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LÆRINGSMILJØ
Et inkluderende 
læringsmiljø består av 
mange faktorer som 
spiller sammen, og der 
aktivitetene i 
klasserommet er en av 
dem. 

Et godt og 
inkluderende 
læringsmiljø er 
gjensidig avhengig av 
alle.

Hentet fra: Bergkastet, Duesund og Westvig (2017)



❖Tom tall-linje

❖Hva/Hvem skal ut

❖Grubletegninger

❖Kvikkbilder

❖Gå en graf

❖Matematisk samarbeid i prøvesituasjoner, med elevveiledning

❖Socrative

❖OneNotebok



KOMPETANSEMÅL FRA FAGFORNYELSEN – TOM TALLLINJE
Kompetansemål etter 5. årstrinnet

utforske og representere brøk på ulike måtar og omsetje mellom ulike representasjonar av brøk

bruke rasjonale tal i utforsking av kontekstar og vurdere andre sine løysingar opp mot eigne løysingar

Kompetansemål etter 6. årstrinnet

utforske og representere desimaltal på ulike måtar og omsetje mellom ulike representasjonar av desimaltal

bruke tallinje i arbeidet med positive og negative heiltal, desimaltal og brøkar og forklare retning og intervall

Kompetansemål etter 7. årstrinnet

bruke heiltal, brøk, prosent og desimaltal i utforsking av situasjonar, kontekstar og opne oppgåver og vurdere 
andre sine løysingar opp mot eigne løysingar

Kompetansemål etter 8. årstrinnet

bruke faktorar, primtal, potensar, kvadrattal og kvadratrøter til å utforske situasjonar og kontekstar, åleine og 
saman med andre, og vurdere framgangsmåtar og resultat

Kompetansemål etter 10. årstrinnet

argumentere for eigne framgangsmåtar og løysingar og presentere dei med matematiske omgrep og symbol



TOM TALL-LINJE



KOMPETANSEMÅL FRA FAGFORNYELSEN – HVA SKAL UT
Kompetansemål etter 5. årstrinnet

utforske og representere brøk på ulike måtar og omsetje mellom ulike representasjonar av brøk

bruke rasjonale tal i utforsking av kontekstar og vurdere andre sine løysingar opp mot eigne løysingar

Kompetansemål etter 6. årstrinnet

beskrive eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar og forklare kva for eigenskapar figurar har felles, og kva for 
eigenskapar som skil figurane frå kvarandre

bruke matematiske omgrep og minimumsdefinisjonar til geometriske figurar

Kompetansemål etter 7. årstrinnet

bruke heiltal, brøk, prosent og desimaltal i utforsking av situasjonar, kontekstar og opne oppgåver og vurdere andre sine løysingar 
opp mot eigne løysingar

Kompetansemål etter 8. årstrinnet

bruke faktorar, primtal, potensar, kvadrattal og kvadratrøter til å utforske situasjonar og kontekstar, åleine og saman med andre, 
og vurdere framgangsmåtar og resultat

Kompetansemål etter 10. årstrinnet

argumentere for eigne framgangsmåtar og løysingar og presentere dei med matematiske omgrep og symbol



HVILKE FORM 
SKAL UT?



HVILKET TALL SKAL 
INN



HVILKET TALL SKAL UT?

Hvor mange løsninger finner du?

Husk å begrunne svaret ditt☺



KOMPETANSEMÅL FRA FAGFORNYELSEN - GRUBLETEGNINGER
Kompetansemål etter 5. årstrinnet

utvikle og bruke nokre strategiar for rekning med heile tal og brøk og gjere greie for eigne tenkjemåtar

utforske, bruke og argumentere for samanhengar mellom dei fire rekneartane

identifisere, eksperimentere med og representere mønster med rasjonale tal og presentere desse munnleg

Kompetansemål etter 6. årstrinnet

bruke heile tal og desimaltal i utforsking av situasjonar, kontekstar og opne oppgåver og vurdere andre sine løysingar opp mot eigne løysingar

beskrive eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar og forklare kva for eigenskapar figurar har felles, og kva for eigenskapar som skil figurane frå kvarandre

utforske og beskrive samanhengar mellom form og areal i firkantar

bruke matematiske omgrep og minimumsdefinisjonar til geometriske figurar

Kompetansemål etter 7. årstrinnet

bruke heiltal, brøk, prosent og desimaltal i utforsking av situasjonar, kontekstar og opne oppgåver og vurdere andre sine løysingar opp mot eigne løysingar

Kompetansemål etter 8. årstrinnet

utvikle og bruke formålstenlege strategiar for arbeid med reelle tal i dei fire rekneartane, gjere greie for eigne tenkjemåtar og grunngi val av strategi

Kompetansemål etter 9. årstrinnet

endre føresetnader i problemstillingar og diskutere korleis det påverkar løysingane

vise seg uthaldande gjennom å utforske samansette figurar og teikne, gjere utrekningar og presentere desse med tal, variablar og konstantar, og vurdere andre sine løysingar opp mot eigne løysingar

Kompetansemål etter 10. årstrinnet

utforske og simulere talmønster og rekursive formlar, åleine og saman med andre



GRUBLETEGNINGER
- Grubletegninger synliggjør måter å betrakte 
gitte situasjoner på i arbeid med 
problemløsningsoppgaver

- når elevene må forklare sine tanker og metoder 
til andre elever, må de reflektere over hva de 
skal si og hvordan de skal uttrykke seg (Pimm, 
1991)

- passer til alle tema og nivå

Maximum 8

Nina Johansen



HVOR MANGE 
PRIKKER HAR DEN 
10. FIGUREN OG 
DEN  N`TE 
FIGUREN?

F

1
F1 F2 F3



KOMPETANSEMÅL FRA FAGFORNYELSEN - KVIKKBILDE
Kompetansemål etter 5. årstrinnet

bli stadig meir uthaldande gjennom å utforske kombinatoriske situasjonar systematisk og teikne og forklare løysingsforslag

Kompetansemål etter 6. årstrinnet

bruke heile tal og desimaltal i utforsking av situasjonar, kontekstar og opne oppgåver og vurdere andre sine løysingar opp mot eigne 
løysingar

Kompetansemål etter 7. årstrinnet

bruke matematiske omgrep og minimumsdefinisjonar til geometriske figurar

utforske korleis mønster kan generaliserast og beskrivast med algebraiske uttrykk, åleine og saman med andre

Kompetansemål etter 8. årstrinnet

utvikle og bruke formålstenlege strategiar for arbeid med reelle tal i dei fire rekneartane, gjere greie for eigne tenkjemåtar og grunngi 
val av strategi

bruke reelle tal i modellering og problemløysing og vurdere andre sine løysingar opp mot eigne løysingar

Kompetansemål etter 9. årstrinnet

formulere, løyse og forklare praktiske problemstillingar knytte til likningar og likningssett, åleine og saman med andre

Kompetansemål etter 10. årstrinnet

bruke dei algebraiske lovmessigheitene, finne samanhengar og deretter formalisere ved bruk av formålstenlege representasjonar



KVIKKBILDER

Aktiviteten Kvikkbilde er designet for å engasjere elever i å 
visualisere tall og å forme mentale representasjoner av en 
mengde. Dette kan presenteres gjennom grupper av objekter eller 
symboler. 

Elevene blir oppfordret til å søke etter effektive strategier for å 
finne ut hvor mange objekter det er, i stedet for å telle ett og ett. 

Kvikkbildet kan være et fotografi, en bilderamme, «dotter» etc



KVIKKBILDE

Nå skal du få se ett bilde i 3 sekunder. Det du skal finne ut er hvor mange røde 
kvadrater det er i rammen. Du har ikke tid til å telle alle – derfor må du finne en 
strategi som gjør at du er i stand til å løse oppgaven.

Er du klar?  





KVIKKBILDE

Hva så du? 

Hvor mange røde kvadrater var 
det? 

Forklar hvordan du tenkte…..



VEIEN VIDERE I KLASSEROMMET

Diskuter med elevene likheter og forskjeller mellom løsningene som har kommet frem.

Be elevene ta stilling til:

❖Hvilken måte å beskrive antallet på likte du best?

❖Bruk den på neste kvikkbilde

❖Var den metoden du valgte hensiktsmessig?

❖Hvor mange kvadrater vil det være i et kvadrat med sidelengde lik 100?

❖Kan dere finne en generell formel som kan gjelde for alle kvadrater?



KOMPETANSEMÅL FRA FAGFORNYELSEN - SAMARBEID
Munnlege ferdigheter

Samtalar, formulering av spørsmål, diskusjon, argumentasjon og refleksjon mellom elevane og 
mellom elevane og læraren bidreg til djupnelæring. Elevane må òg argumentere for at eigne 
løysingar og framgangsmåtar er haldbare. Ved å lytte til resonnementa til medelevane kan 
elevane oppnå ny innsikt.

Å kunne lese

Elevane må òg lære å trekkje ut informasjon frå ein multimodal tekst, leite etter mønster og 
oppdage samanhengar i innhaldet.

Å kunne skrive

Skriving i matematikk er ein reiskap både for å utvikle eigne tankar og eiga læring og for å 
presentere tankegangen og resonnementa på ein forståeleg måte i kommunikasjon med 
andre.



ELEVSAMARBEID I 
TIMENE OG PÅ PRØVER



ELEVSAMARBEID

1. Elevene får utlevert 
oppgavene og et skjema 
– leser og fyller ut

2. Elevene setter seg i 
grupper à 3 personer

- forklar

3. Elevene går tilbake til 
pulten og gjør 
oppgavene





KOMPETANSEMÅL FRA FAGFORNYELSEN – GÅ EN GRAF 
8. trinn:

veksle mellom ulike representasjonar av funksjonar som graf, tabell, funksjonsuttrykk og 
situasjonsbeskriving og utforske matematiske samanhengar

9. trinn

omsetje mellom praktiske situasjonar og eigne og oppgitte likningar og funksjonsuttrykk

endre føresetnader i problemstillingar og diskutere korleis det påverkar løysingane

10. trinn

bruke lineære funksjonar, omvendt proporsjonale funksjonar, brøkfunksjonar, 
eksponentialfunksjonar og andregradsfunksjonar til å utforske situasjonar og kontekstar og 
vurdere framgangsmåtar og resultat

bruke digitale verktøy til å utforske stigingstal, konstantledd, skjeringspunkt, ekstremalpunkt og 
nullpunkt

vise seg uthaldande og ta ei problemstilling frå verkelegheita, formulere henne om til ein 
matematisk modell og tolke modellen i lys av den opphavlege situasjonen



GÅ EN GRAF

Hvorfor skal vi bruke bevegelsessensor fra Pasco?

Ideen er å gi elevene forståelse av strekning/tid og hastighet/tid representert ved 
graf gjennom lek og bevegelse. 

Det å oppdage bevegelsesmønsteret med kroppen kan få flere elever til å 
huske/forstå hva aksetitlene og grafene representerer.

Dette kan også være med på å gjøre avstanden fra den virkelige verden og den 
formelle matematikken mindre (Gravemeijer 1999). Elever kan ha vanskeligheter 
med overganger mellom representasjoner (Adu‐Gyamfi, K., Stiff, L. V. & Bossé, M. J. 
(2012))

Pris på bevegelsessensor: 1161kr og Airlink (trådløs overfører): 2000kr



SKRIV HVORDAN DU TROR DU BØR BEVEGE DEG FOR Å 
FØLGE DE ULIKE GRAFENE. ETTER AT DU HAR SKREVET 
INN DET DU TROR, SKAL DU GÅ DISSE GRAFENE.



SOCRATIVE

❖ Socrative er et gratis digitalt hjelpemiddel

❖ Godt hjelpemiddel til å fremme matematiske
diskusjoner og samarbeid

❖Engasjerende for elevene

❖Ikke tidspress

❖Resultatet får du i Excel

❖God oversikt (rødt/grønt)

Gå til: https://www.socrative.com/ Student login

Romnummer: 

https://www.socrative.com/



