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Ny stortingsmelding om tidlig innsats og 
inkludering

• 8. november! • Stortingsmeldingen tar 
opp utfordringer i dagens 
barnehage og skole, og 
kommer med forslag til 
nye tiltak for å løse disse 
utfordringene. Målet er å 
skape en barnehage og 
skole med like muligheter 
for alle barn – uansett 
bakgrunn, understreker 
Sanner.



Fagfornyelsen



Fagfornyelsen – om matematikk

Å lære matematikk handler om

• å utforske mønster og strukturere 
verden rundt seg

• utvikle kompetanse i å finne 
løsninger, vurdere og argumentere 
for egne ideer og kommunisere med 
matematiske symbol og matematisk 
språk

• å få mulighet til å forstå naturen og 
samfunnet og kunne delta i 
beslutningsprosesser

Udir.no



Dybdelæring i matematikk

Kjerneelementer

• Utforsking og problemløsing

• Modellering og bruk

• Resonnering og argumentasjon

• Representasjon og kommunikasjon

• Abstraksjon og generalisering

• Matematisk kunnskapsområde



Tre tverrfaglige tema – men ikke egne fag

Vi skal prioritere tre tverrfaglige tema i 
alle fag de er relevante:

• demokrati og medborgerskap

• bærekraftig utvikling

• folkehelse og livsmestring

Elevene skal arbeide med temaene 
gjennom problemstillinger fra ulike fag, 
slik at de oppnår forståelse og ser 
sammenhenger på tvers av fag. 
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Elever som presterer lavt i matematikk -
kompetanseutviklingspakker

https://www.matematikksenteret.no/nyheter/elever-som-presterer-lavt-i-matematikk


Arbeidet med å utvikle modulene

• Alle elever er ulike, og 
hva som er elevens 
beste, er et 
kjernespørsmål i all 
opplæring. Dette 
spørsmålet må besvares 
på nytt hver dag av alle 
som jobber i skolen.



Pakker og moduler



Oppbygging av moduler



Oppstart på 1 – 2 – 3 



Tverretatlig samarbeid for inkludering og mestring

• Hvordan kan skole og PPT samarbeide om 
utvikling av praksis?

• På hvilken måte kan PPT, Statped og UH-
sektoren være et relevant støttesystem for 
skolen?



Nyttige ressurser

• www.matematikksenteret.no/kompetanseutvikling-i-
skolen/elever-som-presterer-lavt-i-matematikk

• www.mattelist.no

• www.realfagsløyper.no

• www.lamis.no

http://www.matematikksenteret.no/kompetanseutvikling-i-skolen/elever-som-presterer-lavt-i-matematikk
http://www.mattelist.no/
http://www.realfagsløyper.no/
http://www.lamis.no/
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