige de er. MER SAMTALE, UTFORSKING OG 
REFLEKSJON I

MATEMATIKKUNDERVISNINGEN

Få aktive og utforskende 
elever, gjennom

- variasjon i metoder, 
uttrykksformer og oppgaver

- kognitivt utfordrende 
oppgaver – utvikle «kognitiv 
kondis» 

- holde matematikkfaglig 
fokus

TO TYPER UNDERVISNING

Direkte undervisning Dialogundervisning

Hvordan lære 

matematikk?

Lærer demonstrerer og forklarer. Elevene løser 

så tilsvarende oppgaver, og får med en gang 

vite om de har løst oppgavene riktig.

Elevene utforsker problemer gjennom diskusjon 

og samarbeid. De oppdager mønstre, 

generaliserer, forklarer …

•Direkte undervisning er ikke at læreren snakker hele tiden og elevene hører etter.

• Lærer bestemmer læringsmål og forklarer ut fra elevenes nivå. 

• Lærer demonstrerer og sjekker om elevene henger med. 

• Lærer repeterer og oppsummerer.

•Dialogundervisning er ikke at elevene arbeider på egen hånd hele tiden.

• Lærer organiserer, og introduserer oppgaver.

• Lærer gir tilbakemelding, i arbeidsfasen og i hovedsak mot slutten av en undervisningssekvens.

•Begge vektlegger faktakunnskap, ferdigheter og begrepsforståelse.

Hattie sier at begge virker: Direkte undervisning = 0,59

Dialogundervisning = 0,82 OPPSTARTFASE - ENGASJEMENT

Spill:  Gjett tre kort

 Et spill for 2 – 3 spillere eller for en stor 
gruppe

 En person trekker tre kort fra kortstokken 
og sier summen av kortene høyt.

 De andre skal etter tur komme med 
forslag på hvilke kort det kan være.

 For å forenkle spillet kan man ta ut 
bildekortene, og/eller bare trekke to kort.
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HVILKEN SUM VIL
DERE HELST FÅ?

Spiller summen av de tre

kortene noen rolle for hvor fort 

en klarer å løse koden?

UTFORSKING OG SAMTALE: 3 ULIKE FASER

Oppstart

Hjelp elevene med å forstå oppgaven

Framhev redskaper elevene kan tenke og 

arbeide med Tenke selv Tenke sammen Dele ideerForklare

HVILKEN SUM ER VERST Å FÅ?

Hvilke summer er verre enn

andre for å løse koden?

Forklar hvorfor.

UTFORSKING OG SAMTALE: ARBEIDSFASE

Arbeidsfase

Poengter at oppgaven kan løses på ulike måter

Vær tilbakeholden med å gi hjelp

Legg merke til elevenes strategier Utforske sammen Motivere, avklare

Oppstart

Hjelp elevene med å forstå oppgaven

Framhev redskaper elevene kan tenke og 

arbeide med Tenke selv Tenke sammen Dele ideerForklare

UTFORSKING OG SAMTALE: OPPSUMMERINGSFASE

Arbeidsfase

Poengter at oppgaven kan løses på ulike måter

Vær tilbakeholden med å gi hjelp

Legg merke til elevenes strategier Utforske sammen Motivere, avklare

Oppstart

Hjelp elevene med å forstå oppgaven

Framhev redskaper elevene kan tenke og 

arbeide med Tenke selv Tenke sammen Dele ideerForklare

= Lærerstyrt

= Elever selvstendig

= Elever, lærer legger 

føringer

Oppsummering

Elevene beskriver, begrunner, forklarer

Lærer samler tråder og framhever viktige begreper og 

sammenhenger Dele strategier

SAMTALETREKK – Å SYNLIGGJØRE ELEVENES TENKNING

Resonnere og argumentér: "Er du enig/uenig? Forklar!"

Gjenfortell: "Så det du sier er … ?"

Legg til: "Er det noen som vil legge til noe?"

Repeter: "Kan du gjenta det hun sa?"

Vent: "Ta den tiden du trenger, vi venter."

https://www.matematikksenteret.no/kompetanseutvikling/matematikkvansker-
og-tilpasset-oppl%C3%A6ring/modul-4-synliggj%C3%B8re-elevenes-tenkning

31 32

33 34

35 36



24.10.2022

7

MEN HVA HVIS
DET VAR FIRE 

KORT?

UTVIDE OG GENERALISERE

ULIKE TYPER 
OPPGAVER

UTFORSKE FEIL

å resonnere seg frem til hvilken strategi som gir en korrekt løsning, og 

finne ut hvor en strategi kom skeivt ut.

UTFORSKE GJENNOM AKTIVITETER

Carlos og Olav kommer med to 
påstander.

Bestem for hver av påstandene 
om de er sanne eller ikke.

Bruk gjerne lommeregner til å 
utforske hva som stemmer, og 
hva som ikke stemmer.

UTFORSKE OG VURDERE PÅSTANDER
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Partall · Partall = Partall  

P : P = P 

Partall · Oddetall = Partall

P : O = P

Oddetall ·  Partall = Partall

P :  P =  O

Oddetall ·  Oddetall = Oddetall

O : O = O

HVORFOR ER DENNE PÅSTANDEN FEIL?

Hentet fra: beginnersmind.no

RØSSELAND & BJERKE, 2022

OM FAGET

•Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, 
kommunikasjon, danning og identitetsutvikling.

•Faget gir elevene tilgang til kulturens tekster, sjangre 
og språklige mangfold og bidrar til at de utvikler 
språk for å tenke, kommunisere og lære

•Norskfaget ruster elevene til å delta i demokratiske 
prosesser og forbereder dem på et arbeidsliv som 
stiller krav til variert kompetanse i lesing, skriving og 
muntlig kommunikasjon.

KJERNEELEMENTER I NORSK

Tekst i kontekst

Kritisk tilnærming til tekst

Muntlig kommunikasjon

Skriftlig tekstskaping

Språket som system og mulighet

Språklig mangfold

Røsseland & Bjerke, 2022

HVA SIER KOMPETANSEMÅLENE?

•Utforske og samtale om oppbygningen av og betydningen til ord og uttrykk

•Utforske eget talespråk og samtale om forskjeller og likheter mellom talespråk og 
skriftspråk.

•Utforske og formidle tekster gjennom samtale, skriving, lek, bevegelse og andre 
kreative uttrykk

•Utforske og samtale om språklig variasjon og mangfold i nærmiljøet

•Utforske forskjeller og likheter mellom skriving på hovedmål og sidemål

•Utforske og beskrive samspillet mellom skrift, bilder og andre uttrykksformer og 
lage egne sammensatte tekster

•Utforske og reflektere over sammenhengen mellom språk og identitet

43 44
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UNDERVEISVURDERING NORSK 7. TRINN

«Læreren skal legge til rette for elevmedvirkning og 
stimulere til lærelyst ved at elevene får bruke kreativitet 
og fantasi og arbeide prosessorientert med å utvikle 
muntlige og skriftlige ferdigheter. Læreren skal legge til 
rette for at elevene utvikler kompetanse gjennom praktisk 
arbeid, samtaler og meningsutvekslinger og gjennom at 
de får arbeide med faglige oppgaver både alene og 
sammen med andre […]»

Læreplan i norsk, 2020

HVA ER NYTT I NORSKFAGET?

•Lekende tilnærming

•Aktiv utforsking

•Leselyst og mengdelesing

•Kritisk lesing og kildebruk

Den viktigste 
endringen:

«Elevene skal i større grad 
eksperimentere og bruke sin 
nysgjerrighet i faget, særlig i de 
lavere trinnene.»

Røsseland & Bjerke, 2022

HVA FORBINDER DU MED Å UTFORSKE?

A-Å

SELVBESTEMMELSESTEORIEN

(Deci & Ryan, 2000)

Autonomi 

(medvirkning)

Kompetanse 

(mestring)

Tilhørighet

Motivasjon

”Det er 9 atomer.”
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Røsseland & Bjerke, 2022

OMRÅDER FOR UTFORSKING
Lese 

Skrive

Lytte 
Tale

(Bloom & Lahey, 1978)

KJERNEELEMENTER I NORSK

Tekst i kontekst

Kritisk tilnærming til tekst

Muntlig kommunikasjon

Skriftlig tekstskaping

Språket som system og mulighet

Språklig mangfold
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RØSSELAND & BJERKE, 2022 RØSSELAND & BJERKE, 2022

RØSSELAND & BJERKE, 2022
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RØSSELAND & BJERKE, 2022

LAG NAVN TIL MONSTRENE Å UTFORSKE ORD

Å UTFORSKE NYORD

PASS
KØ

BONANZA
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NÅR FORELDRENE IKKE 
MØTER OPP PÅ 

UTVIKLINGSSAMTALEN

NÅR DET ER TEAMTID 
OG NOEN HAR TATT 

MED KAKE

NÅR VI SKAL 
DISKUTERE 

FORDELINGEN AV 
FOTBALLMÅLENE

NÅR DU GLEMTE Å 
SENDE MED ELEVENE 

LEKSEBOKA HJEM

HVILKEN KILDE STOLER DU MEST PÅ?

en bestefar på 93 år
en avis
en dokumentarfilm
en arkeolog
martinesbloggomlivet.no
en reklamefilm
et eventyr
en biografi
et leksikon
et fotografi

Røsseland & Bjerke, 2022

HELT ELLER KJELTRING? KJERNEELEMENTER I NORSK

Tekst i kontekst

Kritisk tilnærming til tekst

Muntlig kommunikasjon

Skriftlig tekstskaping

Språket som system og mulighet

Språklig mangfold
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Røsseland & Bjerke, 2022 Røsseland & Bjerke, 2022

TO PRAKSISER

Kodingspraksis

Lage ord av bokstavene som er lært

«Skriv ord som starter på g»

Øveskriving (delferdigheter)

Kommunikativ praksis

Å skrive for å formidle et budskap

• Lurer på om jeg kan krølle håret 
med en drill?

• Jeg lurer på om jeg kan lære en 
Tyrannosaurus Rex å pusse tennene
- Nei, det vil jeg ikke! (Dinosauren 
ville ha spist opp hele tannbørsten 
og spist meg etterpå!)

• Jeg lurer på om jeg kan få en hane 
til å 
legge egg? 
- Nei, det vil jeg ikke! 
(Hanen hylte sånn at jeg fikk 
øreverk!)

Røsseland & Bjerke, 2022

Røsseland & Bjerke, 2022

1. klasse, Tårnåsen skole i Oslo

…

• Hvordan ser sinne ut?

• Hvordan lukter sinne?

• Hvordan smaker sinne?

Sinne kan se ut som en vulkan

Sinne kan lukte som svidd gummi

Sinne kan høres ut som en lastebil
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Utforsk lengden på sider i trekanter

SELVBESTEMMELSESTEORIEN

(Deci & Ryan, 2000)

Autonomi 

(medvirkning)

Kompetanse 

(mestring)

Tilhørighet

Motivasjon

Å invitere alle til læring

• Barn velger å engasjere seg 
når de tror at de kan få 
til/mestre litt.

• Har de omgivelser der det er 
trygt å gjøre feil, øker 
sannsynligheten for at de 
prøver.

Kari Kolbjørnsen Bjerke, 2022
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Faglig og sosial læring

Kari Kolbjørnsen Bjerke, 2022

Faglig læring Sosial læring

«Faglig læring kan ikke isoleres fra sosial læring. I det daglige arbeidet
spiller derfor elevens faglige og sosiale læring og utvikling sammen.” 

(Overordnet del, kap. 2.1)

Å bygge laget gjennom faget

«Det er ikke læreplanen som 
fornyer fagene, det er lærerne.»

Røsseland & Bjerke, 2022

Jonas Bakken, leder i 
læreplangruppen i norsk
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