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Nasjonale prøver i regning etter LK20



Nasjonale prøver i regning

Hva er nasjonale prøver?

• En digital, automatisk retta prøve 
som måler elevenes grunnleggende 
ferdighet i å kunne regne

• En av de bedre kvalitetssikra prøvene 
i Norge

Hva er ikke nasjonale prøver?

• Ikke en prøve i faget matematikk
• Ikke en diagnostisk prøve



Nasjonale prøver i regning fra og med 2022

• Ny læreplan
– Mindre endringer i beskrivelsen av den grunnleggende ferdigheten
– Nye læreplaner i fag

• Nytt prøvegjennomføringssystem
– Universell utforming
– Nytt system for veiledning

• Reduksjon i antall oppgaver
– 35 oppgaver for elever på 5. trinn
– 40 oppgaver for elever på 8. trinn
– Samme prøvetid, i alle fall i 2022



Nasjonale prøver i regning



Å kunne regne som grunnleggende ferdighet



Å kunne regne

«Å kunne regne innebærer å resonnere og bruke matematiske begreper, 
fremgangsmåter, fakta og verktøy for å løse problemer og for å beskrive, forklare og 
forutse hva som kan skje. Det innebærer å gjenkjenne regning i ulike kontekster, stille 
spørsmål av matematisk karakter, velge holdbare metoder når problemene skal løses, 
være i stand til å gjennomføre dem og tolke gyldigheten og rekkevidden av 
resultatene.»  (Kunnskapsdepartementet, 2012a, s. 12)
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Hva er viktig informasjon?

Hvilket matematisk uttrykk 
gir svar på problemet?



Hvilket matematisk uttrykk 
gir svar på problemet?

3 ∙ 75 kr + 4 ∙ 125 kr



Hvilke strategier kan jeg 
bruke for å finne en 
matematisk løsning?

3 ∙ (75 kr + 125 kr) + 125 kr



Hvilket matematisk uttrykk 
gir svar på problemet?

725 kr



Er den matematiske løsninga 
også den virkelige løsninga?

725 kr



Er den matematiske løsninga 
også den virkelige løsninga?

725 kr



Oppgave som i større grad tester én delferdighet
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Oppgave som i større grad tester én delferdighet



Hvordan jobbe med reflektere og vurdere?





Resultatrapport – Elev



Resultatrapport – Oppgave 
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Læreplaner i fag



Å kunne regne i … er å 

• bruke tall og betegnelser for volum, vekt, mengde, brøk, forholdstall, tid, 
temperatur og geometriske figurer

• innhente, arbeide med, analysere, framstille og vurdere relevant tallmateriale
• kunne sammenligne, vurdere og argumentere for om beregninger, resultater og 

framstillinger er gyldige eller ikke
• bruke tidslinjer og målestokk til å utforske og presentere og sjå samanhengar.
• arbeide med problemstillingar knytte til økonomi og forbruk
• bruke begreper og velge passende måleinstrumenter, måleenheter og formler
• å ta nøyaktige mål, å beregne målestokk, volum og proporsjoner 







Eksempeloppgaver



Hensikt med eksempeloppgavene

• La elever blir kjent med de ulike oppgaveformatene i det nye prøvesystemet
• Gi lærere innblikk i hvilke problemer elevene kan møte i NP etter LK20

– Gjenkjenne og beskrive
– Bruke og bearbeide
– Reflektere og vurdere



Brøk på 5. trinn?



• eksperimentere med multiplikasjon og divisjon i kvardagssituasjonar (3. trinn)
• utforske og bruke målings- og delingsdivisjon i praktiske situasjonar (4. trinn)
• representere divisjon på ulike måtar og omsetje mellom dei ulike representasjonane (4. trinn)
• modellere situasjonar frå sin eigen kvardag og forklare tenkjemåtane sine (4. trinn)
• bruke reiskap, rom- og vektmål og enkle teknikkar i samband med matlaging (Mat og helse 4. trinn)



• Hvilke strategier tror du elevene vil bruke?
• Hvilke representasjoner kan være nyttige her?



Brøk er en vesentlig del av 
regning i flere fag

Halvkonkreter – tegninger, figurer

Konkreter – eks tellebrikker

Eksempler fra «det virkelige» liv, 
erfaringer fra flere fag

Matematikkspråket 
trenger støtte



Bare bråk med brøk?

• Hva er brøk?
• Hva bør lærere kunne om brøk?
• Hvordan underviser vi brøk?
• Hvilke erfaringer har barn med brøk?
• Hva bør vektlegges i arbeid med brøk?
• Aktiviteter og oppgaver



Hvordan utvikle delferdigheten reflektere og vurdere?



Takk for oss!
Lykke til med jobben videre
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