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21st Century Skills 

Hvilke ferdigheter trenger vi i 
framtiden? 
«Problem solving and 
metacognition are important 
competencies that are often 
included in lists of 21st Century 
skills»



Hvorfor jobbe med problemløsing?

Det er av stor betydning for senere effektivitet og fleksibilitet i møte med 
problemer at barn tidlig får erfaringer med problemløsing. 

Gjennom å løse problemer får barn mulighet til å utvikle både glede, 
selvsikkerhet og et mangfold av strategier, noe som er nødvendig for positive 
erfaringer med all matematikk og for resten av livet 

(Carlsen, Wathne, Blomgren 2017)



Hvorfor jobbe med problemløsing?

«Matematisk kompetanse inneber å bruke problemløysing og modellering til 
å analysere og omforme eit problem til matematisk form, løyse det og 
vurdere kor gyldig løysinga er. 

Dette har òg språklege aspekt, som det å formidle, samtale om og resonnere 
omkring idear». 

(KD 2006)



Hvorfor jobbe med problemløsing?

Arbeid med problemløsing gir elevene muligheter til å utvikle en helhetlig 
matematisk kompetanse. I tillegg får læreren mulighet til å vurdere elevenes 
kompetanse og få innsikt i hvordan de tenker (Torkildsen, 2017)



Hvorfor jobbe med problemløsing?

Arbeid med problemløsing er tidkrevende, men det er det verdt: 
Presset læreren føler på «å komme gjennom boka» fører til at 
læreren setter av for lite tid til samtale og diskusjon. 
Men det er nettopp disse samtalene og diskusjonene – og ikke 
mengden av løste oppgaver – som sikrer dybdelæringen hos 
elevene (Van Galen m. fl., 2008)

Å få tid til å arbeide med problemløsningsaktiviteter bidrar til 
matematikkglede, helhetlig matematisk kompetanse, økt 
forståelse og dybdelæring hos elevene.



Eksplisitt undervisning av problemløsingsstrategier

Elever som får eksplisitt undervisning i sentrale matematiske 
problemløsingsstrategier blir bedre problemløsere enn elevene som 
får tradisjonell undervisning. 
Undervisning i problemløsing krever at elevene får en utfordring de 
ikke umiddelbart ser hvordan de kan løse. Elevene må derfor få tid til å 
tenke og å «leke» med problemet. De må prøve ut ideer som kanskje 
ender i en blindvei og justere retningen ut fra erfaringene de gjorde, 
diskutere erfaringene med andre og være villige til å ta risiko. Læreren 
kan støtte elevenes læring ved å utvikle en klassekultur som vektlegger 
innsats og strev, og der feil er en naturlig del av læringsprosessen. 

Torkildsen, 2017



Hva er et problem? 

I vid forstand kan vi forstå matematiske problemer som 
utfordringer vi ønsker å finne ut av, noe vi blir interessert i og 
engasjert i, og samtidig motivert til å finne mulige løsninger på 
(Carlsen, Wathne, Blomgren 2017, s.67). 



Gjentatte og eksplisitte muligheter

Barn blir bedre 
problemløsere ved 
gjentatte og  
eksplisitte 
muligheter til å 
utvikle 
problemløsings-
ferdigheter

Problemløsingsprosessen har fire 
faser: 
1) Komme i gang
2) Arbeide med problemet
3) Grave dypere / utvide 
4) Konkludere 



Å komme i gang 
(Getting started) 

Spørsmål og kommentarer som støtter barns utholdenhet med 
problemløsing:
Hva handler problemet om? 
Hva trenger du for å forstå problemet? 
Kan det hjelpe deg å tegne det? 
Har du sett noe som ligner? 
Hva slags matematikk kan vi bruke for å hjelpe oss her? 
Kan vi prøve en enklere utgave av problemet? 



Arbeide med problemet 
(Working on the problem)

Spørsmål og kommentarer som støtter barns utholdenhet med 
problemløsing:  
Hvorfor tror du det blir slik? 
Hva skjedde nå? 
Virker det hver gang? 
Hva hvis vi ...? (snur opp ned, gjør det baklengs, tar en til, bytter 
form, endrer på noe)
Hva er likt og forskjellig her?
La oss tenke sammen på dette...



Grave dypere / utvide 
(Digging deeper) 

Spørsmål og kommentarer som støtter barns utholdenhet med 
problemløsing: 

Kan vi finne ut det samme på en annen måte? 
Blir det alltid slik? 
Kan vi si noe mer om dette? 



Konkludere
(Concluding) 

Spørsmål og kommentarer som støtter barns utholdenhet med 
problemløsing: 

La oss si det og vise det en gang til!
Hvordan kan vi vise det, skrive eller tegne det for å huske det? 
Hvordan kan vi vise det, skrive eller tegne det så andre forstår? 



Noen nyttige problemløsingsstrategier 
for å arbeide med problemet

Prøve og feile (og forbedre) – Trial and improvement 
Jobbe systematisk (på ulikt vis) – Working systematically
Se etter et mønster – Pattern spotting 
Arbeide baklengs – Working backwards 
Resonnere logisk – Reasoning logically 
Visualisere – Visualising 
Kvalifisert gjetning - Conjecturing 
_________________
Forenkle problemet 
Generalisering
Bevis 



Noen problem som gir oss mulighet til å erfare 
og snakke om de ulike 

problemløsingsstrategiene... 



Prøve og feile (og forbedre)
Trial and improvement 

En undervurdert strategi?
Å prøve ut noe gir innsikt i konteksten og kan gi oss en ide om 
hva vi vil gjøre videre. 
Ofte starten på å jobbe systematisk. 



Prøve og feile (og forbedre) 
Trial and improvement 



Prøve og feile (og forbedre) 
Trial and improvement 
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Jobbe systematisk (på ulikt vis) 
Working systematically

Jobbe (gradvis mer) metodisk og effektivt 
på en slik måte at det blir tydelig for andre 
hvilket mønster eller system som blir benyttet. 



Jobbe systematisk (på ulikt vis) 
Working systematically



Hus for sju personer

Regler i byen: 
1. Alle som bor i huset får bare 

ha ett rom hver. 
2. Det må være to rom i første 

etasje. 
3. Alle andre rom må bygges 

oppå. 

Hvordan kan et hus for sju 
personer se ut? 

På hvor mange ulike måter kan 
familien på sju personer bygge 
huset sitt? 

Hvordan ser en gate med bare 
ulike hus ut?

Hvordan kan vi sikker på at vi har 
funnet alle muligheter? 





Hus for sju personer

Eksplisitt undervisning innebærer blant annet: 

Sammenligne resultater. 
Hvordan startet vi å jobbe med problemet? 
Hvordan har vi holdt oversikt over de ulike husene? 
Fordeler og ulemper med ulike måter å tenke på?
Fokus på systematiske måter å jobbe på, ev stille opp husene på 
en måte som gjør det mulig å oppdage et system. 



Se etter et mønster 
Pattern spotting 

Når vi løser problemer kan vi identifisere mønster som gjør det 
mulig å spare tid. 
Ved å stille spørsmål om hvorfor mønster oppstår, kan barna få 
innsikt i matematiske strukturer. 
Barna bør få muligheter for å skape, lete etter og forklare 
mønster i ulike kontekster. 



Se etter et mønster 
Pattern spotting 

Tall-ring: 
1) Velg fire tall fra denne listen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
2) Skriv de fire tallene du har valgt inn i firkantene slik at 

differansen mellom to firkanter som henger sammen er et 
oddetall. 

3) Du må bruke fire ulike tall.
4) Det er bare lov med ett tall i hver firkant. 



Arbeide baklengs 
Working backwards 

Stopp klokka!
1) Still klokka på seks 
2) Etter tur kan dere stille 

viserne på klokka framover 
enten en halv time 
eller en hel time. 

3) Vinneren er den som flytter 
viserne til klokka 12. 



Resonnere logisk 

Reasoning logically 

- Evaluere situasjonen (Har jeg sett noe lignende før? Kan jeg bruke 

en kjent metode?)

- Velger en problemløsingsstrategi (Prøve og feile? Eller sette opp en 

tabell?) 

- Trekker logiske konklusjoner

- Utvikler løsninger 

- Beskriver løsninger (Overbevise oss selv og andre om at løsningen 

passer) 

- Reflekterer over løsninger (Gir den mening?) 

Resonnering er unik og kompleks fordi den er basert på tidligere 

matematiske erfaringer. 



Resonnere logisk 

Reasoning logically



Resonnere logisk 

Reasoning logically 



Visualisere

Å se for seg noe, et indre bilde av hva som skjer eller kommer til 
å skje 
Å eksplisitt rette oppmerksomhet mot å visualisere som en 
strategi, vil gjøre barna mer bevisst på på det slik at de velger å 
bruke det selv. 

Her er skyggen av noen tredimensjonale former. Hvilke kan det 
være? 



Bildet er hentet fra https://www.forskerfrø.no/forsok/vis.html?tid=2171405





Baravelle

• Kan du beskrive bildet? 
• Kan du tegne bildet? Hvordan vil du gå fram? 
• Vil du utdype beskrivelsen din?
• Kan du si noe matematisk om bildet som du legger merke til? 
• Kan du tenke på noen matematiske spørsmål du kan stille om 

bildet? 







Videre arbeid

Basert på elevenes respons kan du velge ut en eller ideer som 
dere utforsker videre, f.eks.: 
• Tegne bildet
• Fortsette mønsteret  enten utover eller innover 
• Utforske hvor stort område som er rød, blå , hvit (både ved å 

brette og sammenligne areal eller som brøk)
• Utforske kvadrater og rettvinklede trekanter
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