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Program

• 1. Eksempeloppgave 10.trinn med refleksjoner 

• 2. Planlegging av utforskende oppgaver, De fem praksiser 

• 3. Valg av oppgaver, planlegging. 5E-modellen 

• 4. Eksempeloppgave 1P med refleksjoner 

• 5.Lærerrollen



«Fakta fra 

fagfornyelsen»



Eksempeloppgave 10. trinn



Refleksjon rundt oppgaven

• Hvilke kompetanser skal 
elevene vise i denne 
oppgaven?

• Hva kjennetegner kompetanse 
elevene velger å vise på lavt, 
middels eller høyt nivå?



Kjennetegn på måloppnåelse



Mulige løsninger på oppgaven



Eksempel på høy kompetanse

• Antar at Annes moped er over to år 
gammel. Dette innebærer at 
verditapet er 10% per år. Jeg kan 
sette opp en funksjon som viser 
verditap etter x antall år etter at 
Anne kjøpte mopeden.

• Funksjonen er en 
eksponentialfunksjon.

• f(x) = 16000 * 0,9x

Hvor x er antall år etter kjøp, og f(x) er 
mopedens verditap.

• Leser av grafen for x=2 og ser at 
mopeden antas å ha verdien 12960 
to år etter at Anne kjøper den.



Eksempel på høy kompetanse



Eksempel på middels/høy kompetanse

• Utgifter til mopedlappen kan 
uttrykkes ved hjelp av en 
lineær funksjon                      
g(x) = 773x + 7515.

• 773x angir pris på kjøretimer 
hvor x er antall kjøretimer, og 
7515 er prisen på alle 
obligatoriske deler av 
sertifikatet.



Eksempel på middels kompetanse



Eksempel på middels kompetanse

• Hva koster en kjøretime? • Hva kan Anne selge mopeden 
for etter to år?



Eksempel på lav kompetanse

• Hva koster alt tilsammen? • Bensin pris per km: y = (15/3)x



Refleksjoner rundt arbeidet med oppgaven

Hvordan arbeide med oppgaven i klasserommet?
• Par, grupper, vertikale tavler
• Vurderingssituasjon
• Kjerneelementene
• Lag en plan/strategi
• Modellere oppgaven for elevene



De fem praksisene

• Forventning om hvordan elevene vil gripe an en 
oppgave (Anticipating)

• Observere elevene i arbeid med oppgaven (Monitoring)

• Velge hvilke elevarbeid som skal presenteres for klassen (Selecting)

• Bestemme rekkefølge på presentasjonene (Sequencing)

• Søke etter sammenhenger (Connecting)

(Smith & Stein, 2. ed 2018 )



5E-modellen

• 5E-modellen er en didaktisk modell som kan støtte lærere i 
planlegging, gjennomføring og evaluering av utforskende 
undervisning. 

fra naturfag.no



Forklaring på de fem E-er

• Engasjere – Engage
• Fanger interessen og kartlegger forkunnskaper, skaper et læringsbehov

• Undersøke- Explore
• Undersøke et tema gjennom praktisk eller teoretisk arbeid

• Forklare- Explain
• Elevene skal kommunisere kunnskapen gjennom beskrivelser og forklaringer

• Utvide- Elaborate
• Flere detaljer, mer kompliserte sammenhenger, bruke flere fagbegreper

• Vurdere- Evaluate
• Både underveis og til slutt, en integrert del av undervisningen, gi tilbakemeldinger 

som støtter elevenes læring, en kontinuerlig del av undervisningen, 



Oppgave hentet fra 
Eksempelsett 1P høst 2021



Mulige løsninger på oppgaven



8 aspekter til refleksjon for å lykkes med 
utforsking og problemløsning

• Hvem snakker mest i den delen 
av timen hele klassen er 
samlet?

• Hvilken type spørsmål stiller 
jeg?

• Hvem svarer på spørsmålene? 

• Hvor godt hører jeg etter på 
elevenes svar og prøver å 
forstå hva de sier? 

• Hva gjør jeg med elevenes 
svar? 

• Hvordan legger jeg til rette for 
læring? 

• Hvor trygge er elevene på å ta 
sjanser, prøve ut ideer og å 
gjøre feil? 

• Hva kommuniserer 
kroppsspråket mitt?

Kilde: Matematisk problemløsning, Svein Torkildsen, Matematikksenteret 2017



Hva med lærerrollen?



Lærerens rolle i tre faser

1) Innledning
• Hjelp elevene med å forstå oppgaven

• Framhev redskaper å tenke/arbeide med

• Poengter «ting tar tid!»

2)  Arbeidsfase
• Poengter at oppgaven kan løses på ulike måter

• Følg med på hvilke strategier elevene bruker

• Still ev. spørsmål for å klargjøre problemstillingen for elevene, 
slik at de selv kan finne løsninger

• Elevene kan gjerne samarbeide

3) Oppsummering



Lærerens rolle i arbeidsfasen

Gå rundt og stille følgende spørsmål mens elevene arbeider:

1) «Hva gjør du nå?»

2) «Hvorfor gjør du dette?»

3) «Er du sikker? Hvordan kan du være sikker?»

4) «Hva skjer hvis…»

Schoenfeld (1992) 



Lærerens rolle i oppsummeringen
- Rangering av løsningene
Hva kommer først?

• En enkel løsning, gjerne med konkreter

• En løsning som flertallet har brukt

• Ev. en løsning som er gal, for å avklare misoppfatninger

• Løsninger som skal sammenlignes eller kontrasteres bør 
komme i rekkefølge

• Om det er noe elevene sliter med, kan gjerne flere 
nokså like løsninger om dette presenteres

Hva kommer til slutt?

• Abstrakte løsninger

• Løsninger som går videre enn læringsmålet



Hvordan åpne opp oppgaver?

Gi svaret i stedet for spørsmålet

Fjerne en opplysning

Utvide oppgaven: hva…hvis…?

Kutte «på-veien-spørsmål»

Sant/usant - argumentere

Løs oppgaven på flere måter



Hvordan få dette til?

• Se læreplankartet til matematikksenteret.

• Listoppgaver til alle kompetansemål og ulike kjerneelementer fra 1. –
10. trinn.

• https://docs.google.com/spreadsheets/d/10NEr7cd_mN4yHpHY8WT
tJorpawSHVjsnsPopO_66UmI/edit#gid=0

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10NEr7cd_mN4yHpHY8WTtJorpawSHVjsnsPopO_66UmI/edit#gid=0


Takk for oss!


