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Forord til den første utgåva
Hausten 2005 blei montessoriskulane i Noreg
pålagt av Kunnskapsdepartementet å revidere
fagplanane sine i tråd med den nye offentlege
skulereforma LK06 (Kunnskapsløftet). Norsk
Montessoriforbund sette i gang arbeidet med
å lage eit nytt, heilskapleg læreplanverk for
montessoriskulane i Noreg.
Idé og innhald til den nye montessorilæreplanen blei
drøfta på ei nasjonal samling for montessoriskulane
i Noreg i november 2005. Oppdraget med å skrive
planen gjekk til Norsk Montessoriforbund sitt faglege
råd. Liv Thorkildsen, Carla Maria Foster, Grete
Andresen Tollefsen, Mette Hegge og underteikna er
forfattarane bak planen. Montessoriskulane i Noreg
har vore høyringsinstans for planen, og Marie Lexow
har stått for korrektur og layout.

Norsk Montessoriforbund og montessoriskulane
arbeider med kontinuerleg skuleutvikling.
Med Læreplan for montessoriskulen. Fag og
arbeidsmåtar gjennom 10 skuleår er ein særs
viktig milepåle nådd. Eg vil rette ein varm takk til
samtlege forfattarar og alle andre som har delteke i
arbeidet med læreplanen for innsatsen og det gode
samarbeidet.
Tønsberg, juli 2007
Madlena Ulrich
Leiar / Norsk Montessoriforbund sitt Faglege råd

Vi har kome fram til planen som her ligg føre
ved å gjennomgå internasjonal faglitteratur
i montessoripedagogikk og dokument frå
norske og utanlandske montessoriskular.
Montessorilæreplanen viser korleis grunnlaget
for montessoriskulen blir lagt i Barnas hus
(montessoribarnehagen), den skildrar viktige
grunnpilarar i den pedagogiske metoden vår og
inneheld komplette fagplanar for 1.–10. trinn.
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Forord til den andre utgåva
I denne andre utgåva av læreplanen har Norsk
Montessoriforbund måtta ta med ei fastlagt fag- og
timefordeling. Ei slik inndeling av skuledagen
strir mot grunnleggande montessoripedagogiske
prinsipp, men Utdanningsdirektoratet og
Kunnskapsdepartementet har pålagt oss dette som
ein føresetnad for å få læreplanen godkjent.
Montessoriskulen er organisert som ein
heildagsskule med eit minstetimetal på 22
klokketimar per veke i grunnskulen, og 23
klokketimar per veke på 8.–10. trinn. Dei 22
klokketimane per veke inkluderer ikkje SFO.
Stabekk, mai 2011
Marie Lexow
Forbundssekretær / Norsk Montessoriforbund
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Forord til den tredje utgåva
I desember 2010 tok Norsk Montessoriforbund
initiativ til å setje ned ei arbeidsgruppe med oppdrag
å revidere ungdomsskuledelen av Læreplan for
montessoriskulen. Fag og arbeidsmåtar gjennom
10 skuleår. Arbeidsgruppa har bestått av Lars
Brunborg, Patrick Magnussen, Borge Bringsværd og
underteikna. Arbeidsgruppa har arbeidd sjølvstendig
og hatt ei rekkje møte med gjennomgang av aktuell
litteratur og diskusjonar. Undervegs i arbeidet har
vi fått innspel frå lærarar på ulike montessoriskular,
og fleire har gripe moglegheita til å kommentere
foreløpige endringar etter tilsendt presentasjon
etter landsmøtet til NMF 2011 i Steinkjer. Vidare
blei arbeidet vårt presentert av Patrick Magnussen
på leiarkonferansen i NMF i november 2011. Det
endelege utkastet til arbeidsgruppa blei deretter
sendt på høyring til alle montessoriskulane som er
tilknytte NMF. Høyringssvara er behandla av styret i
NMF på styremøtet den 5. mars 2012.
Med denne læreplanrevideringa er det laga ein
montessorilæreplan for ungdomsskulen som
uttrykkjer eit særs tydeleg alternativ til norsk
offentleg skule. Vi har presisert korleis Maria
Montessori har skildra ungdomsalderen og det
førebudde miljøet for denne, samstundes som
læreplanen opnar opp for at det kan vere alternative
vegar og mål for den einskilde skulen.

Revideringa inneber både små og større endringar;
blant anna ei presisering av det førebudde
miljøet for aldersgruppa 12–15 år, utviding av
antal timar og eit nytt fag vi har valt å kalle
«arbeid». Dette faget får ein stor og viktig plass i
montessoriungdomsskulen. Motivasjon og lyst til
å lære blir teke på alvor ved å anerkjenne behovet
denne aldersgruppa har for å bli sett på som nesten
vaksne og få verdifulle erfaringar med det verkelege
livet.
I læreplanane for dei einskilde faga er minst same
kompetansemål som for Kunnskapsløftet tekne med.
Fagnamna er samordna med Kunnskapsløftet. Dette
må ikkje sjåast på som ei avgrensing, men som eit
minstekrav, i tråd med idéane til montessoriskulen
elles; barn og ungdom har eit potensiale som langt
kan overgå dei skrivne planane til dei vaksne.
Eg vil rette ein stor og varm takk til alle som har
bidrege med innspel, og ein ekstra takk til resten
av arbeidsgruppa for innsatsen, diskusjonane og det
gode samarbeidet.
Borre, april 2013
Hilde Beate Tørnby
Prosjektleiar / revidering av læreplan for
montessoriungdomsskulen
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Forord til den fjerde utgåva
I 2019 og 2020 jobba Montessori Norge (tidlegare
Norsk Montessoriforbund) med ei grundig og
heilskapleg revidering av montessorilæreplanen.
Målet var å vidareutvikle planen basert på skulane
si lange erfaring med han, og å tydeleggjere det
pedagogiske grunnlaget og metoden ytterlegare. Vi
blei samstundes pålagde av Utdanningsdirektoratet å
sikre at læreplanen vår var jamgod med den
reviderte offentlege planen, også kalla «Fagfornyinga»,
og vi måtte difor samkøyre arbeidet vårt med
offentleg revidering.
Montessori Norge gjekk breitt ut blant
medlemsskular for å få med dyktige
montessoripedagogar i arbeidsgruppene, og til
saman 15 personar jobba over lengre tid med å
revidere planen. Carla Foster leidde det faglege
arbeidet for barnetrinnet, og Hilde Tørnby leidde det
faglege arbeidet for ungdomstrinnet. Underteikna
leidde arbeidet overordna, på vegner av Montessori
Norge. Arbeidsgruppene bestod av følgjande
montessoripedagogar, som bidrog med brei fagleg
kompetanse og lang erfaring: Ira Zinner-Østvold,
Ole Magnus Svanevik, Jeanette Vika, Cecilie
Fosseidbråten, Ragnhild Sølvberg, Therese Tandal,
Ingeborg Berg, Anine Bremer Øvrebø, Liv Bjørkgård,
Lars Brunborg, Henning Johannessen, Karl Bruun
og Lars Sandåker.
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Fjerdeutgåva (2020) av Læreplan for
Montessoriskulen har fått ein tydelegare samanheng
mellom alle delar av planen, og eigenarten ved
metoden er framheva og utdjupa. Det har blitt
utarbeidd ein heilt ny og eigen overordna del, som
skildrar verdigrunnlaget og pedagogiske prinsipp
og praksis i montessoripedagogikken. Faga har
fått gjennomgåande ny struktur, og det er lagt
vekt på at metoden skal bli gjort meir synleg i alle
læreplanar i fag. Det er også gjort presiseringar om
montessoriskulen sitt kunnskaps- og ferdigheitssyn,
og synet vårt på tverrfaglegheit og tverrfaglege tema.
Dette har vore naudsynt med tanke på endringane
i Fagfornyinga, og for å sikre at verdisynet vårt og
tilnærminga vår blir tekne vare på på alle område.
Ei sentral rettesnor i revideringa har vore at
læreplanen vår skal representere eit pedagogisk
alternativ, og planen skal gje skulane handlingsrom
og moglegheit til å dyrke og bevare eigenarten som
montessoriskular.
Eg vil rette ein stor takk til alle som har delteke
i arbeidsgruppene, og til alle medlemsskular og
personar som har kome med innspel undervegs i
prosessen.
Oslo, september 2020
Nina Johansen
Dagleg leiar Montessori Norge
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Innleiing
Del 1 av læreplanen gjeld for heile
montessorigrunnskulen og er forpliktande på lik
linje med del 2. I del 1 blir det gjort greie for dei
sentrale verdiar og idéar som ligg til grunn for
utvikling og praksis i montessoriskulen, og dei mest
vesentlege pedagogiske elementa og prinsippa i
undervisinga.
I del 2 av læreplanen blir barne- og ungdomstrinnet
skildra kvar for seg, ettersom desse er delt i to ulike
utviklingstrinn i pedagogikken, og dermed krev
ulike tilnærmingar og skildringar. Først kjem ein
innleiande tekst som må bli sett på som ei utdjuping
av del 1, der det pedagogiske rammeverket for dette
utviklingstrinnet blir skildra. Deretter kjem dei
einskilde læreplanane for faga, som skildrar innhald,
arbeidsmåtar og læringsmål.
Læreplanen for montessoriskulen støttar dei
grunnleggande verdiane som kjem til uttrykk i
formålsparagrafen til friskulelova, og skulane driv
undervisinga i tråd med desse. Læreplanen er
utarbeidd etter gjeldande krav til læreplanar for
friskular, jamfør Forskrift til friskulelova, § 2A-1
og § 2A-3, og Rundskriv Udir-02-2011 – Krav til
læreplaner for frittstående skoler. I sistnemnde blir
det presisert:
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Skulen må synleggjere den anerkjente pedagogiske
retninga i læreplanen, både i overordna del og
i læreplanar i relevante fag. Opplæringa må
representere ein samanhengande idé og eit
verdigrunnlag som normalt ikkje blir realisert i
den offentlege skulen. Det pedagogiske opplegget
skal vere utprøvd, utførleg skildra i litteraturen,
velrenommert og relativt utbreidd. I tillegg skal
skulen synleggjere den anerkjente pedagogiske
retninga i skipingsdokument.
Montessoripedagogikken er ein internasjonalt
anerkjent pedagogikk, som er utførleg skildra i
litteraturen og særs utbreidd. På verdsbasis har
ein meir enn hundre år med erfaring innan praksis
og vidareutvikling av metoden. Teorigrunnlaget
til læreplanen finn ein i litteraturen til Maria
Montessori (sjå litteraturliste), og støttar seg òg
til den lange pedagogiske tradisjonen og førande
internasjonale retningslinjer.
Læreplan for montessoriskulen må bli sett i lys av
friskulelova og anna relevant regelverk som gjeld for
opplæringa i grunnskulen.

Overordna del

Del 1

Pedagogiske grunnidéar
og verdigrunnlaget i
montessoriskulen
Verdigrunnlaget til
montessoripedagogikken og
fredstanken
Hovudsaka til Maria Montessori var å assistere
barn og unge med å skape ei verd som er
meir berekraftig, rettferdig og fredeleg. Dette
blei drivkrafta for arbeidet hennar med barn
og utdanning, og står som det sentrale i
pedagogikken også i dag. På bakgrunn av dette
blir montessoripedagogikken ofte omtala som ei
fredsutdanning. Verdiane i montessoripedagogikken
er tett knytt til, og i tråd med, menneskerettane og
berekraftmåla til FN. Vi har eit globalt og heilskapleg
fokus, med ein tanke om alle menneske som
verdsborgarar og som likeverdige. Montessoriskular
er uavhengige av religion og livssyn.
Montessoriskular skal skape rom for at barna og
ungdommane kan utvikle seg som sjølvstendige
og trygge individ med tru på seg sjølv og framtida.
Dei skal lære å kjenne kulturen sin, samfunnet
sitt og seg sjølv. Samstundes set vi dei i kontakt
med menneskeheita og korleis heile historia vår
knyt oss saman, med kulturane til ulike menneske
og med samspelet i universet mellom alt levande
og ikkje-levande. Vi har eit grunnsyn om at alle
menneske er likeverdige, og dette dannar ei viktig
ramme for dei verdiane vi ønskjer å dyrke og ta
vare på i samfunnet vårt. Likestilling, solidaritet,
fridom, demokrati og nestekjærleik er verdiar som
har ein sentral plass i dei heilskaplege tankane til
montessoriskulen om utdanning av mennesket.
10

I dag er det brei semje om at vi må begynne med
opplæringa av barna dersom vi skal greie å skape
ei meir fredeleg og berekraftig verd. Vi ser på fred
som ei vitskapleg basert, positiv og konstruktiv
røyning for ei betre framtid, både for samfunnet
og i utdanninga av menneska. Det vil alltid vere
konfliktar og dilemma i kvar einaste sameksistens
av menneske og miljø. Fredsarbeidet må begynne
med dei minste i barnehagen dersom det skal
føre til at nye generasjonar skal kunne vere meir
omsynsfulle, tolerante og kompetente til å finne
fredelege løysingar på konfliktar, og forvalte
jordkloten og ressursane på den på ein god måte.
Vi må utvikle den etiske bevisstheita til elevane,
og evna deira til dialog og positivt sosialt samspel.
Montessoripedagogikken sine tankar om fred er tett
knytt til tankane våre om barnet og ungdommen,
som med sin indre visdom, sjølvstende og verdigheit
har rett til ein eigen plass i samfunnet. Vi som
vaksne må følgje barnet, heller enn å føre det.
Den konkrete realiseringa av læreplanen må ta
omsyn til føresetnadene og moglegheitene til det
einskilde individet, samstundes som ein tek vare
på samfunnsperspektivet og behova til fellesskapet.
Kvar einskild elev har rett til å bli møtt på ein måte
som varetar deira eigenverdi og som anerkjenner
deira personlegdom, evner og føresetnader. Ingen
elevar skal bli utsett for diskriminering, og alle
skal få likeverdige moglegheiter slik at dei kan ta
sjølvstendige val. Montessoriskulen skal ta omsyn til
mangfaldet av elevar og leggje til rette for at alle får
oppleve tilhøyrsle i skule og samfunn.

Del 1

Vi lever i ei stadig meir samansett og globalisert
verd, med eit mangfald av kulturar og tradisjonar.
Vi skal førebu barna på å møte denne verda med
openheit, eit positivt syn på framtida og ein vilje
og kompetanse til å delta aktivt i samfunnet. Ved å
førebu eit miljø tilpassa dei ulike utviklingstrinna,
gjev vi barn og ungdom moglegheita til å utvikle
personlegdomen sin i reelle og sosiale miljø, og
fridomen til å utvikle eigen individualitet. Gjennom
å leggje vekt på fundamentale behov, gjensidig
avhengnad og eit heilskapleg syn på universet,
ønskjer vi å bidra til at barn og ungdom utviklar
kjærleik overfor alle ting i miljøet, menneska og
verda rundt seg. Vi innbyr til ærefrykt for det
fantastiske i universet og på jorda, og oppmodar
til takksemd overfor både naturen og arbeidet til
menneskeheita som har ført verda til der ho er i
dag. Målet vårt er at barn og unge skal kjenne på eit
ønskje om og ein vilje til å bidra til menneskeslekta
som ein einskap. Utdanninga spelar ei rolle som
bindeledd mellom naturen og det som er skapt
av menneske, og sameiner behova til individet og
behova til samfunnet.

aktør er også avhengig av andre aktørar, og dermed
oppstår gjensidig avhengnad og det vi kallar ei
kosmisk arbeidsfordeling og samarbeid.

OVERORDNA DEL

Ulikskapen elevane imellom blir anerkjent og
verdsett.

Eit slikt verdssyn dannar grunnlaget for
undervisinga i montessoripedagogikken. Barn og
unge si forståing av verda må basera seg på eit syn
der alt i universet heng saman, og alt er avhengig av
alt. Undervisinga må likeeins basera seg på eit syn
på samfunnet der menneske både er avhengige av
naturen, men òg av arbeidet til andre menneske.
Dette verdssynet fremjar ein grunnleggande respekt
for naturen og ei etisk bevisstheit.

Verdisynet til montessoriskulen kjem til uttrykk
i undervisinga, rolla til den vaksne, arbeidsmåtar
og grunnleggande prinsipp og strukturar i
pedagogikken.

Verdssyn og heilskapleg
overbygning
I montessoripedagogikken legg vi vekt på eit
verdssyn der alt i universet følgjer ein plan og heng
saman som ein heilskap. Vi kallar dette eit kosmisk
eller heilskapleg syn på verda.
©

Det finst tallause band av gjensidig avhengnad
som knyt ikkje-levande og levande ting saman,
og desse banda gjer at universet fungerer som
éin organisme. Mennesket er òg ein del av denne
einskapen. Både levande og ikkje-levande kosmiske
aktørar finst overalt. Dei følgjer eigne lover for
utvikling og naturlover, og har dessutan ei rolle å
spele i heilskapen. Energien frå sola, litosfæren,
hydrosfæren, atmosfæren og biosfæren; alle desse
gjer ulike typar «arbeid» i verda. Arbeidet til kvar

Plansjen om gjensidig avhengnad
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Del 1

Synet på mennesket og utviklinga til
mennesket
Mennesket sine tendensar og
fundamentale behov
Montessori sitt syn på menneske, og dermed ein
sentral del av verdigrunnlaget for pedagogikken,
byggjer på eit positivt syn på tendensar/urkrefter
som menneske har. Temaet behov er sentralt i
mange område av montessoripedagogikken. Vi
ser på behova til plantar og dyr, og korleis dei
tilfredsstiller desse behova. Vi ser og på korleis
plantar og dyr utfører ei oppgåve til nytte for
andre organismar og jorda som heilskap gjennom
å tilfredsstille behova sine. Vi kallar dette den
kosmiske oppgåva dei utfører. Når vi ser på
menneske, ser vi og på behova våre. Menneska
sine grunnleggande behov er like, men kjem til
uttrykk på ulikt vis og blir løyste på ulike måtar.

Dette fører blant anna til eit mangfald av ulike
kulturar. Vi snakkar om fundamentale behov
i arbeid med mange ulike fagområde. Vi feirar
høgtider og årstider, og barna tek del i alt som har
med livet i ein bestemt kultur å gjere: matlaging,
naturopplevingar, musikk og kunstopplevingar.
I grunnskulen blir dei første menneska presenterte
som «usannsynlege heltar», som ikkje var utstyrt
med instinkt som vanlegvis sikrar overlevinga til
ein art. Vi presenterer i staden ein skapning med
andre kapasitetar, moglegheiter og gåver. Dei tre
grunnleggande gåvene vi nemner er ein hjerne som
kan tenkje, eit hjarte som kan elske og handa som
kan arbeide.
Koordinering av desse gåvene krev nokre spesielle
krefter, som Montessori kalla mennesket sine
tendensar: Tendens kjem frå latinsk tendere: å
strekkje seg mot. Tendensane går og under namnet
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Plansjen om fundamentale behov
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Del 1

Tendensar er alltid aktive. Dei manifesterer seg på
ulike måtar ved ulike utviklingstrinn i livet til eit
menneske. Dei er felles for alle kulturar. Dei hjelper
oss med å tilpasse oss nye situasjonar og løyse
problem, og til å skape tryggleik og tilhøyrsle. Vi
stiller spørsmål og vi søkjer svar. Vi responderer på
og forvandlar miljøet vårt. Dette er noko vi har gjort
sidan framkomsten vår på jorda. Og vi sluttar ikkje
med det, sjølv når vi har sikra fysisk overleving. Det
ser ut til å vere ein uro i menneske, som berre kan
bli oppfylt ved kreativitet og utforsking. Samspelet
mellom behov og tendensar fører til eit mangfald av
ulike kulturar, med mange ulike løysingar på korleis
menneske tilfredsstiller både fysiske og åndelege
behov.
Dei åndelege behova våre synest å krinse rundt det
å gje livet meining, og nokre av dei, som tilhøyrsle
og kjærleik, er like vesentlege for oss som mat
eller vern. Tilfredsstillinga av åndelege behov
omfattar òg aktivitetar som ikkje utelukkande
inneber tilfredsstilling av fysiske behov. Dei
handlar om ei leiting etter sanning og venleik,
etter forståing og sjølvutfalding. Resultatet av
menneskeleg arbeid og forvandling av naturen ut
frå både fysiske og åndelege behov er det som vi i
montessoripedagogikken kallar sopranatura (over
naturen). Sopranatura handlar grunnleggande sett
om alt det menneskeskapte. Livet får verdi når både
fysiske og åndelege behov er tilfredsstilte. Gjennom
å anerkjenne at alle menneske har dei same behova,
men at dei kan arte seg ulikt frå person til person,
legg vi også vekt på at alle individ er likeverdige.
I undervisinga vår i montessoriskular er det
essensielt å kjenne til fundamentale behov og
mennesket sine tendensar, og vere i stand til å
anerkjenne korleis dei manifesterer seg på ulike
utviklingstrinn. Dette dannar utgangspunktet for

å forstå kva slags hjelp som skal bli gjeven, og kva
slags miljø som skal bli førebudd for barn og unge.
Mennesket sine tendensar og kort om betydinga
deira blir skildra nedanfor.
Å røre på seg: Menneske kom på jorda med nye
potensiale for rørsle. Trongen mot koordinering
av rørsle var avgjerande for overlevinga av arten.
I dei første seks leveåra meistrar barnet dei fleste
grunnleggande rørslene, både grov- og finmotoriske.
Mellom 6–12 skal ein vidareutvikle og perfeksjonere
desse rørslene, og utfordre seg sjølv.
Å utforske: Denne tendensen var avgjerande for dei
tidlege menneska. Kva ressursar var tilgjengelege i
miljøet? Å utforske er tendensen til å undersøkje,
spørje, finne ut og sjå seg rundt. Det inneber bruk
av sansane og rørsle. Vi utforskar ikkje berre
med sansane og rørsler, men og med tankane: vi
utforskar verda filosofisk, kjenslemessig, kreativt,
kunstnerisk, åndeleg, og så vidare.
Å vere nyfiken: Denne tendensen utfordrar
utforsking. Vi ønskjer å vite. Ein livleg forvitenskap
held oss alltid mentalt og fysisk aktive. Sjølvstendet
vårt og sjølvtilliten vår veks når vi, trass i frykta
for det, oppsøkjer det ukjente. Forvitenskap er ei
motvekt mot angst.
Å orientere seg: Dette er evna til å finne fram
og å finne plassen sin, både fysisk, intellektuelt,
emosjonelt og sosialt. Å kunne orientere oss gjev
oss ei kjensle av tryggleik. Denne tendensen er særs
aktiv i tidleg barndom når barnet prøver å etablere
referansepunkt i ei ny og framand verd. Det er
viktig å tenkje på dei to tendensane orientering og
utforsking saman – den eine ei kjelde til tryggleik,
den andre ein trong mot eventyr.
Å skape orden: Å skape orden lar oss setje ting
og opplevingar i høve til kvarandre i samsvar med
funksjon, sekvens, mønster, delte eigenskapar
eller klassifiseringar. Ytre orden er avgjerande for
barnet 0–6 fordi dei absorberer inntrykk frå miljøet
direkte inn i hjernen sin struktur. Når indre orden
er etablert har vi moglegheit til å innføre orden i
det ytre miljøet på meir fleksible måtar og til å takle
meir kaotiske omstende.
Å observere: Observasjon er naudsynt for at
menneska skal forstå omgjevnadene sine og ta
13
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urkrefter eller drivkrefter. Desse indre kreftene:
X fører til handlingane som sikrar overlevinga
av arten
X fører til handlingane som hjelper oss
med å tilpasse oss omgjevnadene
X fører til handlingane som forvandlar
omgjevnadene
X skapar eit verdssyn
X hjelper oss til å oppnå mål
X gjer at vi både har fysiske og åndelege behov
X fører til menneskeheita sitt mangfald

Del 1

rette avgjerder. Vi veit at spedbarn er ekstremt
observante – dei absorberer alle detaljane i det
fysiske miljøet, samstundes som dei konsentrerer
seg om menneska dei kjem i kontakt med: andleta,
rørslene og stemmene deira. Observasjon er
ein viktig føresetnad for eksperimentering og er
avgjerande for vitskaplege undersøkingar.
Å imitere: Menneske imiterer andre. Dei imiterer
dyra sin åtferd. Dei imiterer venleiken til naturen i
teikningane sine. Babyar imiterer foreldra sine. Folk
som lærer dans eller musikk imiterer instruktørane
sine. Yngre barn imiterer eldre barn. Imitasjon er
ikkje slutten på læreprosessen, men ofte ein del av
byrjinga.
Å bruke førestillingsevne: Dette er trongen til
å sjå, høyre, lukte, eller føle noko i hovudet
som ikkje er tilgjengeleg for sansane. Det er å
skape bilete av verda som ein kan ta med seg.
Det er å reflektere over det som har skjedd og
planleggje det som skal bli gjort. Det er å tenkje
seg korleis andre har det. Alt vi omgir oss med
er resultatet av førestillingsevna og arbeidet til
nokon. Førestillingsevna er kjelda til oppfinning og
kreativitet.
Å abstrahere: Rein observasjon er ikkje nyttig med
mindre det er følgd av ein annan hjerneaktivitet
som organiserer det som er observert og ser etter
mønster og reglar. Imitasjon fører ikkje til læring
med mindre handlinga ein imiterer blir ein integrert
del av repertoaret til den einskilde. Abstraksjon
skjer ikkje berre med den bevisste delen av hjernen,
men også ubevisst. Abstraksjon gjev grunnlag
for klassifisering og samanlikning og opnar for at
informasjonen skal bli overført frå eit kognitivt
domene til eit anna.
Å arbeide/vere i aktivitet: For at ein idé skal bli
verkeleggjord, krevst arbeid. Dei tidlege menneska
sikra eiga overleving ved å lære å arbeide med hendene.
Hendene blei «reiskapen til hjernen», og andre
reiskapar blei forlengingar av hendene sitt arbeid.
Arbeid er ei viktig drivkraft i mennesket, spesielt hos
små barn som jobbar utan stans for å tileigne seg
grunnleggande ferdigheiter: å stå oppreist og gå, snakke
eit språk, og manipulere verda med hendene. Desse
ferdigheitene gjev barna sin første smak av sjølvstende,
moglegheit til å ta del i fellesskapet og evna til å bidra.
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Arbeid som ein tendens får selskap av andre
tendensar. Følgjande tendensar oppfordrar oss til å
«prøve igjen»; ikkje berre fysisk, men intellektuelt,
kunstnerisk og så vidare.
Å konsentrere seg: Vi har moglegheita til å feste
merksemda vår på noko over ein lengre periode, og
dermed motstå distraksjon. Denne evna er eit viktig
vilkår for læring.
Å perfeksjonere seg: Vi har ein medfødd tendens
til å oppnå det beste resultatet. Å perfeksjonere
seg er ein prosess, ikkje eit produkt, og inneber å
mobilisere viljen.
Å søkje nøyaktigheit: For å få eit vellykka resultat,
er nøyaktigheit ofte naudsynt. Mennesket har til
dømes utvikla tusenvis av former for rørsle, og alle
inneber nøyaktigheit.
Å repetere: Repetisjon er ofte naudsynt for at vi
skal lære noko godt eller utanåt. Repetisjon er ein
teknikk som menneske bruker for å gjere noko
ein har observert til ein del av sitt eige repertoar.
Denne gjentakinga kan vere i form av å gjere den
same aktiviteten om og om att, som vi ofte ser med
barn frå 0–6, eller gjennom variasjon som barn frå
6–12 ofte er tiltrekte av. Nokre teknikkar krev meir
repetisjon enn andre for å bli internaliserte.
Å rekna ut, kalkulere: Dette er alliert med
nøyaktigheit og problemløysing. Menneske har
alltid tenkt på mengder, storleikar, avstand, former,
gradar, og så vidare. Evna vår til å rekna ut gjer
at vi greier å halde faktorar i tankane og vege dei
mot kvarandre. Det hjelper oss med å lage logiske
sekvensar og trekkje fornuftige konklusjonar frå
fakta.
Å vere sosial: Det å kome saman i ei gruppe var
avgjerande for dei tidlege menneska. Berre saman
kunne dei tilfredsstille behova sine. Menneske har
ein lang barndom, og det legg press på menneske
for å samarbeide. Vi må gjere tilværet trygt for
barna som ikkje kan ta vare på seg sjølv. Kulturell
kunnskap blir overført gjennom interaksjonar
mellom menneske. Å hjelpe barn med å utvide
tilliten frå sine nærmaste omsorgspersonar til andre
i miljøet deira er ei viktig oppgåve for utdanning.

Del 1

Å styre seg sjølv og impulsane sine: Dette er
evna til å integrere kropp, sinn og vilje i harmoni
med miljøet, både fysisk og sosialt. Det inneber
å kontrollere impulsar, og vere villig til å vente
med å tilfredsstille eigne behov. Det er ein del av
grunnlaget for det vi kallar moralsk utvikling. Det
fører til ei evne til å sjå behova til andre eller gruppa
som like viktige og nokre gangar viktigare enn eigne
behov.

Tendensane har gjort det mogleg for menneske
å etablere alle kulturar som nokon gong har
eksistert. Når fysiske behov blir møtt, forsvinn ikkje
tendensane, men held fram med å operere. Dei fører
til stadig utvikling og innovasjon.

Dei fire utviklingstrinna
Dei fire utviklingstrinna er Montessori sin
teori om heilskapleg utvikling av mennesket.
Montessoripedagogikken tek utgangspunkt i
utviklinga og behova til mennesket i dei ulike
fasane, og skapar eit tilrettelagt miljø for at utvikling
og læring kan skje optimalt.

THE FOUR PLANES OF DEVELOPMENT
THE CONSTRUCTIVE RHYTHM OF LIFE
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MARIA MONTESSORI
PERUGIA 1950

Illustrasjonar av teorien om dei fire utviklingstrinna i montessoripedagogikken.
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Å kommunisere: Menneske treng kvarandre, og
difor treng dei å kommunisere. Kommunikasjon
skjer på mange nivå, både verbal og ikkje-verbal.
Kommunikasjon er naudsynt for å arbeide saman,
leike saman og leve saman.

Del 1

THE FOUR PLANES OF DEVELOPMENT
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Illustrasjonar av teorien om dei fire utviklingstrinna i montessoripedagogikken.
Utviklinga skjer på ulike område, som er særs
viktige for at individet skal kunne fullføre dei to
oppgåvene som høyrer til barndomen: å tilpasse
seg miljøet der barnet bur og å skape sin unike
personlegdom. Områda er:
X sansemotorisk utvikling
X kognitiv utvikling
X sosial utvikling
X språkutvikling
X moralsk utvikling
X emosjonell utvikling
Utviklingstrinna består av to trinn som høyrer
til barndomen og to som er knytt til førebuinga
til vaksenlivet. Trinna følgjer 6-årssyklusar: 0–6
år, 6–12 år, 12–18 år og 18–24 år. Det er viktig
å leggje merke til at ein finn 6-årsalderen i det
første og andre trinnet, 12-årsalderen i andre og
tredje trinnet, og 18-årsalderen i tredje og fjerde
trinnet. Årsaka til dette er at det nødvendigvis er
individuelle skilnader i modning hos kvar einskild.
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Pedagogikken utartar særs annleis i dei ulike
trinna ettersom dei spesielle behova til barn og
unge forandrar seg. Kvart utviklingstrinn krev eit
førebudd miljø tilpassa behova og eigenskapane
til trinnet. Desse miljøa må difor også bli endra
etter kvart som barna blir eldre. Å gje barn og
unge som er på eit nytt trinn det same miljøet
som var riktig for det førre trinnet er å hindre
utvikling. Funksjonen til det førebudde miljøet er
å hjelpe barn og unge til ei best mogleg utnytting
av tendensane deira i samsvar med alderen deira.
Miljøet inkluderer det fysiske miljøet, materiellet
og det menneskelege miljøet, inkludert både vaksne
og andre barn og unge. Det er berre forståinga
av eigenskapane og behova til kvart trinn som
kan hjelpe oss til å avgjere kva slags «hjelp til
livsutfalding» vi som vaksne bør gje og kva slags
hjelp som kan vere ei hindring. Barn og unge sine
behov og karakteristikkar i dei ulike utviklingstrinna
blir noko meir utdjupa i dei innleiande delane
«Kosmisk utdanning» og «Senter for studiar og
arbeid».

Del 1

Særdrag ved dei ulike utviklingstrinna

0–6 år

6–12 år

12–18 år

Det absorberande sinnet
(1. utviklingstrinn)

Det resonnerande sinnet
(2. utviklingstrinn)

Erdkinder
(3. utviklingstrinn)

Å utforske nærmiljøet og verda rundt seg

Å utforske universet

Å utforske samfunnet

Å bruke sansane til å utforske med

Å bruke førestillingsevna og intellektet
til å utforske med

Å bruke kunnskapen og evnene sine
til å utforske med

Å lære seg namn på ting

Å utforske opphavet til ting, kvifor og
korleis ting fungerer og heng saman

Å danne seg eit bilete av dei store
samanhengane

Å eksistere i notida

Å bruke førestillingsevna til å forstå
utvikling over tid

Å forstå samtida i eit globalt perspektiv

Å vere bunden til det konkrete for å
abstrahere

Å bruke konkret materiell og
førestillingsevna for å abstrahere

Å knyte teoretisk kunnskap til konkret
arbeid

Å vere driven mest mogleg innanfrå

Å kunne godta ytre krav og plikter

Å forstå naudsynet av ytre krav og
plikter

Å gjenta aktivitetar om att og om att

Å gjenta via variasjonar og frå ulike
synspunkt

Å setje kunnskap inn i ein ny samanheng

Å lære seg morsmålet

Å utforske språk i mange former

Å bruke språk for å bli kjent med andre
kulturar og menneske

Å meistre kroppen, koordinere
rørsler

Å strekkje seg, utfordre seg på det
fysiske planet

Å bli kjent med kropp og sjel på ny

Å trenge ekstrem ytre orden i
omgjevnadene

Å jobbe mot intellektuell sjølvstende
og orden

Å jobbe mot sosial og økonomisk
sjølvstende

Familien er utgangspunktet

Lokalsamfunnet er utgangspunktet

Storsamfunnet og nære vennar er
utgangspunktet

Å vise omsorg

Å vise empati

Å vise politisk og sosial forståing

Å konstruere individet

Å utvikle individet i ein sosial
samanheng

Å konstruere individet på ny

Å tileigne seg grunnlaget for å vere
medlem av eit bestemt samfunn

Å forstå korleis alle menneske i alle
kulturar og til alle tider har dei same
fundamentale behova, både åndelege
og fysiske

Å finne plassen sin i samfunnet
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Vi bruker denne samanlikninga til å hjelpe oss med
å forstå korleis og kvifor montessoripedagogikken

utartar annleis hos desse tre trinna, både i forhold
til det fysiske miljøet, det sosiale miljøet og rolla til
den vaksne.

Del 1

Prinsipp og pedagogisk
praksis
Kunnskap og kompetanse –
utvikling av ferdigheiter
I montessoriskulen legg vi vekt på ei forståing av
kunnskap og kompetanse som heng saman med
verdiane våre. Synet på elevane sin tileigning av
kunnskap og ferdigheiter er forankra i ei heilskapleg
tilnærming til fag. Kunnskap inneber å kjenne til og
forstå fakta, omgrep, teoriar, idéar og samanhengar
innanfor ulike fagområde og tema. Ferdigheiter er
å meistre handlingar eller prosedyrar for å utføre
oppgåver eller løyse problem, og omfattar blant anna
motoriske, praktiske, kognitive, sosiale, kreative
og språklege ferdigheiter. Kompetanseomgrepet
omfattar også forståing og evne til refleksjon og
kritisk tenking i fag, noko som er viktig for å
forstå teoretiske resonnement og for å utføre noko
praktisk. Refleksjon og kritisk tenking heng saman
med utvikling av haldningar og etisk vurderingsevne.
Kunnskapsfokuset til montessoriskulen ligg i
korleis all kunnskap heng saman. Eleven sitt
møte med dei ulike faga skal bli opplevd som ein
meiningsfull heilskap, der fleire typar kunnskap er
med på å definere felles og individuell forståing av
fagkunnskap. Vi legg vekt på nøkkelopplevinga,
det vil seie eit møte med ein teknikk, ein idé eller
eit omgrep, der læraren eller ein annan opnar
ei dør som fører eleven vidare i eiga forståing og
utvikling. Intellektet er ein kontinuerleg prosess,
der menneske søkjer å forstå seg sjølv, verda og
universet. Det er ei leiting etter ein mental struktur
der alle ting eksisterer i forhold til kvarandre. Vi kan
18

hjelpe elevane med å byggje denne strukturen ved å
gje dei nøklane til forståinga av universet.
I montessoripedagogikken skal barn og unge
møte ekte utfordringar, ekte problemstillingar og
ekte arbeid. Dei skal lære å forstå kvifor gjeven
kunnskap og kompetanse er naudsynt. Vi legg stor
vekt på å rettleie barn og unge i deira utforsking
og sjølvstende. Rolla vår i montessoriskulen er
å leggje til rette for denne utviklinga, og gje dei
moglegheiter til å sjølv oppdage kunnskap, øve opp
ferdigheiter og gradvis auke kompetansen sin i tråd
med eigne føresetnader, interesser og behov. Vi ser
på kunnskap og kompetanse både i eit historisk
perspektiv og med blikket retta framover, men
med utgangspunkt i menneskeheita si utvikling
og menneska sine grunnleggande behov. Korleis
og kvifor har faga og disiplinane elevane kjenner
i dag oppstått? Kva for behov og drivkrefter har
ført til mennesket si utforsking og leiting etter
orden, struktur og sanningar i universet? Kvifor
er kunnskap om verda (fag) viktige for menneske,
for samfunnet og for utviklinga framover? Desse
spørsmåla dannar eit grunnlag for tilnærminga til
faga.
Kunnskap og kompetanse kan i montessoriskulen
bli sett i lys av fire ulike område: Det fysiske miljøet,
det intellektuelle miljøet, det kreative miljøet og det
sosiale/moralske miljøet. Kunnskap og kompetanse
innanfor desse områda dreier seg blant anna om
korleis elevane varetar materiell og miljø ute/
inne, korleis samspelet i gruppa og mellom gruppa

Del 1

Utvikling av ferdigheiter
Det krevst ulike ferdigheiter for å opparbeide seg
kunnskap og kompetanse innanfor områda nemnde
over. Montessoriskulen har eit breitt syn på kva for
ferdigheiter som er sentrale for den heilskaplege
utviklinga til barn og unge. Vi framhevar følgjande
ferdigheiter:
X språklege ferdigheiter: lesing, skriving og
munnlege ferdigheiter
X matematiske ferdigheiter: rekning og
matematisk forståing
X ferdigheiter i bruk av reiskapar
X sosiale, moralske og etiske ferdigheiter
X ferdigheiter innanfor kreativitet, skaparevne
og personleg uttrykk
X kritisk refleksjon og problemløysing
X Overordna framhevar vi det å utvikle barn og
unge sin evne til å klare seg sjølv, altså å utvikle
sjølvstendet sitt.
Desse ferdigheitene er likeverdig sentrale for at barn
og unge skal oppleve meistring og utvikling i faga, i
samfunnet, i vidare utdanning og arbeidsliv og i livet
generelt. Dei bidreg til å utvikle elevane sin identitet
og er naudsynte reiskapar for læring, fagleg forståing
og personleg utvikling.
Læreplanverket for den offentlege skulen (LK20)
framhevar fem grunnleggande ferdigheiter; lesing,
skriving, rekning, munnlege ferdigheiter og digitale
ferdigheiter.
Alle desse ferdigheitene blir utvikla over tid, og har
stor betyding i heile opplæringsløpet. Ferdigheitene
er i stor grad kollektive mål, og kvar elev får hjelp
til å tilfredsstille desse krava av heile fellesskapet,
som inkluderer både vaksne og andre elevar. Arbeid
med desse skal liggje til grunn i alle fagområde,

og det er heilt sentralt at ein ser på ferdigheitene
overordna og tverrfagleg. Elevane skal gradvis
utvikle ferdigheitene både gjennom arbeid med
faga, men og i samhandling med eit førebudd miljø,
dei vaksne, medelevane sine og samfunnet elles.
Den vaksne skal støtte barn og unge i arbeidet med
ferdigheitene uansett fag. Tilnærminga til arbeid
med ferdigheitene skal skje tverrfagleg, og heng
saman med strukturen på undervisinga og den
pedagogiske metoden.
Arbeid med språk, munnlege ferdigheiter og lese- og
skriveferdigheiter er sentralt i alle fag. Kunnskapsog utforskingsområde og kompetansemål innanfor
språkfaga vil danne det viktigaste grunnlaget for
meistring av desse ferdigheitene, men arbeidet går
føre seg på tvers av fagområde.
X Munnlege ferdigheiter blir øvde opp gjennom
måten undervisinga er organisert på; presenta
sjonar i små grupper gjev alle barn moglegheita
til å vere munnleg aktive i innlæringa av nytt
fagstoff, og generelt i arbeid med faga. Stort
fokus på samarbeid og dialog gjev elevane
varierte moglegheiter til å diskutere, argumentere
og reflektere med medelevane sine og dei vaksne. Dei blir vande til å presentere for andre,
og at andre presenterer for dei. Dei har mange
munnlege presentasjonar, for større eller mindre
grupper, og dei får mykje munnleg trening når
dei bruker materiell. Der er det sentralt at dei
verbaliserer prosessar, forklarar kva dei gjer og
kvifor, både for og med læraren og medelevane.
X Vi seier at heile grupperommet er eit lese- og
skrivelaboratorium, noko som inneber eit stort
fokus på desse ferdigheitene i alle fag. Gjennom
denne tilnærminga vil kvar einskild elev ha
mange og varierte moglegheiter til å øve på leseog skriveferdigheitene sine, og å knekke lesekoden – gjennom å følgje eigne interesser og med
ein høg grad av valfridom. Utforskinga til eleven
innanfor alle fag kan danne utgangspunkt for
læraren sine presentasjonar i språkferdigheiter.
Ferdigheiter innanfor rekning og matematisk
forståing blir bygd opp hovudsakleg gjennom dei
matematiske fagområda, og desse har difor eit
særleg ansvar. Dei andre faga har og ei sentral rolle,
gjennom den tverrfaglege tilnærminga. I likskap
med språklege ferdigheiter skal elevane bruke dei
matematiske ferdigheitene sine i utforsking og
problemløysing innan ulike tema.
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og det fysiske miljøet er, korleis barna bruker
valfridomen sin og korleis dei strukturerer tida
si. Det handlar om deira aukande evne til kritisk
tenking og refleksjon, til å sjå samanhengar, trekkje
konklusjonar, problematisere og stille spørsmål.
Det dreier seg og om korleis dei viser og får rom
til å utvikle eiga skaparkraft og skaparglede,
kreativiteten og personlegdomen sin, i kor stor grad
dei opparbeider evner til samarbeid, problemløysing
og etisk refleksjon, korleis dei viser ansvar for
fellesskapet og korleis dygdene blir utvikla i kvar
einskild og i gruppa.
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Alle fag kan difor danne utgangspunkt for
presentasjonar som styrker desse ferdigheitene, og
der elevane kan bruke matematiske ferdigheiter i
reell og stadig meir kompleks problemløysing.
Ferdigheiter i bruk av reiskapar er sentralt i alle
fag. Dette inneber ulike former for teknologiske
reiskapar, utstyr, manuelle reiskapar og digitale
reiskapar. Elevane skal kunne vurdere formålstenleg
bruk av ulike reiskapar i eiga utforsking og i
arbeid med faga. Den historiske utviklinga av ulike
teknologiar og menneskelege oppfinningar står
sentralt, og vi legg vekt på kva for menneskelege
behov som ligg bak utviklinga. Dei skal få kjennskap
til reiskapar, teknologi og digitale hjelpemiddel som
vil vere ei støtte i arbeidet deira, og dei skal kunne
utforske og gradvis meistre eit breitt utval av desse.
Det er eit sentralt poeng at tilrettelegginga som
den vaksne gjer for elevane sine val av reiskapar og
digitale program og hjelpemiddel skal vere tilpassa
det utviklingstrinnet elevane er på. (Sjå appendiks
«Teknologisk utvikling og Montessori»).
Sosiale, moralske og etiske ferdigheiter blir øvd
opp i det daglege i gruppa, i samhandling mellom
barn, unge, miljøet og vaksne. Øvingar i harmoni
og høflegheit, arbeid med dygder og det generelle
arbeidet med å byggje ein montessorikultur er
sentralt for oppøvinga av desse ferdigheitene.
Fokuset vi har på gjensidig avhengnad, samanhengar
og behov styrker gradvis den etiske og moralske
bevisstheita til barn og unge. Ved å skape eit
dynamisk gruppefellesskap og «minisamfunn»
med blanda alder på elevane, der det er stor grad
av samhandling og samarbeid, blir dei sosiale
evnene til elevane øvd opp gradvis og naturleg. (Sjå
appendiks «Harmoni og høflegheit» og «Å byggje ein
montessorikultur»).
Ferdigheiter innanfor kreativitet, skaparevne og
personleg uttrykk blir øvd opp ved at barn og unge
har ein stor grad av fridom til å gjere eigne val. Dei
har mange og varierte moglegheiter til å uttrykkje
seg sjølv og arbeidet sitt, og dei kan følgje eigne
interesser. Utvikling av kreativitet føreset at elevane
får prøve og feile, og at dei ikkje blir gjevne svara, men
må gjere eigne oppdagingar, eiga utforsking og eigne
feil. Undervisinga og grupperommet integrerer alle
fagområda, slik at elevane til ei kvar tid har tilgjengeleg
det dei treng for å skape og uttrykkje seg sjølv gjennom
arbeidet.
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Kritisk refleksjon og problemløysing blir
vektlagt som ei sentral ferdigheit i arbeid med
alle fagområde. Barn og unge skal ha mange
moglegheiter til å reflektere over eige arbeid, eiga
læring og gjeven kunnskap – og samtale om det med
andre. Dei blir oppfordra til å stille spørsmål og til å
utforske eigne løysingar på ulike problemstillingar.
Ferdigheiter som utviklar evna til å greie seg sjølv
ligg både som eit grunnlag og eit mål i arbeid med
alle fag. Sjølvstendet til elevane skal bli lagt vekt på,
og materiellet og arbeidsmetodar gjev moglegheiter
for dette. Elevane kan i stor grad kontrollere og
vurdere eige arbeid, og dei skal få moglegheiter til
å ta initiativ og følgje eigne interesser. Den vaksne
skal ikkje gje alle svara, men skal stimulere til at
elevane gjer eigne oppdagingar. Rolla til den vaksne
er avgjerande for at elevane får rom for å utvikle
dette sjølvstendet. (Sjå appendiks «Fridom og
ansvar»).
Det er gjennom arbeid med alle fagområde,
tverrfagleg, dynamisk og med stor grad av fridom til
å gjere eigne val, at elevane utviklar ferdigheitene
sine og jobbar med store tverrfaglege samanhengar i
all kunnskap.
Det krev arbeid å utvikle seg innanfor alle desse
områda. I montessoriskulen har vi ei særmerkt
positiv haldning til arbeid – både menneskeleg
arbeid og alt arbeidet som bevisst og ubevisst skjer
i universet til kvar ei tid. Alt vi kjenner til i den
menneskelege verda – alt vi eig og alt vi gjer, føreset
og involverer menneskeleg arbeid. All kunnskapen
og alle dei ferdigheitene barnet møter, eksisterer på
grunn av arbeidet nokon har gjort. Vi menneske har
forvandla jorda gjennom arbeidet vårt, noko som
fører til at vi i aukande grad er meir avhengige av
kvarandre og det arbeidet vi gjer, enn av naturen.
Kunnskap og ferdigheiter som barnet sjølv har,
og all vidareutvikling av dette, føreset at barnet
sjølv arbeider. Men det føreset òg ei takksemd og
forståing for alt arbeidet som ligg til grunn for den
kunnskapen menneskeheita har i dag.
Det er eit sentralt poeng i montessoripedagogikken
sitt syn på kunnskap at all læring er organisert
med omsyn til behova til barn og unge på det
utviklingstrinnet dei er på. Ved å tilpasse læringa
og miljøet i harmoni med karakteristikkane til barn
og unge, og dei menneskelege tendensane, gjev
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Ferdigheiter i montessoriskulen er knytte til dei
unike gåvene til mennesket; handa, hjartet og
hovudet/sinnet. Handa er den viktigaste reiskapen
til hjernen, og må bli trent opp til å gjere det
hjernen vil. Sinnet vårt har evne til klar tenking,
logisk tenking, årsak-verknad, funksjon og
førestillingsevne. Kommunikasjon er den viktigaste
reiskapen vi har for å uttrykkje oss og samhandle
med andre menneske. Vi har skapande og forskande
evner, som kan brukast på alle område. Vi kan vise
kjærleik, takksemd og sosialt ansvar, ikkje berre
for våre nærmaste, men for heile skapinga og heile
menneskeheita.
Forståinga vår av kunnskap, kompetanse og
ferdigheiter må liggje til grunn for arbeidet med
læreplanen og vurderinga av elevane sitt arbeid
med faga. Målet er at barn og unge gradvis blir betre
kjente med seg sjølve, menneskeheita og universet,
og at dei byrjar å sjå seg sjølve og rolla dei har i
verda dei lever i og fellesskapet dei er ein del av.

Tverrfaglegheit, heilskap og eit ikkjelineært pensum
I montessoriskulen er vi hovudsakleg opptekne
av korleis all kunnskap heng saman. Kosmos
er både det store spørsmålet og svaret på alle
spørsmåla våre. I undervisinga inneber dette
at vi går frå heilskap til detalj, og tilbake til
heilskapen. Dei fem store forteljingane presenterer
denne heilskapen som dannar grunnlaget for
all vidare utforsking innan alle fagområde, og vi
ser også desse i lys av fundamentale behov og
gjensidig avhengnad. Andre presentasjonar veks
naturleg frå dei store forteljingane, og barna blir
introduserte for utforsking av fagområde. Alle
vitskapane og kulturelle disiplinar er bundne

saman med kvarandre via dei store forteljingane,
og presentasjonane som blir gjevne blir nøklar
til utforsking. Ved å gje elevane heilskapen først
ønskjer vi å «så alle frøa» som kan leie barn og
unge til å forstå nokre av dei viktigaste elementa
i universet, til å forstå mennesket sin plass i dette
dramaet, og ansvaret og rolla til individet. Dei får
knaggar som all vidare kunnskap kan bli hengd på,
og det bidreg til ei naturleg tverrfaglegheit.
Pensumet i ein montessoriskule er ikkje-lineært. Det
vil seie at alle presentasjonar blir gjevne i løpet av
småskuletrinnet (6–9) og fordjupa i storskuletrinnet
(9–12) og i ungdomsskulen (12–15). Materiellet
og kunnskaps- og utforskingsområde er alltid
tilgjengelege i ulike fag og tema slik at elevar kan
fordjupe seg, jobbe lenge med ein ting av gangen,
eller kome tilbake til eit tema seinare. Detaljar
av dei store forteljingane blir tatt opp igjen som
nøkkelpresentasjonar som hjelper barna til å
utdjupe forståinga og sjå samanhengar. Elevar kan
jobbe i ulikt tempo med heile grunnskulepensumet,
og lange samanhengande arbeidsøkter gjer
fordjuping mogleg.
Tverrfaglegheit i montessoriskulen inneber ei
tverrgåande tilnærming av konsept, kunnskap og
vitskapar, på ulike måtar og på tvers av fagområde.
Vi ser etter mønster både i den naturlege og den
menneskeskapte verda. Slike mønster kan blant
anna brukast for å forklare ulike fenomen, dei
kan få oss til å sjå samanhengar og ulikskapar, til
å klassifisere, sortere og skape orden. Vi ser på
årsak og verknad; ei handling har ein konsekvens.
Dette er ein viktig del av den vitskaplege metoden,
og kan hjelpe oss til å føresjå, tolke og analysere.
Ved å rette fokuset mot ulike system og modellar
kan vi organisere kunnskap, og få ei betre forståing
av korleis ting heng saman og kva for eigenskapar
som bind noko saman. Ulike objekt, naturlege og
menneskeskapte, har ein struktur og ein funksjon
som heng saman. Måten noko er forma på, og
eigenskapane og strukturen det har, er relatert til
kva for ein funksjon den/det har. Dette brukast
aktivt i dei ulike fagområda, til dømes når vi ser på
funksjonen til bladet eller stengelen i biologifaget,
eller når vi ser på funksjonen til dei ulike delane
av språket vårt eller ein konkret reiskap. Eit siste
aspekt er ein tanke om stabilitet og forandring.
Nokre ting er meir stabile enn andre, nokre er
i stadig forandring. Kva påverkar endringar og
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vi elevane moglegheita til å tileigne seg kunnskap
og ferdigheiter i tråd med dei utviklingsmessige
behova dei har. Målet er å føre elevane framover i ei
heilskapleg danning og forståing, og bidra til at dei
utviklar handlingskompetanse og etisk refleksjon.
Kunnskap i eit globalt perspektiv handlar om å sjå
heilskapar og samanhengar, og å utvikle ei djup
forståing for ulike kulturar og samfunn. Elevane skal
kunne bruke kunnskapen sin og ferdigheitene sine
til å skape ny kunnskap og påverke framtida for seg
sjølv og andre på ein måte som er etisk bevisst.
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kva kan påverke hastigheita på endringar? Både
naturlege og menneskeskapte system og objekt
vil kunne påverkast og endrast av ulike faktorar,
og slike kortsiktige og langsiktige endringar,
og konsekvensane dei får, er viktige å studere
heilskapleg og på tvers av fagområde.
Gjennom den tverrfaglege tilnærminga vår, det
heilskaplege kunnskapssynet og det ikkje-lineære
pensumet legg vi grunnlaget for at barn og unge får
ei djup forståing ikkje berre for einskilde fag, men òg
for samanhengen mellom faga.
Tverrfaglegheit og tverrfaglege tema heng saman i
montessoriskulen. Berekraftig utvikling, folkehelse
og livsmeistring, og demokrati og medborgarskap er
tre aktuelle tema i dagens samfunn som vektleggjast
i offentleg læreplan. Desse temaa er, og har alltid
vore, sentrale også i montessoripedagogikken.
Tilnærminga til desse temaa skjer på same måte
som pensum elles; gjennom å fokusere på heilskap
og samanhengar, og både gjennom det faglege
innhaldet i undervisinga og metodisk gjennom
korleis undervisinga er organisert. Barn og unge
får innsikt i utfordringar og dilemma innanfor
samfunnsaktuelle problemstillingar og tverrfaglege
tema via det daglege arbeidet og samhandling, og
gjennom arbeid med faga.
Utdanning for berekraftig utvikling inneber ei
tverrfagleg og holistisk tilnærming, og kan støttast av
alle fag og disiplinar. Det handlar om å gje framtidige
generasjonar dei verdiar, kunnskapar, ferdigheiter
og haldningar som trengst for å oppnå berekraftig
utvikling. Det handlar også om å kunne sjå fenomen
i samanheng, og å fremje kritisk tenking, evner til
samarbeid og problemløysing, handlingskompetanse
for å hindre, redusere eller løyse problema, og for
å få verda til å gå i ei berekraftig retning gjennom
demokratisk og ansvarleg deltaking.
Det heilskaplege perspektivet vårt på berekraftig
utvikling skal gje barn og unge ei djup forståing,
evne og vilje til handling og eit positivt syn på
framtida. Vi fremjar respekt for både mennesket og
naturen, og bruker naturen bevisst som ein del av
læringsmiljøet vårt. Vi skal både gje barn og unge
eit kunnskapsgrunnlag, reelle erfaringar med ulike
problemstillingar, og kompetanse og erfaringar i å
finne løysingar på aktuelle utfordringar.
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Montessoripedagogikken blir kalla ei hjelp til livet
nettopp fordi det er eit viktig mål å hjelpe barn og
unge til å meistre alle aspekt av eige liv og det å
leve i eit samfunn. Sentralt i montessoriskulen står
harmoni og høflegheit (sjå appendiks «Harmoni
og høflegheit»), der vi fokuserer på å gje barn og
unge kompetanse og kunnskap som inneber omsorg
og respekt for seg sjølv, for andre og for miljøet
(ute og inne). Barn og unge blir meir trygge på seg
sjølve når dei får fridomen til å gjere val og følgje
eigne interesser i arbeid med faga. Individet er i
fokus, og barn og unge følgjer sin eigen progresjon
og har stor innverknad på eiga læring. Det er
ikkje fokus på påskjøning eller straff, men på den
indre motivasjonen og drivkrafta til individet.
Kvar einskild har stor grad av medverknad.
Samstundes er det eit viktig poeng at vi ved å gje
denne fridomen til eit individ alltid har gruppe- og
samfunnsperspektivet som hovudfokus. Vi legg
vekt på gjensidig avhengnad og korleis alle i gruppa
har eit unikt bidrag til heilskapen og fellesskapet.
Alle har rettar og plikter. I mange av fagområda og
gjennomgåande i arbeidsmåtar vil medborgarskap
og demokrati vere viktige prinsipp som barn og unge
lærer om og øver på.
Vi fremjar respekt og forståing for ulike kulturar,
gjennom å utforske dei grunnleggande fysiske og
åndelege behova som er like for alle menneske, men
som tilfredsstillast på mange ulike måtar og kjem til
uttrykk i eit enormt mangfald.
Vi har ei venleg innstilling til feil, det er stort rom
for å prøve og feile, og samarbeid fremjast over
konkurranse. Gruppefellesskapet, eit dynamisk og
aldersblanda læringsmiljø, nyttast aktivt til å øve
på ferdigheiter i konfliktløysing, samarbeid, ansvar,
grensesetjing og respekt for andre og miljøet. Slik
blir kvar einskild sin evne til å meistre eige liv og
rolla som deltakar i eit fellesskap, styrkt.

Rolla til den vaksne i
montessoriskulen
I montessoriskulen fokuserer vi på det indre drivet
til arbeid og utforsking som barn og unge har,
og på å skape eit miljø som fremjar utviklinga i
dei ulike fasane. For verkeleg å lykkast i å følgje
barnet og leggje til rette for optimal utvikling i eit
montessorimiljø, må vi vaksne reflektere over og
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Ei viktig oppgåve for lærarar i montessoriskulen er
å overlate mykje av initiativet for læring til barn og
unge, og stå imot impulsen til å gripe inn, ta over
eller gje for mykje. Vi skal leggje til rette for at barn
og unge i stor grad kan gjere oppdagingar, utforske
og arbeide sjølvstendig, i synergi med miljøet og
gruppa. I montessoripedagogikken er difor ei av
dei viktigaste oppgåvene til læraren å arbeide med
seg sjølv, og å gjere observasjon til ein vane. Det
finst sjølvsagt mange tilfelle der vi som vaksne må
gripe inn, men utan observasjon og kjennskap til
barn og unge greier vi ikkje å skilje mellom desse
situasjonane og dei gongene der dei helst bør få
løyse utfordringane sine på eiga hand.
Læraren si oppgåve er å inspirere til brei utforsking
og djup tenking. For å inspirere elevane til å tenkje
stort, må læraren utvikle evna til å fortelje og
dramatisere. Han eller ho må kunne levandegjere
førestillingar om dei store sanningane, dramaa,
oppdagingane og eventyra gjennom tidene. Desse
forteljingane skal òg inspirere elevane til å finne si
eiga unike rolle i historia til menneskeheita, livet
og universet. Forteljingar skal tenne fantasien og
førestillingsevna. Nokre gonger bruker ein visuelle
hjelpemiddel, slik som impresjonistiske plansjar,
men ein må og tenne interesse gjennom biletspråk,
metaforar og allegori. Ein skal ikkje fortelje heile
sanninga, men vekkje forvitenskapen. Ein skal òg
inspirere til djup takksemd og beundring overfor
skapinga. Læraren bruker forteljekunsten til å gje eit
bilete av dei store samanhengane først, før detaljar
skal utforskast med materiell eller på andre måtar.
Pensumet er ikkje-lineært, og læraren skal «så
alle frøa». Det vil ikkje seie at alle presentasjonar
skal bli gjevne til alle elevar kvart skuleår.
Læraren må hjelpe elevane med å finne vegen til
meistring av grunnleggande ferdigheiter gjennom
både repetisjon og variasjon. Dette inneber ei
merksemd på logiske rekkjefølgjer i materiellet,

direkte og indirekte førebuingar, og nøye loggføring
av meistringa hos kvar einskild elev. Elevar som
treng meir repetisjon må få høve til det. Dei som
allereie jobbar sjølvstendig og godt med materiellet
må få fridomen til å halde fram med det. Læraren
må òg observere korleis eleven bruker materiellet
og trekkje fram aktivitetar som blir tilsidesette.
Læraren har ansvar for at alle elevane er der dei skal
vere, finn arbeid, får presentasjonane dei skal ha og
bruker arbeidsøkta konstruktivt. Det vil seie å vere
oppmerksam på kva alle jobbar med sjølv om ein
berre presenterer til mindre grupper.
Rolla til den vaksne er ikkje å gje barn og unge all
den kunnskapen dei treng, men å leggje til rette
for at dei sjølv skal kunne få utforske tema på ein
måte der deira indre motivasjon og interesse får
utfalde seg. Ei slik rolle inneber blant anna å fortelje
historier, å presentere materiell, å observere og
rettleie, å hjelpe gruppearbeid i gang, å gje ekstra
hjelp der det er behov for det, å oppmode barna
til å utfordre seg sjølve, å vere kvalitetskontroll og
moralsk rettleiar, og å førebu miljøet. Alle vaksne
er rollemodellar, og må reflektere over og jobbe
med eigne haldningar og fordommar. Det å vere
ein vaksen i eit montessorimiljø der barna lærer og
arbeider, inneber å stille seg i ein audmjuk posisjon
og alltid vere innstilt på å lære av barna.

Observasjon som grunnlag for
praksis
Observasjon er heilt essensielt i
montessoripedagogikken. Grundig og målretta
observasjon av korleis barn arbeider og deira
interaksjon med miljøet, dei vaksne og kvarandre, la
grunnlaget for heile montessorimetoden, og er eit av
våre viktigaste verktøy den dag i dag. Observasjon
gjer det verkeleg mogleg å «følgje barnet», det vil
seie å handle i harmoni med behova til barna. Vi
snakkar ikkje om å følgje innfall, impulsar eller
nykke som det einskilde barnet har, men om å
gå under overflata og sjå etter moglegheiter for å
hjelpe utviklinga. Livet har lover og reglar som er
felles for alle. Urkreftene er alltid til stades – alle
barna viser eigenskapane som høyrer til dei ulike
utviklingstrinna. Det er eit paradoks at vi, ved å
førebu eit miljø som ikkje er «tilpassa undervising
for den einskilde», men eit romsleg miljø basert
på ei forståing av behov som alle barn i ulike
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vere bevisste vår rolle og oppgåve. Med vaksne
meiner vi i denne samanhengen alle tilsette som
jobbar i eit montessorimiljø. Montessoripedagogane
har hovudansvaret for å leggje miljøet til rette,
planleggje undervising, gje presentasjonar og
følgje opp læringa og utviklinga til barn og unge.
Samstundes er det sentralt at alle vaksne ved skulen
bidreg til å skape eit velfungerande og støttande
montessorimiljø.
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utviklingstrinn har, òg ser at individet blomstrar,
og det einskilde barnet viser kven det er. Då kan vi
enklare skildre korleis den einskilde utviklar seg og
sin unike personlegdom og bidreg til fellesskapet
med sine unike evner. På den måten skapast
tilhøyrsle til gruppa. Dei ulike erfaringane til elevane
gjer miljøet rikare og skapar grunnlaget for kven
gruppa er.
Vi bruker observasjon for å kunne verdsetje
spontan aktivitet hos elevane. Vi observerer
korleis dei bruker materiellet, diskuterer med
arbeidskameratar og løyser konfliktar. Vi skal
observere om elevane gjer viktige oppdagingar –
ikkje berre med omsyn til ferdigheiter og einskilde
fag, men med omsyn til samanhengane mellom
faga. Vi observerer korleis elevane integrerer ulike
ferdigheiter for å greie samansette aktivitetar, til
dømes kreativ skriving. Observasjon gjev oss betre
innsikt i naturen og mangfaldet hjå menneskeheita.
Når vi observerer på dette viset, veit vi mykje
meir om kva slags hjelp kvart barn eigentleg treng.
Då varetar ein barnet sin rett til å bli behandla
likeverdig på individnivå. Vi ser òg kva slags
hindringar vi må fjerne for at livet skal utfalde seg
på ein positiv måte.
I barnehagen observerer ein korleis dei sensitive
periodane viser seg i vala og aktiviteten til barna.
I skulen må vi observere korleis dei spesielle
karakteristikkane hjå 6–12-åringar manifesterer
seg i val, kommunikasjon og aktivitet. I tredje
utviklingstrinn skjer observasjon helst medan
vaksne og ungdommar jobbar side om side. Under
«Kosmisk utdanning» og «Senter for studiar og
arbeid» utdjupar vi korleis observasjon brukast i
arbeid med det aktuelle utviklingstrinnet.

Prinsippet om aldersblanding
Aldersblanda grupper er eit grunnleggande
montessoripedagogisk prinsipp. Det skapar eit
dynamisk miljø der læreprosessen er fleksibel,
naturleg og open. Aldersblanding samsvarar med eit
pensum som ikkje er lineært, og pensumet må ikkje
brytast ned i bestemde presentasjonar til avgrensa
aldersgrupper. Gjennom bevisst aldersblanding i
montessoriskular søkjer vi å oppnå at individ med
ulik erfaringsbakgrunn kjem saman og hjelper
kvarandre med oppgåver. Det blir skapt eit naturleg
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minisamfunn der elevane får mange moglegheiter til
å utvikle sosial kompetanse, og kan ta på seg ulike
roller i gruppa. Læraren får høve til å observere den
einskilde eleven over ein lengre periode, og i ulike
sosiale samanhengar.
Aldersblandinga skal òg bidra til at barn og unge får
høve til å arbeide på mange nivå samstundes, etter
evne og interesse. I eit slikt dynamisk miljø blir
norma samarbeid, heller enn konkurranse. Det blir
oppmoda til vennskap på tvers av alder, og barn og
unge inspirerer og oppmodar kvarandre til innsats
og utforsking. Yngre barn i gruppa kan sjå «kvar dei
skal», og dei eldre kan sjå kvar dei har vore og kan
vere rollemodellar og rettleiarar i gruppa. Elevane
får òg høve til å møte fagområda i fleire omgangar
og på fleire nivå. Dei yngre vil få høve til å delta
som hjelparar eller observere presentasjonar og
arbeid dei i utgangspunktet ikkje fullt ut forstår eller
er klare for, men som vil gje dei ei erfaring og eit
grunnlag som er nyttig når dei seinare skal utforske
denne kunnskapen nærmare. Aldersblanding, i
samanheng med eit rikt læringsmiljø, gjev elevane
rom for å følgje sin eigen progresjon, og utforske i
eige tempo. Elevane blir ikkje avgrensa i utviklinga,
men kan bruke kortare eller lengre tid på ulike
typar arbeid avhengig av eigne føresetnader og
evner. Dette er viktig for kjensla av meistring og
motivasjon.
Den ideelle fordelinga av gruppene er: 0–3 år,
3–6 år, 6–12 år (eventuelt 6–9 og 9–12 år) og
12–18 år (eventuelt 12–15 og 15–18 år). Vi må
ta spesielt omsyn til 7. trinn, som går over i det
tredje utviklingstrinnet. Desse unge har nye behov
som står i motsetnad til behova på 1.– 6. trinn.
Skular med 1.–10. trinn kan ta omsyn til dette og
bør inkludere 7. trinn i miljøet til ungdomsskulen.
For dei skulane som ikkje har ungdomsskule, bør
miljøet for 7. trinn uansett tilpassast dei nye behova
deira, slik som det er skildra i den generelle delen
om ungdomstrinnet; «Senter for studiar og arbeid».

Vurderingskultur
Vurdering av utviklinga til barn kan vere
utfordrande, og i montessoriskulen skal vi
ha eit kritisk og bevisst forhold til korleis og
kvifor vi vurderer. Ei utfordring med spesifikke
kompetansemål er at dei kan verke avgrensande
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Vurdering i montessoriskulen skal både bestå av
vurdering og rettleiing. Observasjon og samtalar
dannar grunnlaget for vurderinga til læraren.
Læraren sine vurderingar blir brukte som
utgangspunkt for å rettleie elevane i deira vidare
utvikling og læring. Det er eit sentralt poeng
at vurderinga i montessoriskulen i vel så stor
grad handlar om å vurdere eigen praksis og eiga
lærarrolle. Vi skal observere og samtale med barn
og unge, og gjennom dette vurdere korleis vi som
lærarar kan gjere endringar i miljøet og kva vi
skal tilby for å sørge for at optimal utvikling skjer
hos kvar einskild elev. (Sjå også appendiks om
elevsamtalar og observasjon.)
Autentisk vurdering i montessoriskulen må skje
i samsvar med begge dei to forpliktande delane i
læreplanen; altså verdiar, prinsipp og læringsmål i
kvar einskild fagplan. Vurderinga skal vere tilpassa
karakteristikkane og behova til eleven innanfor
det utviklingstrinnet dei er på. Vurdering må òg
sjåast i samanheng med synet på kunnskap og
kompetanse som kjem fram i læreplanen. I tillegg
til å vurdere måloppnåing i fag, skal vurderinga ha
fokus på utvikling av ferdigheiter og kunnskap sett
i lys av sosiale, moralske og kreative perspektiv, og
elevane sitt bidrag til fellesskapet og til det sosiale
miljøet i gruppa. Vurderinga skal ha eit tverrfagleg
og heilskapleg perspektiv, og leggje vekt på elevane
si forståing av samanhengar.
Montessoriskulen skal gjennom undervisinga bidra
til at barn og unge tileignar seg den kunnskapen og
dei ferdigheitene læreplanen legg vekt på. Vurdering
av elevane si utvikling i faga skal bidra til at dei
reflekterer over eigne ferdigheiter og eiga læring,
og blir bevisste eigne læringsprosessar og korleis
dei kan påverke desse. Formålet med vurdering
er at elevane blir stimulerte til å ha tru på eigne
evner og moglegheiter, at dei skal få auka innsikt i
eiga utvikling, og at dei skal behalde motivasjon og
lærelyst i arbeid med faga. Elevane skal òg ta aktivt
del i eigenevaluering av arbeidet sitt, og i lag med

læraren reflektere over og diskutere eiga utvikling.
Vurderinga skal skje på ein open og føreseieleg
måte, som òg sikrar eit godt samarbeid og gode
tilbakemeldingar til føresette. Vurderingskulturen
i ein montessoriskule skal vere generøs og med
respekt for mangfald. I montessoriskulen skjer
undervegsvurderinga kontinuerleg gjennom blant
anna elevsamtalar og observasjon i det daglege.
Montessoriskulane rettar seg etter
vurderingsforskrifta i friskulelova og det
overordna formålet i friskulelova. Vurdering i
montessoriskulen fortonar seg noko annleis i
barne- og ungdomsskulen, ettersom elevane sine
behov og arbeidsmåtane deira skil seg monaleg.
Difor er det skildra nærmare om vurdering for det
aktuelle utviklingstrinnet under «Kosmisk utdanning
– barneskulen» og «Senter for studiar og arbeid –
ungdomsskulen».

Skuleutvikling
Verksemda til heile skulen; styret og leiinga,
pedagogisk personell og tilsette elles, undervisinga,
det fysiske og sosiale miljøet og interaksjon
mellom menneske er halde oppe av verdiane i
montessoripedagogikken. Dette skapar truverd
og bidreg til å oppnå intensjonane i læreplanen.
Montessoriskulen er i kontinuerleg utvikling og
skal vere ein dynamisk og levande organisasjon. I
Noreg og internasjonalt finn skulane eit stort felles
nettverk som inneber ein styrke og eit samhald.
Det blir oppmoda til observasjon utanfor eigen
organisasjon og skulebesøk for å dele erfaringar
og lære av kvarandre. Lærarar så vel som leiing,
styre og tilsette elles er ein del av eit profesjonelt
fellesskap som er bunde saman i felles verdiar og ei
drivkraft for å skape gode høve til utvikling for barn
og unge. Læreplanen sameinar montessoriskulane
og stiller krav til stadig fordjuping i skulen sin
eigenart og pedagogiske forankring.
Lovverket stiller krav til profesjonalitet i skulane.
Styret og leiinga i skulen har det øvste ansvaret
for pedagogisk og administrativ forsvarleg drift.
Eit godt samarbeid mellom leiing og styre, med
forståing for det pedagogiske grunnlaget til skulen,
er ein føresetnad for å oppretthalde og vidareutvikle
kvaliteten på skulen. Montessoripedagogane
og lærarkollegiet ved skulen spelar ei vesentleg
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OVERORDNA DEL

på både læraren sin praksis og utviklinga til
barna. Dette kan vere ytterlegare problematisk
dersom vurdering berre skjer i forhold til målbare
kunnskapsmål og kompetansar. I montessoriskulen
skal vi utdanne heile mennesket, og utvikle kvart
barn sitt potensiale. Då er det ei viktig erkjenning at
ikkje alt kan målast.
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rolle i det heilskaplege utviklingsarbeidet som
skulen gjer. Det må bli lagt til rette for felles møte
og høve til å reflektere over verdiar, prinsipp
og pedagogisk praksis i heile organisasjonen.
Styret, leiinga og kvar einskild lærar har
ansvar for kvalitets- og utviklingsarbeidet til
skulen. Vidareutdanning og kurs innan
montessoripedagogikk skal vektleggjast, og skulen
skal leggje til rette for at alle tilsette kan utvikle
eige potensiale og ta aktivt del i den heilskaplege
utviklinga til skulen. Montessoribarnehagen er ein
essensiell del av eit heilskapleg utdanningsløp i
montessoripedagogikken, og difor bør det så langt
det let seg gjere vere eit mål å utvikle eit fullstendig
tilbod frå 0–15 (18) år. Eit godt samarbeid rundt
barnet sin overgang mellom barnehage og skule,
eller ved skulebytte, er sentralt uavhengig av
skuleslag eller pedagogikk.
Alle tilsette ved skulen er rollemodellar, og inngår
i eit fellesskap rundt elevane. Skulen som heilskap
skal vere prega av verdiar som demokrati, likeverd,
berekraft, likestilling og etiske og moralske
haldningar. Heile skulen skal bidra til å skape ein
atmosfære rundt elevane som er prega av fellesskap,
lærelyst, balanse mellom ansvar og fridom, eit
positivt syn på framtida og eit trygt og godt
skulemiljø.

Samarbeid skule-heim
Eit godt samarbeid mellom skule og heim dannar
grunnlaget for eit heilskapleg skuleløp der ei
optimal utvikling hos barn og unge står i sentrum.
Montessoripedagogikken er ikkje avgrensa til
klasserommet, men inneber eit breitt og heilskapleg
syn på utviklinga til mennesket, frå fødsel til
alderdom. Dette føreset ein god dialog med
føresette og ei felles forståing av kva vi ønskjer å
oppnå med utdanninga, danninga og utviklinga til
barnet. Difor er det formålstenleg med opplæring
av føresette, i form av foreldrekveldar, møte og
små kurs med fokus på verdiane, prinsippa og den
pedagogiske praksisen i montessoriskulen. Slik
dannast eit grunnlag for at skulen og heimen saman
kan støtte barn og unge i utviklinga deira. Dette
står på ingen måte i motsetnad til at skulen skal
ha ei inkluderande haldning til familiar med ulik
bakgrunn, ulike kulturar, livssyn og tradisjonar.
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Mangfald er verdifullt for skulen, og er ein ressurs
som styrker fellesskapet og miljøet til heile skulen.
Føresette har hovudansvaret for oppsedinga av
og utviklinga til barn og unge, og har kunnskap
om barn og unge som skulen kan bruke for å
støtte utviklinga deira. Skulen skal sørge for ein
føreseieleg og open kommunikasjon med heimen
om alle forhold som handlar om eleven. Heimen
må på si side formidle gode haldningar til skulen
og skulearbeid, og bidra til å finne felles løysingar
til det beste for eleven. Det er viktig at skulen
informerer føresette om kva det inneber å velje
ei montessoriutdanning, og kva forventingar
dette fører med seg. (Sjå også appendiks om
foreldresamarbeid).
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AVKLARINGAR AV OMGREP

Avklaringar av omgrep

Strukturen i læreplanar for fag er som følgjer:

Kosmisk utdanning, barnetrinnet
X

Betydinga av faget for individ og
samfunn
–
–
–

X
X
X

Faget og menneskelege tendensar
Faget i første utviklingstrinn
Faget i andre utviklingstrinn

Kunnskaps- og utforskingsområde
Kompetansemål
Vurdering

Senter for studiar og arbeid,
ungdomstrinnet
X

Betydinga av faget for individ og samfunn
–
–

X
X
X

Faget og menneskelege tendensar
Faget i tredje utviklingstrinn

Kunnskaps- og utforskingsområde
Kompetansemål
Vurdering
–
–
–

Undervegsvurdering
Standpunktvurdering
Vurderingsordning

I barneskulen blir «Betydinga av faget for individ og
samfunn» skildra i høve til utviklingstrinnet barna
kjem frå (0–6) og utviklingstrinnet dei er på (6–12),
medan det i ungdomsskulen berre er naudsynt å
skildra utviklingstrinnet dei er på (12–15).

Korleis ein skal forstå dei ulike omgrepa og
elementa i fagstrukturen, og korleis dei heng
saman, blir skildra under.
Betydinga av faget for individ og samfunn
Denne delen skildrar relevansen og betydinga av
faget for einskilde elevar, og for samfunnet som
heilskap. Eigenarten til faget blir framheva, og
sentrale og fagspesifikke ferdigheiter blir skildra.
Dette blir relatert vidare til dei menneskelege
tendensane, ettersom dette er ein essensiell del
av pedagogikken. Det same gjeld skildringa av
faget i første, andre og tredje utviklingstrinn. Her
blir det lagt vekt på behova til barn og unge i det
utviklingstrinnet dei er på, relatert til arbeid med
faget og korleis undervisinga førebuast. Sentrale
element for tverrfaglegheit og heilskap blir lagde
fram her.

Kunnskaps- og utforskingsområde
Her skildrast kva det førebudde miljøet skal tilby
barna og ungdommane. I montessoripedagogikken
handlar dette både om kva for tema og aktivitetar
som er sentrale, kva for materiell som skal
vere tilgjengeleg og visast for barna, kva for
presentasjonar som blir gjevne, kva miljøet skal
innehalde innanfor dei ulike fagområda, og rolla
til den vaksne. Ettersom montessoriskulen har ein
klar metode for korleis vi skal hjelpe utviklinga til
barn og unge, er denne delen utfyllande skildra. Den
gjev ei nedanfrå og opp-skildring av fagdidaktikken
vår, og rettleiar lærarane i planlegginga og
tilrettelegginga deira.
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Nøkkelmateriell
For barnetrinnet inkluderer kunnskaps- og
utforskingsområda ei oversikt over nøkkelmateriell.
Med dette meiner vi det viktigaste materiellet og/
eller dei viktigaste didaktiske elementa som må
vere til stades i det aktuelle faget. Det kan vere
konkret materiell som er heilt essensielt i faget (til
dømes pinneeska i geometri, eller det hierarkiske
materiellet i aritmetikk og algebra). Det kan òg
vere didaktiske element som er meir generelle, og
som skildrar metoden vi bruker for innlæring og
utforsking av fagområde; som historiske forteljingar,
impresjonistiske plansjar eller tidslinjer.
Nøkkelmateriellet er i nokre fag knytt direkte til
eitt spesifikt kunnskaps- og utforskingsområde,
medan det for andre fag er knytt til alle
kunnskaps- og utforskingsområde og dermed blir
skildra meir generelt. Dette heng saman med
montessoripedagogane si vidareutdanning og dei
albuma dei bruker i undervisinga si. Albuma er
delte inn i kapittel i kvart fagområde, som tydeleg
skildrar tema, presentasjonar og materiell i faget.
Kunnskaps- og utforskingsområda samsvarar i stor
grad med albuma til montessoripedagogane, spesielt
på barnetrinnet.
I ungdomsskulen blir ikkje spesifikt materiell
brukt på same måte, og nøkkelmateriell er difor
ikkje aktuelt å skildre. Her vil det vere prinsippa
i innleiinga til «Senter for studiar og arbeid» som
gjeld.

Nøkkelfunn
Arbeidet med kunnskaps- og utforskingsområde,
dei fagdidaktiske elementa og materiellet dannar
grunnlaget for elevane si utforsking. Det er
støtta læraren gjev til kva og korleis. Målet med
utforskinga, kvifor, er at elevane skal gjere visse
sentrale oppdagingar om faget og om samanhengar
og sanningar i universet. Materiellet, presentasjonar
og det vi kallar «det førebudde miljøet» er meint å
gje barna og ungdommane nøklar til verda. Desse
nøklane blir gjevne på ein slik måte at elevane sjølve
skal kome fram til viktige oppdagingar som fører dei
vidare i eiga utforsking og utvikling.
Nøkkelfunn skildrast i kvart fag som ein del
av fagdidaktikken. Det er elevane sine eigne
oppdagingar som skal stå i sentrum og leie dei mot
ei gradvis aukande forståing og evne til å gjere bruk
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av kunnskapen sin. Nøkkelfunna er ikkje absolutte,
ettersom ulike nøklar kan gjelde for ulike barn/unge.
Vi veit ikkje alltid kva det er som vil føre elevane
vidare. Dei spelar ei viktig rolle i å rettleie læraren i
planlegginga og tilrettelegginga deira. Lærarane skal
observere; gjer barna desse oppdagingane (eventuelt
andre oppdagingar), og kva fører dei til av vidare
utforsking, reell forståing og kompetanse?
Nøkkelfunn er ikkje det same som kompetansemål,
og oppdagingane er ikkje gjenstand for vurdering.
Oppdagingane kan i mange tilfelle representere steg
på vegen mot kompetansemål, men dei kan òg gå
ut over desse måla. Dei skal bidra til at eleven får ei
djup forståing for faget, og for samanhengar mellom
ulike fagområde. Det understrekar ei utforskande
tilnærming, der læraren ikkje gjev svaret eller
fasiten, men der barn og unge blir leidde mot eigne
oppdagingar gjennom arbeid i miljøet og den vaksne
sine presentasjonar og tilrettelegging.

Kompetansemål
Kompetansemåla handlar om kva barn og unge
gjer med ferdigheitene, kunnskapen og innsikta si;
korleis dei bruker nøkkelfunna sine.
Dei blir formulerte slik: «Målet er at barna/
ungdommane skal bruke nøkkelfunna sine til
å…». Det er kompetansemåla som skal vurderast.
Kompetansemåla uttrykkjer samla sett ein likeverdig
sluttkompetanse som i LK20.

Vurdering
Undervegsvurderinga skal ta utgangspunkt i både
overordna del (del 1) og dei aktuelle læreplanane
i fag. Skildringa av vurderingskultur, kunnskap
og kompetanse, som ein finn i læreplanen, ligg til
grunn for all vurdering og rettleiing. Læraren skal
vurdere eleven sin progresjon, grad av sjølvstende og
heilskapleg utvikling i faget sett i lys av nøkkelfunn
og med fokus på korleis eleven viser den aukande
kompetansen sin. I samtalar med elevane bør det
fokuserast på kva oppdagingar eleven har gjort,
om dei sjølv kan uttrykkje desse. Eleven skal vere
delaktig i å vurdere eiga utvikling, forståing og
måloppnåing. Faga inneheld ein spesifikk omtale av
kva som skal vektleggjast i undervegsvurderinga. For
ungdomstrinnet er dessutan den formelle vurderinga
i faget skildra.
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FAG- OG TIMEFORDELING

Fag- og timefordeling
1.–10. trinn
1.–7. trinn

8.–10. trinn

Fag

Timetal

Fag

Timetal

NATURFAG – BIOLOGI OG
GEOGRAFI

366

ARBEID

399

HISTORIE OG SAMFUNN

385

KUNST OG HANDVERK

146

RELIGION, LIVSSYN OG
ETIKK (RLE)

427

MUSIKK

83

NORSK

1372

KROPPSØVING

223

ARITMETIKK OG ALGEBRA

888

NORSK

398

GEOMETRI

266

MATEMATIKK

313

ENGELSK

366

ENGELSK

222

KUNST OG HANDVERK

477

FORDJUPING I ENGELSK /
FRAMANDSPRÅK /
FORDJUPING I ARBEID

222

MUSIKK

285

NATURFAG

249

KROPPSØVING OG FYSISK
AKTIVITET

554

SAMFUNNSFAG

249

MAT OG HELSE

114

RELIGION, LIVSSYN OG
ETIKK (RLE)

153

FAGLEG FORDJUPING
– Fellesskap og personleg
ansvar

352

MAT OG HELSE

83

UTDANNINGSVAL

110

Sum minstetimetal

2850

Sum minstetimetal
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29

Barnetrinnet

Kosmisk
utdanning
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Første og andre
utviklingstrinn
For å kunne tilretteleggje undervisinga i tråd med
dei utviklingsmessige behova til barnet krevst det
kunnskap om kva som karakteriserer utviklinga
for aldersgruppa. For dei som skal undervise i
aldersgruppa 6–12 år er det ikkje berre naudsynt
med kunnskap om denne aldersgruppa, men òg
om kvar dette barnet kjem frå. Difor er det sentralt
at lærarane også har kjennskap til det føregåande
utviklingstrinnet, 0–6 år.

Det første utviklingstrinnet: 0–6 år
I det første utviklingstrinnet har barnet ei mental
kraft som er heilt ulik dei mentale evnene det får
seinare i livet. Montessori kalla denne krafta for det
absorberande sinnet. I denne perioden av livet lærer
ikkje barnet på ein bevisst måte, men absorberer
inntrykk frå omgjevnadene. Utviklinga av dei fysiske
og intellektuelle evnene og ferdigheitene til barnet
skjer ubevisst og kontinuerleg medan barnet er
omgitt av andre menneske. Denne mentale krafta
gjer det mogleg for barnet å tilpasse seg kulturen og
tida det lever i, og skape personlegdomen sin. Når
barnet har oppfylt desse to oppgåvene, forsvinn det
absorberande sinnet.
Læringa til det vesle barnet er driven av indre
motivasjon. Vi kan ikkje undervise barna på dette
utviklingstrinnet på nokon direkte måte – vi kan
berre førebu miljøet og gjennom dette sørge for at
barnet har tilgang til dei tinga og den kunnskapen
det treng.
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Vi veit at det absorberande sinnet tek inn alt av
informasjon og inntrykk frå omverda. Om vi berre
hadde det absorberande sinnet, ville alle inntrykk
bli tekne inn med same grad av viktigskap. Heldigvis
er vi i stand til å sortere og behandle ein del av
informasjonen som viktigare enn andre inntrykk, og
dette er særs viktig for læring i tidleg barndom. På
denne måten blir grunnen lagt for å skape vår eigen
identitet.
I tillegg til det absorberande sinnet, som tek inn
alt av impulsar som omgjev barnet, går barnet i
det første utviklingstrinnet gjennom nokre kritiske
fasar for tileigning av eigenskapar som er naudsynte
for å leve eit fullverdig liv. Montessori kalla desse
fasane for sensitive periodar. I nyare tid snakkast
det om såkalla «windows of opportunities» som
underbyggjer mykje av det same. Barnet har ein
sensitiv periode for orden (ca. 0–4 år), for språk
(ca. 0–7 år), raffinering av rørsler (ca. 6 månader – 4
år), for skjerping av sansar (ca. 0–4 år), for små
detaljar (ca. 1–1,5 år) og for sosiale relasjonar (ca.
2,5–5 år). Dei sensitive periodane gjer barnet særs
mottakeleg for enkelte typar stimuli. Montessori
kalla dei for periodar fordi dei er forbigåande. Viss
barnet ikkje får den rette stimulusen i løpet av
perioden vil den spesielle varleiken forsvinne, og
barnet vil aldri igjen kunne tileigne seg ferdigheiter
med same lettheit, og utan å anstrengje seg spesielt
mykje.

Del 2

Det andre utviklingstrinnet: 6–12 år
I denne fasen går barnet frå å ha eit
absorberande sinn, til å ha eit resonnerande
sinn. Det resonnerande sinnet kan vandre dit det
absorberande sinnet ikkje kunne gå. Det går hand
i hand med førestillingsevna og evna til å oppfatte
det som ikkje er tilgjengeleg for sansane. Desse to
nye kreftene har utspring i ordenen og strukturen
som er bygd opp av det absorberande sinnet. Målet
med det resonnerande sinnet er ikkje berre å samle
meir fakta om verda, men å forstå samanhengar og
forhold, kvifor og korleis ting er som dei er.

Fysisk styrke. Barna utviklar seg til å bli meir
robuste, og rørslene blir meir raffinerte. Dei
søkjer:
X utfordringar
X opplevingar i naturen
X kunnskap om naturkreftene

Heltedyrking. Barna er opptekne av å:
X finne rollemodellar
X vite korleis menneske oppnår høge mål
X vite korleis menneske blir heltar ved å ofre seg
for andre
Medkjensle, moral, empati og sjølvevaluering.
Barna har ei veksande evne til å:
X bruke førestillingsevna til å sjå andre sine behov
og synspunkt
X evaluere styrker og svakheiter på ein ærleg måte
X vise idealisme
X forstå ulike typar rettferd og andre moralske
spørsmål som handlar om fellesskapet sitt
velvære

Førestillingsevne. Barna kan reise i tid og rom.
Dei bruker denne evna til å:
X tenkje på ting som ikkje er tilgjengeleg for sansane
X kople ulike ting saman, finne samanhengar,
skimte mønster, finne reglar
X styrke sosiale relasjonar (empati)
X reflektere og seinare planleggje
X utforske det ekstraordinære, det store og det
imponerande
Evne til å resonnere. Barna byggjer opp evne til å:
X finne ut korleis og kvifor ting skjer,
ikkje berre at dei skjer
X utforske forhold mellom årsak-verknad
X sjå ting frå ulike perspektiv
X føreseie på grunnlag av logikk og kva som er
rimeleg
X hugse lengre sekvensar av aktivitetar
X analysere hendingar
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I løpet av dette utviklingstrinnet i alderen 6–12
beheld barnet tendensane, då desse er til stades
gjennom heile livet. Men energien blir vend mot nye
kognitive konstruksjonar og nye oppgåver. Vi ser
på barnet i denne perioden som ein intellektuell,
sosial og moralsk oppdagingsreisande og eventyrar.
Vi kan oppsummere nokre av dei spesielle
karakteristikkane hjå barnet slik:

Trong til å tre ut av familien og inn i ei større sosial
gruppe. Flokkinstinkt gjer at barnet:
X er oppteke av vennskap og fellesskap
X stiller kritiske spørsmål til kvifor vaksne gjer
som dei gjer
X er oppteke av å finne ut av korleis samfunn
fungerer
X kan utvide kjærleiken til omgjevnadene til å
inkludere fleire enn familien
X er oppteke av korleis samarbeid kan hjelpe oss
til å oppnå målsetjingar

Del 2

Kosmisk utdanning

Kosmisk utdanning er eit omgrep som Montessori
brukte til å skildre ei utdanning som tilfredsstiller
behova hjå 6–12-åringen. Kosmisk utdanning
baserer seg på Maria Montessori sitt syn på
kosmos. Ordet kosmisk stammar frå det greske
ordet «kosmos» som betyr verda, universet og
orden. Det er universet som eit ordna system. Den
kosmiske visjonen til Montessori handlar om eit
bestemt verdssyn, at alt er knytt saman med alt,
både det levande og ikkje-levende. At det finst
orden via lovene som alt og alle følgjer. Universet
har alltid inspirert til djup respekt hos menneske.
Stjernebileta på himmelen, gamle ærverdige tre,
makta i eit fossefall, storleiken til eit fjell – alle har
fylt oss med beundring og takksemd. Alle har også
vore gåter å løyse, og det har tent vår forvitenskap
og skaparevne.
I montessoripedagogikken snakkar vi og om ein
kosmisk plan, som inneber alle forholda mellom
dei ulike aktørane i kosmos, både store og små,
levande og ikkje-levande. Alle har si rolle å spele.
Alle utfører arbeid som har ein verknad på systemet.
Aktørane blir kalla kosmiske agentar. Det er desse
aktørane barna skal bli godt kjente med: Dei ikkjelevande som Sola, Jorda, Vatnet og Lufta, og dei
levande, frå mikroskopiske organismar til plantar og
dyr, inkludert menneskeheita. Montessori framheva
gjensidig avhengnad i naturen, der alle har ei
kosmisk oppgåve: noko ein kosmisk aktør gjer som
tener andre og dermed heilskapen i naturen.
Montessori såg på menneske som ei ny form for
kosmisk energi, fordi dei ikkje berre tilpassar seg
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Plansjen om gjensidig avhengnad

miljøet for å overleve, men forvandlar miljøet.
Dei byggjer opp det vi kallar sopranatura (noko
over naturen) og blir difor meir avhengige av
kvarandre enn direkte av naturen. På plansjen blir

B20
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sopranaturaen representert med den grå sirkelen.
Dei vel korleis dei har tenkt å tilpasse seg og korleis
dei skal samarbeide med kvarandre. Dei må følgje
naturlovene, men samstundes har dei ein type
fridom i utøvinga av dei ibuande tendensane sine.
Å fungere som ei «hjelp til livsutfalding» betyr difor
å hjelpe barna til å lære både verda og seg sjølve å
kjenne. Mennesket si kosmiske oppgåve er å ta vare
på jorda og kvarandre. For å kunne gjere dette må
utdanning:
–
–
–

hjelpe barna til å bli bevisste sine ibuande
tendensar og perfeksjonere dei
hjelpe barna til å bli merksame på alle kosmiske utøvarar og den kosmiske planen
styrke den moralske evna til å utvide kjærleik
overfor omgjevnadene sine, langt utanfor det
nære og kjente

Å tileigne seg kunnskap i ein kosmisk kontekst
vil seie å kunne tileigne seg evna til å sjå
samanhengane, einskapane og ulikskapane i verda.
Å kunne forstå denne heilskapen skapar ei oppleving
av meiningsfylde hos barnet, som byrjar å sjå
seg sølv som ein del av ein større samanheng.
Gjennom det historiske perspektivet på utviklinga til
mennesket, opplever barnet ei trygg forankring i den
menneskelege historia.
Prinsippa som styrer utforsking av universet i
kosmisk utdanning er følgjande:
X lov og orden: Alle ting i universet har lover som
må bli følgde for å eksistere.

X

X

arbeid: Når ting følgjer lovene sine blir det
arbeid i kosmos, handlingar som påverkar resten
av kosmos.
dynamisk harmoni: Arbeid fører til endringar,
og endringar kan skape ubalanse. Harmoni vil
seie at diverse krefter påverkar kvarandre på ein
måte som gjev variasjon og mangfald. Balanse er
aldri eit statisk omgrep.
gjensidig avhengnad: Fordi alt i universet
påverkar kvarandre, eksisterer også alt i eit
gjensidig forhold av avhengnad. Å forstå korleis
ting avheng av kvarandre er viktig for å kunne
forstå konsekvensar av endringar.

Montessoripedagogikken lærer barnet noko
om kompleksiteten bak organiseringa i kosmos
og hjelper dei samstundes å setje pris på dei
naturlovene som styrer verda vår. For å gje barnet
eit inntrykk av den store heilskapen, blir gruppene
i montessoriskulen gjevne fem forteljingar i løpet
av dei første vekene i kvart skuleår: Dei fem store
forteljingane (universet sitt opphav, livsens
utvikling, mennesket si utvikling, skrivekunsten/
alfabetet si historie og tala si historie). Arbeidet i
fagområda knytast direkte til tema som blir uttrykte
i kvar forteljing.
Kosmisk utdanning handlar i utgangspunktet om
å setje barnet i kontakt med alle dei kosmiske
aktørane, både levande og ikkje-levande, i naturen,
og å hjelpe barnet til å forstå menneskeleg natur
og handlingar gjennom tidene. Vi startar denne
prosessen med å fortelje kosmiske fablar, dei fem
store forteljingane som kastar lys over det store
dramaet som vi er ein del av. Gjennom dei store
forteljingane blir barna innvigde i utforsking av
fagområde: geografi, biologi, språk, matematikk og
historie. Dei hjelper barna til å starte si individuelle
oppdagingsreise.
Andre presentasjonar veks naturleg frå dei store
forteljingane. Alle vitskapane og kulturelle disiplinar
er bundne saman med kvarandre via dei store
forteljingane, og presentasjonane blir nøklar til
utforsking. Forteljingane om den naturlege verda
hjelper barna til å sjå korleis alle dei kosmiske
utøvarane fungerer saman. Forteljingane om
menneskeheita knyt barna til dei ukjente heltane
i historia, menneska som jobba for å gjere sitt eige
liv betre, men som òg skapte ein kulturarv som har
kome alle menneske sidan til gode.
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Læraren ser barnet sin læringsprosess som ei
langvarig utvikling som skjer heile livet. Difor er
det viktig å så mange frø og kome innom mange
delområde av den kosmiske heilskapen i den første
halvdelen av utviklingstrinnet, for så å vitje desse
områda i større detalj i den andre halvdelen av
utviklingstrinnet. Læraren skal oppmode barnet
til å forske sjølv og tileigne seg kunnskap på eiga
hand. Mange av dei frøa som blir sådde i løpet av
skuleåra vil ikkje begynne å spire og slå ut i full
blom før seinare i livet. Læraren leier gruppa med
ei forvissing om at lærdommen kan bli teken i bruk
når som helst når den ein gong har blitt gjeve til
barnet.

X
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Samfunnsfag
Kunst – KRL – Musikk – Historie
Samfunn – Nærmiljø – Geografi
Studieturar – Gruppesamfunnet
Tilpassing og kultur

Biologien og helsa
til mennesket

Mennesket sine
grunnleggande fysiske
og åndelege behov

Tilpassing og
variasjon
Artslære
Plantane sine delar
og deira funksjon

Skriftforming
Alfabet
Grammatikk
Litteratur
Rettskriving
Kreativ skriving
Forsking
Språkhistorie
Drama

om

a

Oppbygginga av jorda – Krefter i universet
Eigenskapane til elementa: gass, væske, faste stoff
Verdsrommet – Sol og jord
Lufta sitt arbeid – miljølære – Vatnet sitt arbeid
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Problemløysing
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Geografi og naturfag
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Montessorigrunnskule
Oversikt over arbeidsområde

Dei fem forteljingane om livet

Forpliktingar

Når ein driv ein montessoriskule for aldersgruppa
6–12 forpliktar ein seg difor til å:

Skape eit læringsmiljø som støttar positiv bruk av
urkreftene til mennesket
–

Oppmode elevane til beundring, takksemd og
respekt for heile skaparverket
–
–

–
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Læraren fungerer som «forteljar av sanninga».
Presentasjonane skal kasta lys over dei underliggjande prinsippa i Montessori sitt syn på
kosmos og menneskeheita.
Leggje vekt på «ukjente heltar» og kosmiske
utøvarar: ikkje-levande krefter, levande ting,
menneske og deira bidrag til heilskapen.

–
–
–
–
–

skape høve for utforsking
gje hjelp til å orientere seg: til det fysiske miljøet, materiell og det sosiale miljøet
bruke materiell på alle trinn som hjelp til abstraheringsprosessen
skape eit miljø som gjev rom for kreativitet
leggje til rette for at barna kan oppdage sanningar i alle faga
leggje til rette for djupnelæring

Del 2

Organisere undervisinga ut frå dei
grunnleggande prinsippa i kosmisk utdanning:
eit organisk, ikkje-lineært pensum der ein
presenterer heilskapen først, deretter detaljar, for
så å gå tilbake til heilskapen.
–

–

–
–
–

Dei fem store forteljingane dannar ramme
verket for heile pensumet og knyter faga
saman (sjå plansjane for fagplanane).
Det blir gjeve nøkkelpresentasjonar i alle fag
til grupper av blanda nivå og alder. Ein nøkkel
til utforsking kan vere omgrep, ein teknikk, eit
fenomen, og skal vere eit springbrett til barna
si eiga utforsking.
Ein kjem tilbake til nøklane på varierte måtar
gjennom heile grunnskulen.
Ein deler ikkje dagen inn i fagtimar.
Geografi, biologi, historie og samfunn er
kjernefag i kosmisk utdanning. Munnleg
språk, skriftspråk og matematikk er dei viktige
reiskapane som menneskeheita har utvikla for
å forstå universet, verda og seg sjølv.

–

–

–

–

–

–

Barn i denne alderen treng å vite korleis og
kvifor, og må ha presentasjonar og materiell som
hjelper dei til å utforske årsaker og samanhengar.
Barn i denne alderen treng å lære å samarbeide. Dei må få høve til å øve seg på dei
delferdigheitene som trengst for å lykkast med
dette.
Gruppebord og plass til stort arbeid må bli
tilbydd. Elevane må kunne bli inspirerte av
kvarandre ved å sjå mange ulike typar arbeid.
Kvart grupperom treng eit fullt sett med
montessorimateriell slik at vala er tydelege
og nøklane alltid er tilgjengelege. Alle fagområda skal vere representerte i grupperommet
og arbeid i alle fagområda skjer samstundes i
arbeidsøkta.
Det fysiske miljøet inkluderer også Going Out
(sjå appendiks), som er utforsking av samfunnet og naturen i små grupper, og tilfredsstiller
behovet hos 6–12-åringen for å forstå kvifor og
korleis verda fungerer.
Eit montessorigrupperom tilbyr materiell
som kan konkretisere abstraksjonar og hjelpe
elevane til å jobbe seg gjennom prosessen med
å resonnera frå det spesifikke til det generelle.
Denne abstraheringsprosessen er ikkje berre
memorering.

(sjå appendiks «Det førebudde miljøet for barn
mellom 6–12»).
– Miljøet er eit fellesansvar. Ressursane er òg
felles for alle.
– Materiellet skal vere heilt og komplett.
– Miljøet skal vere estetisk. Fokuset skal vere
på montessorimateriellet og fellesskapet til
elevane.
– Miljøet skal byggjast opp på prinsipp for berekraftig utvikling: attvinning og ombruk, bruk
av naturlege materiale.
– Materiell skal ha faste plassar. Menneske rører
på seg, men må gjere dette med omsyn til det
fysiske miljøet og andre menneske.
– Materiellet organiserast logisk og tematisk i
hyllene.
– Materiellet er både kjøpt og handlaga.
Materiellet skal takast vare på og skal vare
lenge.
– Kunstmateriell og materiale for å kunne lage
eigne prosjekt må vere tilgjengeleg heile tida.
– Elevar og vaksne held dagleg miljøet ved like
og samarbeider med reinhaldspersonalet.
– Utemiljøet er ein del av det førebudde miljøet,
i tillegg til alle reiskapane.
– Andre miljø ved og rundt skulen er òg ein del
av det førebudde miljøet: gymsal, matrom,
kjøken og så vidare.

Førebu eit fysisk miljø som gjer det mogleg for
barn å ta val, og byggje sjølvstende
–

–

–

Det skal leggjast til rette for at kvar elev kan
repetere eit materiell så mykje dei treng for å
oppnå forståing.
Heile grupperommet er eit leselaboratorium.
Det finst materiell som kan brukast til leseflyt
og forståing i kvart fagområde, og dette materiellet brukast aktivt i språkundervising.
Montessorimateriellet mogleggjer at elevane
kan jobbe på mange ulike nivå med ulike fag.

I første periode av det andre utviklingstrinnet
bruker vi mest materiell til å skape opplevingar
og oppgåver. I den andre perioden kan elevane
også hente idéar til oppgåver frå eit utval av
lærebøker og andre kjelder som fagbøker og
internett.
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Førebu eit fysisk miljø som er tilpassa dei
grunnleggande behova hos barn frå 6–12 år

Førebu eit miljø på skulen som barna kan ta aktivt
del i vedlikehaldet av og vere med og pynte opp

Del 2

Skape eit dynamisk elevmiljø basert på
aldersblanding og naturlege læringssituasjonar
der lærdom blir overført frå elev til elev
–
–

–

–

Det skal vere minst tre alderstrinn i same
gruppe.
Undervising skal skje stort sett i aldersblanda
grupper, og gruppene må vere dynamiske slik
at barna får oppleve å vere i grupper med alle i
gruppa sitt fellesskap.
Gruppepresentasjonar skal skje på ein synleg
stad, slik at læraren kan ha oversikt over gruppa medan han/ho presenterer, og barn som
ikkje er med i presentasjonen kan observere
eller høyre på sjølv om dei ikkje deltek aktivt.
Barna kan vere med i ulike typar grupper:
grupper som har med ei ferdigheit dei fokuserer
på, grupper som gjer noko «over barnet sitt
nivå», men der barnet kan ha ei rolle, og grupper der alle i gruppa kan ta frå presentasjonen
det dei sjølv er klare for å forstå, grupper etter
ei interesse som er blitt vist.

Skape ein struktur i undervisinga basert på lange
arbeidsøkter og små gruppepresentasjonar av
fag og materiell
–

–

–

–
–
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Arbeidsøkta bør vere minst 3 timar lang
om føremiddagen og så lang som mogleg om
ettermiddagen. Den lange arbeidsøkta gjer
det mogleg for elevane å jobbe lenge med eit
materiell eller forskingsprosjekt.
Presentasjonar blir gjevne til små og mellomstore grupper, ofte aldersblanda. Undervising
av heile klassen samla er sjeldan. Den aldersblanda gruppa bidreg til eit naturleg lærings
miljø der yngre elevar lærer og blir motiverte
til eiga læring ved å sjå kva dei eldre elevane
arbeider med. Samstundes repeterer dei eldre
elevane kunnskapen ved å vise dei yngre eige
arbeid og eigne erfaringar. Grupper i presenta
sjonar kan vere av ulik storleik, men gruppestorleiken må tilpassast kva for ein grad barna skal
vere aktivt deltakande.
Presentasjonar med materiell bør leggjast til
rette slik at alle barn i presentasjonen kan vere
aktive med materiellet.
Små gruppepresentasjonar er ei plikt for barna
og utgjer ikkje eit avbrot av arbeidsøkta.
Pensumet er organisert på ein ikkje-lineær
måte. Ulike kapittel i arbeidet blir introduserte
via forteljingar og presentasjonar. Det finst
ikkje ei fast rekkjefølgje og dei ulike kapitla

–

–

–

kan presenterast til ulike grupper på same tid.
Oppfølgingsarbeid er ikkje eit krav etter
kvar presentasjon. Mange presentasjonar vil
repeterast før elevane kan jobbe sjølvstendig.
Eleven sin fridom går ut på å kunne utforske
særskilde interesser innanfor faget. Eleven sitt
ansvar går ut på å delta aktivt i presentasjonar,
jobbe med materiellet i grupperommet, ta vare
på materiellet og delta i fellesprosjekt.
Alle presentasjonar er øvingar i sosiale
ferdigheiter: turtaking, aktiv lytting, omsorg
for materiellet og kvarandre, ei haldning om at
«alle hjelper alle til å lære». Ein oppmodar til
samarbeid, og det stillast høge krav til barna si
åtferd under presentasjonar.

Bidra til ei sunn utvikling av viljen og sjølvstende
gjennom ein dynamisk balanse mellom fridom
og ansvar, og fremje gode arbeidsvanar hos alle
elevane (Sjå også appendiks «Fridom og ansvar i
det andre utviklingstrinnet»).
– Meiningsfylt arbeid er det som støttar ein
positiv bruk av tendensane og positiv utvikling
av karakteristikkane hos barnet mellom 6–12
år. (Sjå appendiks «Optimal utvikling»).
– Elevane veit at når dei ikkje er i presentasjon
har dei ansvar for å jobbe både med ferdigheiter
som må øvast på og interesser som kan følgjast.
– Fridom til å velje arbeid inneber ansvar for
å gjere framskritt på alle dei grunnleggande
ferdigheitene og for å balansere fagarbeid over
tid.
– Fridom til å velje kvar ein skal arbeide inneber ansvar for å respektere materiell og andre
menneske, og for å lære å dele på plass og
ressursar.
– Fridom til å velje kven ein skal jobbe med inneber ansvar for å lytte til andre, gjere framskritt
på ulike teknikkar for samarbeid og respektere
alle sitt bidrag til felles mål og prosjekt.
– Ansvar og sjølvinnsikt blir dyrka ved aktiv
bruk av loggboka, individuelle og små gruppesamtalar om arbeid og ved å gjere viktige
kompetansemål eksplisitte.
– Elevane skal loggføre arbeidet sitt og samtale
jamleg med læraren om balansen mellom ulike
fag og utvikling av ferdigheiter.
– Loggføring av arbeidet er ikkje ein arbeidsplan
skapt av læraren, men ein logg av kva barna
har gjort, som skal vere eit grunnlag for
refleksjon og etter kvart planlegging.
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Ulike barn treng ulik støtte i prosessen med
loggføring.

Tilretteleggje eit sosialt miljø som hjelper barna
til å utvikle og øve på sosiale ferdigheiter som vil
vere ei hjelp til livet i kvart eit samfunn (Sjå også
appendiks «Harmoni og høflegheit»).
– Bruke harmoni og høflegheitsøvingar og
diskusjonar til å ta opp aspekt av omsorg for
seg sjølv, miljøet og andre menneske.
– Modellere teknikkar for samarbeid når ein har
presentasjonar.
– Modellere verdiane når det gjeld å ta ansvar for
miljøet. Den vaksne investerer tid og kjærleik i å
utvikle det fysiske og sosiale miljøet.
– Jobbe aktivt med dygdene som eit materiell.
– Bruke konfliktar som eit viktig materiell i
gruppa og hjelpe barn til å analysere konfliktar
og finne fredelege strategiar for konfliktløysing.
– Hjelpe elevane til å sjå seg sjølve som aktive
fredsskaparar.

–

Leggje til rette for samarbeid med heimen ved å
tydeleggjere dei føresette sitt medansvar i skulen
(Sjå appendiks «Foreldresamarbeid»).

Stimulere, bruke og vidareutvikle kompetansen i
montessoripedagogikk hos personalet
Anerkjenne betydinga av Barnas hus og jobbe
aktivt med å utvikle eit montessoritilbod til barn
under seks år.
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Skape eit læringsmiljø der det er naturleg at
barna i tillegg til arbeidet på skulen bruker
lokalmiljøet sitt til å utforske natur og samfunn

–

alle fagområda, inkludert musikk og kunst.
Læraren sørger for å presentere faget på
ulike måtar: forteljingar, vising av teknikkar
med materiellet, diskusjonar og andre typar
presentasjonar der elevane er aktive.
I første periode av det andre utviklingstrinnet
sår ein alle frøa i dei ulike faga gjennom
forteljingar og demonstrasjonar. Det blir vist
nøyaktig bruk av materiellet. I den andre
perioden fordjupar ein seg i ulike forskings
område gjennom den vitskaplege metoden og
lærer meir detaljert faktakunnskap.

(Sjå appendiks «Going Out»).
– Utemiljøet blir ein arena for læring. Utetid
er ein del av det førebudde miljøet og skal
tilretteleggjast slik at samhandling blir styrkt.
– Elevane lærast opp til å ta meir og meir ansvar
for å organisere og gjennomføre utflukter.

Skape eit miljø der læraren er ein tydeleg
leiar som kan rettleie medlemmane i gruppa i
prosessen mot intellektuell, sosial og moralsk
sjølvstende
–

–
–
–
–

–

Læraren er forteljar av sanninga, og bruker
forteljekunsten til å appellere til barnet sitt
resonnerande sinn og førestillingsevne.
Læraren meistrar materiellet og kan vere eit
bindeledd mellom elevane og materiellet.
Læraren leier diskusjonar og samtalar om
gruppa sine verdiar.
Læraren bruker observasjon til å kunne rettleie
elevane, og til å planleggje presentasjonar.
Det er montessorilæraren som har hovud
ansvaret for opplæringa i faga. Spesialistar kan
bli inviterte inn i spesielle tilfelle. Barn lærer
også av andre barn.
Ein montessorilærar skal vere ein opplyst
generalist og skal kunne gje presentasjonar i
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Det førebudde miljøet
og organisering av
skuledagen
Vi kan seie at det førebudde miljøet har fleire
hovudmålsetjingar:
X å skape eit miljø som er i harmoni med dei
psykologiske eigenskapane og behova hos
grunnskulebarnet
X å skape eit miljø som fremjar flyt og harmoni
X å avgrense materiale og samstundes tilby ei
rekkje konstruktive aktivitetar som hjelper barna
med å utforske interesser i verda og universet
X å skape eit miljø som fremjar positive sosiale
relasjonar
Vi reknar både klasserommet, skulen som heilskap,
naturen og samfunnet utanfor skulen som delar
av det førebudde miljøet. Alt som blir lært bort i
klasserommet har ein relevans for, og eit forhold til,
verda utanfor. Barna må difor gå ut, for å stadfeste
det dei har lært og for å gjere vidare oppdagingar.
Dei må gå ut for å kunne utvikle sitt intellektuelle,
moralske og fysiske sjølvstende.
Materiellet i klasserommet er avgrensa, men skal
innehalde nøklar til utforsking i alle fagområde.
Materiellet er gruppert i fagområde, og barna bør
kunne sjå valmoglegheitene sine. Miljøet er òg
designa som eit sosialt laboratorium. Barna jobbar
mykje med ulike typar gruppearbeid og treng bord
av ymse storleikar. Det må vere eit stort golvområde
for større arbeid og samlingar. Montessori
musikkmateriell og kunstmateriell må alltid vere
tilgjengeleg slik at desse kan brukast til dagleg, og
ikkje under bestemte timar.
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Materiellet plasserast helst langs ytterkanten av
rommet slik at valmoglegheitene er tydelege. Det
skal helst ikkje vere små område som kan bli
til territorium. Materiellet skal ha faste plassar,
men menneske skal flytte på seg. Det hender at
somme barn treng nokre grenser rundt denne
rørslefridomen, men det bør vere unntaket. Barna
må difor lærast korleis dei skal flytte på seg i
rommet med omsyn til kvarandre og materiellet.
Det oppmodast til forvitenskap og observasjon.
Difor hender det at barna observerer kva andre
barn held på med. Ein jobbar med harmoni og
høflegheitsøvingar for korleis ein skal observere.
Barna i grunnskulen har meir ansvar for miljøet enn
barn i Barnas hus. Eit slikt miljø krev mykje av barna,
og dei vaksne må vere aktive i å lære barna korleis
dei skal ta vare på miljø og materiell slik at det sosiale
livet flyt. Barn i denne alderen har ikkje noko
tidlegare erfaring med å takle så mange ting og men
neske samstundes. Difor er også konfliktar ein del av
det sosiale materiellet, og dei vaksne kan forvente at
mykje tid går med til å jobbe med sosial læring.
Små presentasjonar må bli gjevne om følgjande:
X korleis ein tek vare på miljøet og materiellet
X korleis ein førebur seg til utflukter
X korleis ein tek vare på heile skulemiljøet
X korleis ein organiserer gruppearbeid
X korleis ein disponerer tid og vel arbeid
X korleis ein lever harmonisk saman med andre
X korleis ein støttar utviklinga til kvarandre og
skapar eit inkluderande miljø

Del 2

Det er også viktig for barn i den alderen å vite at dei
fleste sentrale ferdigheiter, slik som lesing, skriving
og rekning, ikkje er individuelle, men kollektive mål.
Utviklinga til det moderne samfunnet krev ei opplyst
befolkning. Dette ansvaret må tydeleggjerast for
barna, og enkelte krav frå samfunnet si side må òg
gjerast tydelege for dei. Men barna er gjevne mykje
fridom til å oppfylle krava på mange ulike måtar.

aktivitetstid/utetid. Praktiske fag kan med fordel
leggjast til den siste perioden.
Omsynet til elevane sitt behov for å følgje ein
arbeidssyklus gjer det naudsynt med lange
samanhengande arbeidsøkter. Dette fører til at
montessoriskulane må ha lange arbeidsdagar for å
kunne gjennomføre pedagogikken sin på best mogleg
måte.

Organisering av skuledagen
Ei arbeidsøkt bør vare i tre klokketimar. Dette
byggjer på teorien om eleven sin arbeidssyklus, som
består av tre fasar.
Den første fasen startar med at eleven vel eit enklare
arbeid, gjerne praktiske oppgåver, og deretter eit
litt vanskelegare arbeid. Denne fasen varar cirka
éin klokketime. Deretter oppstår ein periode der
mange elevar er ferdige med eit arbeid, og går rundt
og snakkar litt med kvarandre medan dei finn fram
nytt materiell.

Montessoripedagogikk byggjer på kontinuitet i
barna si utvikling. Ein forstår kontinuitet som
eit antropologisk organisasjonsprinsipp for
utdanningsinstitusjonar som har til oppgåve å hjelpe
menneska (barna) i utviklingsstega deira. Med
kontinuitet meinast ei undervising utan oppstykking
av arbeidsdagen. Dette har påverka dagsrytmen til
montessoriskulen og -barnehagen, fjerna inndelinga
i undervisingseiningar og ført til ei lenger og meir
heilskapleg opphaldstid der måltid, praktisk arbeid
og læring er integrert.

Elevane undervisast ikkje i tradisjonell forstand,
men læraren viser dei korleis dei skal bruke
montessorimateriellet. Dei gjer seg erfaringar og
underviser seg sjølv gjennom arbeidet. Elevane
samlast i smågrupper til presentasjonane, medan
andre arbeider med sitt i same rom. Arbeidsdagen
delast inn i to lange og samanhengande arbeids
økter, med ein pause etter første økt til mat og
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I neste fase tek eleven fatt på ei større og meir
utfordrande oppgåve. I denne perioden arbeider
eleven intenst og konsentrert over lenger tid.
Den tredje fasen er fasen der eleven har avslutta
arbeidet, ser på arbeidet sitt, og kanskje også ser
på dei andre elevane. Det er i denne siste delen
av arbeidssyklusen at det oppstår eit kreativt og
skapande arbeid som fører til ny læring og utvikling.
Det er av største betyding at elevane får den tida dei
treng for å følgje denne arbeidssyklusen.

Skulen skal vere ein stad der elevane lever og
arbeider saman med andre, og der ein viktig
del av elevane si sosiale og moralske utvikling i
samhandling med andre skjer. Maria Montessori
såg på skulen som ein stad «der barn og unge skal
tileigne seg noverande og tidlegare kulturbakgrunn».

Del 2

Rollene til læraren og
eleven
Eit førebudd montessorimiljø for 6–12-åringane
inneber eit stort ansvar for både lærarane og
elevane. Det krev disiplin, organisering og omsorg.
(Sjå også appendiks «Rolla til den vaksne»).
Det er læraren sitt ansvar å:
X sørge for at miljøet er reint, ryddig og at
materiellet tener barnas utvikling
X fylle på materiell etter kvart som det går tomt
X øve med materiellet
X sørge for reparasjon ved behov
X bestille og lage materiell
Det er elevane sitt ansvar å:
X halde materiellet i god orden
X bruke reiskapar og materiell på ein ansvarleg
måte
X hjelpe til å fylle på, reparere og ta vare på
materiellet og miljøet
X øve med materiellet
Når det gjeld bruk av klasserommet, er det alle
sitt ansvar å gjere klasserommet til ein produktiv
verkstad.
Læraren skal:
X gje jamlege presentasjonar om bruk av
montessorimateriell
X gje jamlege presentasjonar i form av forteljingar
som presenterer større heilskapar og skal
inspirere elevane til nye utforskingar
X gje jamlege presentasjonar i nye teknikkar, eller
interesseområde. Nokre teknikkar og reiskapar
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X
X

X

vil berre bli viste éin gong somme tider i løpet av
småskulen eller storskulen. Andre vil bli repeterte med variasjonar.
observere og rettleie enkelte barn i forhold til
offentleg krav og perfeksjonering av ferdigheiter
oppmode barna til å vise ting til kvarandre,
skape ulike typar gruppearbeid, arbeide med
ulike typar prosjekt
arrangere «Coming In», det vil seie besøk av
foreldre eller andre med kunnskapar som kan
formidle desse til elevane. Læraren skal òg
hjelpe til med å arrangere «Going Out», det vil
seie ekskursjonar for å utvide kunnskapane
innanfor ulike interessefelt.

Elevane skal:
X vise ei positiv haldning i presentasjonar
og gjere sitt beste for å meistre teknikkane
X behandle alt materiell med omsorg
X bruke tida si til å tileigne seg nye kunnskapar,
øve på ferdigheiter og utforske universet på ein
konstruktiv måte
X dele kunnskapane sine vidare med andre i
klassen eller skulen
X ta initiativ til å lære meir om det som
interesserer dei
X loggføre arbeidet sitt og ta del i samtalar om
arbeidet sitt og fellesskapet med læraren
X ta initiativ til å organisere «Going Out», ta
kontakt med læraren om å følgje opp ei interesse
X ta initiativ til å lage eigne prosjekt
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Fag- og timefordeling

Barnetrinnet er organisert som ein heildagsskule.
Barnetrinnet skal ha eit minstetimetal på minimum
22 klokketimar per veke. Elevane arbeider i
aldersblanda grupper, og minstetimetalet i ei
aldersblanda gruppe skal ikkje vere lågare enn for
det høgaste trinnet i gruppa. Det vil seie at ei gruppe
som består av elevar frå 1. til 4. trinn skal ha eit
minstetimetal som svarar til minstetimetalet til 4.
trinn. Timane i kvart fag blir fordelt relativt jamt
over dei sju første skuleåra. Elevane skal ha høve til
å leggje vekt på enkelte fag i periodar.
Det er læraren sitt ansvar å rettleie elevane slik at
kompetansemåla blir nådde i kvart fag. Læraren skal
registrere arbeidet til kvar einskild elev skriftleg.
For elevar med einskildvedtak skal kriterium og
prosedyrar for spesialundervising følgjast dersom
det skal kunne gjerast avvik frå måla i læreplanen.
Montessoripedagogikken legg vekt på heilskapleg og
tverrfagleg læring, og fagintegrering og tida som er

sett av til fagleg fordjuping vil bli brukt etter behov
for den einskilde eleven.

Fag- og timefordeling for barnetrinnet

Fag 1.–7. trinn

Totalt

NATURFAG – BIOLOGI OG
GEOGRAFI

366

HISTORIE OG SAMFUNN

385

RELIGION, LIVSSYN OG
ETIKK (RLE)

427

NORSK

1372

ARITMETIKK OG ALGEBRA

888

GEOMETRI

266

ENGELSK

366

KUNST OG HANDVERK

477

MUSIKK

285

KROPPSØVING OG FYSISK
AKTIVITET

554

MAT OG HELSE

114

FAGLEG FORDJUPING
– Fellesskap og personleg
ansvar

352

Sum

5852

BARNETRINNET

Læreplan for montessoriskulen er pålagt
av Kunnskapsdepartementet å ha ei
fastsett fag- og timefordeling som strir mot
grunnleggande montessoripedagogiske prinsipp.
I montessoripedagogikken blir det lagt stor vekt
på elevane sine individuelle behov. Elevane skal
få arbeide i sitt eige tempo og bruke den tida dei
treng innanfor kvart fag for å nå dei faglege måla.
Montessoriskulane må likevel, grunna departement
sitt krav til læreplan, rette seg etter eit rettleiande
minstetimetal i kvart fag.
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Observasjon og
vurdering
Betyding av eleven si
eigenevaluering
Materiellet gjer det mogleg for eleven å kontrollere
og korrigere seg sjølv. Denne fridomen i arbeidsmåte
aukar sjølvstendet, sjølvtillita til eigne evner og
fører til auka motivasjon og ansvarskjensle. Læraren
kan òg hjelpe og korrigere eleven, men den største
læringseffekten, innsikta og motivasjonen blir
oppnådd ved at eleven oppdagar og korrigerer feila
sine sjølv.
Gjennom ytre kontroll gjer vi elevane usikre.
Elevane føler at dei ikkje held mål, og vi tek frå
dei høvet til sjølv å erfare at dei meistrar. Dette
fører også til at dei blir avhengige av læraren.
Montessoripedagogikken legg vekt på å gjere elevane
uavhengige av vaksenstyring og å gje dei sjølvtillit og
tru på eigne evner. Vi arbeider ut frå det prinsippet
at eleven «har alt i seg og veit kvar vegen går»,
medan skulen må tilretteleggje slik at eleven kan
utvikle seg sjølv.

Oppfølging gjennom observasjon
Gjennom strukturert observasjon får læraren
informasjon om korleis det førebudde miljøet i
grupperommet må tilpassast dei som arbeider i
rommet, slik at dei får dekt læringsbehova sine
og blir stimulerte. Læraren er som ein katalysator
mellom eleven og miljøet ved å setje dei i kontakt
med materiell og oppgåver ved behov. Ho eller
han gjev elevane presentasjonar av materiellet
og får informasjon om når det er trong for nye
presentasjonar, eller å gjenta presentasjonar,
gjennom å observere elevane i arbeid. Læraren ser
òg når det er naudsynt å leie elevar eller å trekkje
seg tilbake for å la dei arbeide fritt.

Elevane har behov for å samarbeide og lære
moralske verdiar av dei andre i omgjevnadene sine,
både barn og vaksne. Dette skjer naturleg og fører til
sosial og moralsk utvikling som gjer barnet i stand
til å ta eigne sjølvstendige avgjerder.

Det førast individuelle oversikter over kva
presentasjonar som blir gjevne og korleis den
einskilde eleven meistrar arbeidet. Denne forma
for individuell oppfølging fører til at læraren får god
oversikt over korleis kvar einskild arbeider. Elevane
lærer gjennom arbeid med eit materiell, der det dei
skal abstrahere er konkretisert i materiellet. Etter
kvart som dei meistrar det konkrete materiellet,
går dei over til eit mindre konkret materiell, og til
slutt legg dei det vekk for å arbeide abstrakt. Slik
materiellet er bygd opp fungerer det som ein test i
seg sjølv når elevane meistrar det.

Sjølvevaluering byggjer på ei systematisk utvikling
av evna til sjølvdisiplin. Eleven har behov for å få
auka handlefridomen sin og å få ta eigne avgjerder i
denne perioden.

Det er mogleg å gjennomføre faglege testar dersom
dette er ønskeleg eller eit krav. Sidan elevane
arbeider i ulikt tempo bør desse testane ikkje
gjerast samstundes for alle på eit alderstrinn,
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men individuelt når eleven er klar for det, uavhengig
av alderstrinn.
Observasjon er ikkje ei passiv handling. Vi ser
korleis elevane sin interaksjon med omgjevnadene
gjev oss informasjon om i kva grad det førebudde
miljøet dekkjer deira indre behov. I grunnskulen ser
vi at menneskelege urkrefter artar seg på ein spesiell
måte for at individet skal bli tilpassingsdyktig nok til
å bli ein bidragande medlem av samfunnet.
I skulen skal barna vere aktivt deltakande i
presentasjonar. Gjennom samtale og undring
involverer ein dei i prosessen, og fysisk, ved at
dei manipulerer materiellet. Vi treng ikkje å vise
heile prosessen før barna kan bli involverte. Vi
har augekontakt med barna heile tida under
presentasjonen, og samtalar med dei og høyrer på
kva dei seier om det dei held på med.

BARNETRINNET

I ein presentasjon kan ein difor fange opp mykje
informasjon om:
X barna sitt ordforråd og bakgrunnskunnskap
X barna si omgrepsforståing
X barna si tilnærming til problemløysing:
kva slags strategiar bruker dei?
X når barna tilbyr seg å lese høgt, høyrer ein om
dei les med flyt og innleving
X korleis barna si motoriske koordinering er
X kva slags haldning og erfaring dei har med
materiellet
X den sosiale dynamikken i gruppa
X turtaking, samarbeid og kor hjelpsame dei er i
gruppa
X aktiv eller passiv deltaking
X framsteg mot abstraksjon med materiellet
X bruk av førestillingsevne og resonnering
Vi bruker observasjon òg til å vurdere korleis
det førebudde miljøet fremjar eller hindrar den
positive bruken av tendensane og utviklinga av
karakteristikkane. Observasjon hjelper oss til å
ta gode og konstruktive avgjerder for det fysiske
miljøet, kva slags presentasjonar vi skal gje, og
korleis vi skal møte kvart barn i klassen og hjelpe
dei til å byggje eit fellesskap saman. (Sjå også
appendiks «Elevsamtalar og loggboka»).
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Læreplanar i fag,
barnetrinnet 1–7
Sjå avklaringar av omgrep side 27
Læreplanar i fag (del 2) og Overordna del (del 1)
er likeverdig forpliktande. Sjå overordna del.

Samfunnsfag
Kunst – KRL – Musikk – Historie
Samfunn – Nærmiljø – Geografi
Studieturar – Gruppesamfunnet
Tilpassing og kultur

Biologien og helsa
til mennesket

Mennesket sine
grunnleggande fysiske
og åndelege behov

Tilpassing og
variasjon
Artslære
Plantane sine delar
og deira funksjon

Skriftforming
Alfabet
Grammatikk
Litteratur
Rettskriving
Kreativ skriving
Forsking
Språkhistorie
Drama

om

a

Oppbygginga av jorda – Krefter i universet
Eigenskapane til elementa: gass, væske, faste stoff
Verdsrommet – Sol og jord
Lufta sitt arbeid – miljølære – Vatnet sitt arbeid

o ri

Gud utan hender

H ist

og
g
n
i
l
vik
Ut

Histo
ria o
mt
Historia o
mm
ala
enn
e
e
t
liv
ske
inje for
tidsl
t

Tilpassing og
variasjon

Titalssystem
Andre talsystem
Reknemåtar
Mønster
Problemløysing
Geometri

Tid

sk

riv

eku

Geografi og naturfag

Montessorigrunnskule
Oversikt over arbeidsområde
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Dei fem forteljingane om livet
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Naturfag: biologi og
geografi

Ei av dei fem
forteljingane om livet

Kosthald Kroppsøving
Kropp og
Psykisk Velvære
helse
Helse
Kroppslege system
Pattedyr

periodar der ein gjer mykje biologi (vår og haust) og
spesielle årstider og periodar der det er viktig å gjere
mykje geografi. Faga er difor skildra kvar for seg
under paraplyen naturfag.

Tur- og Sykkel
Trafikktryggleik
Førstehjelp
Brannvern

Tryggleik og sjøvett
samfunn
Menneske

Gjensidig avhengnad
og ansvar for dyr

Frukt
Blad

Fuglar
Krypdyr

•
•
•
•
•
•

Amfibium
Fiskar
Virvellause
dyr

Eksperiment
Delar og funksjon
Ytre og indre delar
Typar
Tilpassing og variasjon
Kven er eg?

Zoologi
Dyreartar/behov
tilpassing og variasjon

Livsens tre
Plansjar
om dei 5
rika

Eksperiment
Delar og funksjon
Ytre og indre delar
Typar
Tilpassing og variasjon
Kven er eg?

Biologi

Plantar og dyr sine
grunnleggande behov

Stengel

•
•
•
•
•
•

Blome
Rot

Botanikk
Planteartar/behov
tilpassing og variasjon

Sopp

Utvikling og
tidslinje for livet
Dyr
i Noreg

Plantar
i Noreg

Gud utan hender

Dyr
i verda

Oppbygginga av
jorda
Lufta og vatnet sitt arbeid

Plantar
i verda

Krinsløpa i naturen
Klima – Topografi – Vegetasjon
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BIOLOGI 1. – 7. TRINN

I montessoripedagogikken er biologi og geografi ein
heilskap under nemninga naturfag, og desse faga er
knytte tett saman. Dei har òg ein sterk samanheng
med historiefaget. Mange av presentasjonane vi
gjer i desse faga er knytte til årstider, og det vil vere

Del 2

Biologi

Betydinga av faget for individet og
samfunnet
Gjennom biologi og geografi får barna mange nøklar
til å utforske og forstå verda. Det viktigaste målet
vårt er å gje barna forståinga av korleis alt heng
saman. Det finst ein perfekt harmoni i skaparverket,
og det er ein kosmisk orden. Ei djup forståing for
desse samanhengane dannar grunnlaget for ei
forståing av berekraftig utvikling, og bidreg til å
skape ei etisk bevisstheit og kjærleik for naturen og
alt levande.
Faget handlar om alt levande og bidreg til auka
forståing for montessoripedagogikken sin teori
om den kosmiske planen. Faget er sentralt for å
skildre og forstå korleis den fysiske verda er bygd
opp, tankar om gjensidig avhengnad og økologi, og
ansvaret menneske har i verda. Menneske er ein
del av den levande verda, og studerast i samanheng
med alt levande. I faget studerast menneske og
menneskekroppen i lys av fundamentale behov,
og frå dei tidlegaste menneska fram til samfunnet
i notid. Individet har ein sentral plass, og har
åndelege og fysiske grunnleggande helsebehov som
må tilfredsstillast for å få eit fungerande samfunn.
Arbeid med faget både føreset og styrker ulike
ferdigheiter hos elevane. Samarbeid fordrar og
fremjar faglege samtalar og dialog, både mellom
elevane og med dei vaksne. Den munnlege
ferdigheita øvast opp gjennom barna sine
egne presentasjonar, og i faglege samtalar og
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presentasjonar, der det blir lagt vekt på omgrep
og eit presist, naturfagleg språk. Barna øver opp
evna til å lytte og omarbeide informasjonen som
blir gjeven, og til å bruke resonneringsevna og
sin kritiske sans i møte med fagstoff og ulike
problemstillingar. Skriftleg arbeid er sentralt,
og barna jobbar tverrfagleg med ulike typar
tekstarbeid og kreativ skriving i faget. Mykje av
materiellet fungerer og som ein modell for ulike
typar sakprosaprosjekt. Mykje kunnskap om biologi
kan formidlast gjennom estetiske fag, drama,
song og lyrikk. Arbeid med biologi inkluderer òg
matematiske utrekningar og framstillingar. Barna
skal kunne lage tabellar og organisere data. Barna
øver på å hente inn informasjon i ulike type kjelder,
og til å vurdere desse kjeldene. Å meistre bruk
av reiskapar knytt til utforsking i biologi er ein
føresetnad for at barna skal få vist kompetansen
sin. Dette kan vere forstørringsglas, lupe/mikroskop,
håv, eksperimentutstyr, digitale eller andre aktuelle
reiskapar.

Biologi og menneskelege tendensar
Forvitenskap, utforsking og respekt for skapinga
hjelper barna til å forstå at alle er avhengige av
kvarandre og at det eksisterer ein balanse på jorda.
Målet er at dei skal forstå plassen sin i den kosmiske
planen, og vi må hjelpe barnet til å sjå årsak og
verknad av mennesket sin påverknad i naturen.
I biologi studerer vi levande vesen som påverkar
miljøet som kosmiske utøvarar. Biologi er ikkje
eit isolert fag, men eit aspekt av den dramatiske
framstillinga av jorda si utvikling frå tidenes morgon
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arbeid og utforsking fordi vi ikkje gjev dei alt, men
hjelper dei til å stille eigne spørsmål.

Presentasjonane er baserte på mennesket sitt behov
for å sortere, systematisere og kategorisere slik at
det skapast orden. Det hjelper barna med å setje ny
kunnskap i samanheng med kjente detaljar. Målet
er å skape orden i kunnskapen for å kunne lage
struktur, system og samanheng mellom elementa og
emna.

Barn mellom 6–12 har eit ibuande behov for å
sortere, systematisere og kategorisere. Dei vil
forstå kvifor og korleis ting fungerer og heng
saman. Biologifaget må tilby barna interessante
presentasjonar som pirrar forvitenskapen og set
i gong behovet for å finne ut meir på eiga hand
og saman med andre barn. Vi skal hjelpe barna
til å forstå seg sjølve og til å forstå verda. Vi gjev
presentasjonar som hjelper barna til å sjå at
både dyr og plantar har fundamentale behov. Alt
levande treng å oppfylle behova sine og må arbeide
utrøytteleg for å lykkast med det. Samstundes som
individa sine eigne behov oppfyllast, gjer alle òg
ein jobb for heilskapen på kloten. På denne måten
får barna eit høve til å oppdage korleis plantar, dyr
og menneske utgjer ein viktig del av det naturlege
samspelet på jorda, og den gjensidige avhengnaden
av alt levande. Menneske har eit stort ansvar for alt
levande og naturen som «gode forvaltarar av jorda».

Vi inspirerer barna til å stille spørsmål, vere nyfikne,
utvikle ei takksemd overfor verda og miljøet, og
vektlegg forståing for prinsipp i berekraftig utvikling.

Biologi i det første utviklingstrinnet
Små barn erfarer plantar og dyr som lydar, former,
fargar, tekstur og smakar gjennom det absorberande
sinnet. Etter kvart kjem namna, som blir eit verktøy
for å organisere sinnet og byggje opp barnet sitt
intellekt. Arbeidet i barnehagen legg grunnlaget for
den kosmiske bevisstheita til barnet, som skal bli
utvikla vidare i det andre utviklingstrinnet.
I Barnas hus må arbeid med biologi så langt som
mogleg ta utgangspunkt i den verkelege verda. Barna
blir kjente med og set pris på naturen gjennom
opplevingar og konkret materiell. Dei skapar seg eit
ordforråd slik at dei kan setje ord på erfaringane dei
gjer og dei tinga dei konkret opplever.
Alt arbeidet i Barnas hus har som mål å gje barna
nøklar til å forstå kulturen sin og hjelpe dei til å
finne sin plass i kulturen. Nøklane kan barna seinare
bruke til eiga utforsking og oppdagingar.

Biologi i det andre utviklingstrinnet
Grunnskulebarnet har førestillings- og
resonneringsevne, og tilnærminga vår til biologi
må møte desse eigenskapane. Dei utforskar verda
både med fantasi, intellekt og med sansane, og
er opptekne av å finne årsaker til fenomen. Dei
lar seg fascinere av korleis forhold mellom ting
oppstår og blir halde ved like. Dei er tiltrekte av
det ekstraordinære; det som gjer kvar art unik. Dei
dyrkar heltar, og det er lett å inspirere til respekt for
sjølv dei minste skapningane. Gjennom munnlege
forteljingar, biletmateriell, impresjonistiske plansjar,
tidslinjer, eg-narrative spørjekort og eksperiment
appellerer vi til førestillingsevna, forskartrongen
og det resonnerande sinnet. Vi inspirerer til vidare

Kunnskaps- og utforskingsområde
Den store forteljinga om «Livsens framkomst og
utvikling» er bakteppe for alt arbeid i faget.
Faget er delt inn i botanikk, zoologi,
menneskekroppen og mikroskopisk liv og
cellebiologi. Det førebudde miljøet i faget føreset
ei møblering som legg til rette for stort arbeid
ved å ha store bord og bra med golvplass. Det er
viktig å ha gruppebord for samarbeid og høve til
å stille ut arbeidet sitt. Barna skal ha tilgang til
utstyr og materiell for enkle eksperiment. Det
skal vere plantar i klasserommet og i uteområdet
som representerer ulike klassifiseringar, til dømes
ulike bladtypar, blømande/ikkje blømande plantar,
kaktus. Barna skal ha tilgang til utstyr til planting og
plantestell.
Vi gjennomfører vitskaplege demonstrasjonar og
eksperiment saman med elevane og legg til rette
for at elevane kan gjennomføre desse sjølvstendig.
Vi observerer, fremjar hypotesar og undrar oss
i fellesskap over fenomen vi kan observere.
Demonstrasjonar og modellar gjer abstrakte
samanhengar meir konkrete, og gjev dermed
nøklar til å forstå meir komplekse samanhengar
og funksjonar. Observasjon er ein viktig del av
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til no og i framtida. Difor er det også ein del av
barna si eiga historie.
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demonstrasjonar, og vi observerer plantar og dyr
saman med barna i naturen og i grupperommet.
Klasserommet har sine avgrensingar som
utforskingsområde for faget. Difor må det leggjast
opp til mange studieturar og «going out» for å gje
barna tid og høve til å utforske levande ting ute, til å
samle og observere. Det å vere i naturen gjev barna
høvet til å utvikle ei djupare forståing og takksemd
for alt levande og ikkje-levande, og ei auka
medkjensle og kjærleik for plantar og dyr. Dette
er ein føresetnad for at barna kan utvikle ei etisk
haldning til jorda, økologi og berekraftig forvalting.
Mange presentasjonar i faget gjennomførast med
fordel ute, med høve for umiddelbar utforsking av
«sanninga». Vi undersøkjer fundamentale behov
og funksjonane til ulike delar for plantar og dyr. Vi
arbeider med klassifisering og tilpassing, økologi og
gjensidig avhengnad. Naturvitskapeleg tenkjemåte og
praksis er eit sentralt moment i arbeidet med faget.

Livsens framkomst og utvikling: evolusjon,
tilpassing og økologi
Historia om livsens framkomst og utvikling er den
andre av «dei fem store forteljingane». Den blir følgd
opp med ein tidslinje om livet, som er tilgjengeleg
for barna som materiell for refleksjon, forsking og
handarbeid. Tidslinja om livsens utvikling blei skapt
for å gje inntrykk av parallell utvikling gjennom
historia til jorda frå kambrium til no. Dei viktige
prinsippa i kosmisk utdanning blir framheva: lov
og orden, arbeid, gjensidig avhengnad og dynamisk
harmoni. Dei same prinsippa gjeld når ein ser på
økosystema som eksisterer no. Alt liv er avhengig av
dei abiotiske faktorane og andre levande organismar.
Kvart levande vesen er hovudpersonen i si eiga
historie, og spelar ut livet sitt i ein scenografi som
må bli gjort kjent for elevane. Alle levande vesen har
det vi kallar «kosmiske oppgåver»; ting dei gjer for å
overleve som også tener heilskapen.
Gjennom forteljingar, tidslinja, kortmateriell og
mapper om ulike periodar, om dyra og plantane sine
tilpassingar og om økosystem, viser vi barn korleis
ulike artar samarbeider med kvarandre i ein biotop
og samstundes bidreg til heilskapen, og korleis dei
tilpassar seg dei abiotiske faktorane i miljøet. Vi
ser på næringskjeder og ulike syklusar i naturen og
korleis alt heng saman og er gjensidig avhengig av
kvarandre.
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Nøkkelmateriell:
X munnlege forteljingar om livsens tidslinje
X livsens tidslinje
X det svarte bandet og æraane si klokke
X bilete- og tekstmateriell om dei ulike periodane
på tidslinja
X mapper om biom, økosystem
X bilete-tekstmateriell om plantane og dyra sine
tilpassingar: ulike geografiske område,
klimasoner
X plansjen om gjensidig avhengnad
X fagbøker og anna kjeldemateriell
Nøkkelfunn:
X Livet er veldig gamalt, men ikkje så gamalt som
sjølve jorda.
X Livet starta i vatn, var kun i vatnet i mange,
mange år, og treng vatn for å overleve.
X Livet hadde nye «lover» å følgje. Levande
ting hadde fundamentale behov som måtte
tilfredsstillast.
X Fundamentale behov måtte tilfredsstillast i
omgjevnader som ikkje var statiske. Det kravde
tilpassing.
X Livsens «arbeid», å tilfredsstille desse behova,
førte også til forandringar i det fysiske miljøet.
Endringar i miljøet skapte nye vilkår for
tilpassingsdyktigheit.
X Levande ting er avhengige av dei abiotiske
faktorane i miljøet og av kvarandre. Kvar
organisme er medlem av fleire nettverk av
gjensidig avhengnad.
X Livet på land kravde mange nye tilpassingar hos
både plantar og dyr.
X Plantar er vesentlege for livet på jorda no, fordi
dei lagar eigen mat og er naudsynte for alle
næringskjeder og næringsnett.
X Plantar og dyr gjer det mogleg for menneske å
leve på jorda. Jorda kan greie seg utan menneske.
X Både plante- og dyreriket har utvikla seg frå
enkle organismar/vesen til meir komplekse
organismar/vesen, og ettersom vilkår endrar seg,
kan dei endre seg.
X Menneske kom etter ei lang rekkje med ulike
eksperiment og kunne ikkje greidd seg på noko
tidlegare tidspunkt.
X Livsens lover om overleving driv kvar art til å
tilpasse seg forholda der den er. I den grad dei
eigenskapane som er utvikla er arvelege, vil
dei fordelaktige eigenskapane over tid bli meir
vanlege i populasjonen. Gjennom mange
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generasjonar fører ein slik naturleg seleksjons
prosess til at arten er betre tilpassa miljøvilkåra.
Behovet for å ete, vekse og lage meir av seg sjølv
kan skape konkurranse mellom organismar.
Organismar veks til enorme storleikar når dei kan.
Artane som lever i dag stammar frå tidlegare
artar.
Dei fleste artane som ein gong har levd på jorda
er utdøydde.

Fundamentale behov, funksjonen til delane,
variasjon og tilpassing
Plantar og dyr har spesielle eigenskapar og evner.
Vi undrar oss over korleis dei bruker desse for å
tilfredsstille behova sine på mange ulike måtar.
Botanikk: Gjennom eksperiment gjer vi greie for
dei grunnleggande behova til plantane. Dette gjer
vi tidleg i skuleåret i den første perioden av det 2.
utviklingstrinnet, og gjentek det etter behov i den
andre perioden.

Botanikk: Vi utforskar delane til planten og ser
på kva jobbar dei gjer for planten og kvarandre.
Soppriket blir utforska på same måte. Vi presenterer
dei viktigaste sopp- og lavartane i Noreg og sorterer
sopp etter giftige og ikkje-giftige. Vi synliggjer og gjer
levande «usynlege» prosessar gjennom forteljing,
plansjar og metaforar. Vi gjer også prosessar synlege
gjennom eksperiment og observasjonar i naturen.
Det er enklare for barn å forstå variasjonar når dei
har forstått funksjonane til delane. Rekkjefølgja
i funksjonsarbeid: hovudfunksjonen av ein
del, deretter detaljar som samarbeid mellom
delar, variasjon og tilpassingar til klimatiske og
geografiske vilkår. Frå enkle bilete av forholda til
meir samansette bilete av avhengnad, syklusar og
prosessar. Funksjonsarbeidet legg grunnlaget for
klassifiseringsarbeid.
Zoologi: Vi byrjar å sjå på dei ytre delane til ulike
dyr og forskar på korleis dei ulike delane har utvikla
seg med tanke på å tilfredsstille fundamentale behov.
Vi studerer åtferda til dyra og deretter tilpassing.

Nøkkelmateriell:
X munnlege forteljingar knytt til demonstrasjonar
og impresjonistiske plansjar
X impresjonistiske plansjar. Desse synleggjer
prosessar eller forhold knytt til plantane sine
delar og funksjon. Dei er ofte metaforiske og
skal gje eit sterkt inntrykk av noko som kanskje
ikkje er synleg for sansane.
X demonstrasjonar og eksperiment med plantar
X observasjon og datainnsamling ute
X Kven er eg?– bilete og tekstkort om plantar og dyr
X spørsmål og svarkort til tidleg utforsking av livet
til dyra
X dyremapper om dyr i Noreg: tekst-biletemateriell
for å bli kjent med dyr i Noreg
X materiell om livssyklusar til plantar og dyr
X lettleste bøker om plantar og dyr
X fagbøker og anna kjeldemateriell
X Nøkkelfunn:
X Det er millionar av ulike organismar som bur
på jorda til kvar ei tid. Nokre av desse er like
kvarandre og nokre er veldig forskjellige.
X Å overleve på jorda betyr å vere tilpassings
dyktig.
X Plantar produserer sin eigen mat/er sjølvfor
sørgjande og dei fleste driv med fotosyntese.
X Delane på ein plante har ulike funksjonar,
dei samarbeider og tener dermed planten sin
heilskap.
X Avhengig av omgjevnadene som plantar må
tilpasse seg, kan det oppstå variasjonar innanfor
delane og funksjonen deira.
X Plantar reproduserer seg på ulike måtar.
X Ulike delar på planten har utvikla seg i ulike
periodar av evolusjonen.
X Ulike plantar og dyr har eigenskapar som vi kan
sjå som hjelper dei til å trivast i ulike miljø.
X Dyr har ulike livssyklusar, åtferd, kroppssystem
og kroppsdelar, og funksjonane deira avheng av
dei omgjevnadene dyret må tilpasse seg.
X Dyr kan delast inn i planteetande, kjøttetande
og altetande.
X Dyr reproduserer seg og tek vare på avkommet
på ulike måtar.
X Historia til dyra er ofte ei forteljing om
eksperiment med eting, vern mot å bli etne,
og rørsle.
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Zoologi: Ut frå observasjonar av dyr trekkjer vi i
lag med barna konklusjonar om dyra sine ulike
grunnleggande behov. Sjølv om alle dyr treng
mat og vatn, treng dei ulik mat. Rørsla til dyr er
sjølvstendig, men skjer på ulike måtar. Dyr tilpassar
seg omgjevnadene sine, og treng å verne seg. Vi
diskuterer skilnadene mellom dyr og plantar.

Vi ser på korleis variasjon oppstår fordi kvar art har
ein unik plass i eit miljø og treng å vere best mogleg
tilpassa oppgåvene og omgjevnadene sine.
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Klassifisering

X

Klassifisering handlar om både utviklinga av
vitskapleg klassifisering og klassifisering ut frå
synlege kjenneteikn, observasjonar av åtferd, og
andre kriterium. Vi klassifiserer først plantar og
dyr, og så ser vi på andre rike. Klassifisering hjelper
barn med å setje element i eit system av ulike
forhold basert på felles karakteristikkar eller eit
felles opphav. Vi studerer økosystem for å oppdage
samspel mellom levande og ikkje-levande som tener
jorda.

X

Nøkkelmateriell:
X materiell til arbeid med kroppssystema til
virveldyra
X bilete-tekstmateriell for klassifisering av
planteriket og dyreriket
X bilete-tekstmateriell for presentasjon av
vitskapleg klassifisering og «Livsens tre»
X Nøkkelfunn:
X Menneske har gruppert levande organismar ut
frå ulike eigenskapar. Dei har laga system som
klassifiserer organismar.
X Nokre organismar liknar kvarandre fordi dei er
i slekt. Nokre organismar liknar kvarandre av
andre årsaker, relatert til tilpassing.
X Etter kvart som menneske har lært meir om
korleis livet har utvikla seg, har dei oppdaga at
levande organismar har eit stamtre.
X Levande organismar kan delast i grupper som
vi kallar for rike. Rike kan delast opp i mindre
grupper heilt til ein kjem til individet.

Menneskekroppen
Vi studerer menneskekroppen på same måten
som plantar og dyr. Vi ser på mennesket sine
grunnleggande behov og studerer helse- og
velværebehov som må tilfredsstillast innan
ernæring, personleg helse, førebygging og
behandling av sjukdom, kommunikasjon og sosial
helse, psykisk og emosjonell helse, familiehelse,
tryggleik, førstehjelp og førebygging av ulykker,
miljøvern og helse. Vi rettar merksemda mot ulike
system og mekanismar i menneskekroppen, både
dei fysiske og dei psykiske. Vi informerer om
eigenskapane til ulike rusmiddel og konsekvensar av
misbruk.
Nøkkelmateriell:
X plansjen og forteljinga «Den store elva»
X modellar av kroppen sine organ og system
52

X

definisjonsmateriell om ulike system
demonstrasjonar og forsøk
fagbøker og anna kjeldemateriell

Nøkkelfunn:
X Mennesket er eit pattedyr, og har dei same
kroppssystema som andre pattedyr.
X Menneske har også aspekt av kroppsbygnaden
som er særskilde for vår art.
X Menneskekroppen har kroppsdelar som hjelper
den til å søkje etter og ete mat, og sansar for å
lære om omgjevnadene.
X Menneske treng mat, vatn, luft, ein måte å
kvitte seg med avfall på, og ein viss temperatur i
omgjevnadene.
X Kroppssystem, med sine ulike funksjonar, tener
den heilskaplege funksjonen til kroppen.
X Menneskekroppen har system for å hente energi
frå mat, for vern, reproduksjon, rørsle, og koordinering av ulike system.
X Alle systema i kroppen påverkar kvarandre.
Hjernen får signal frå alle kroppsdelar og sender
signal til alle kroppsdelar.
X Menneske kan forandre åtferd for å tilpasse
seg omgjevnadene. Dei kan og forvandle
omgjevnadene for å skape betre levevilkår.
X Alle menneske har dei same ytre delane,
men i variasjon.
X Menneske har vore interesserte i eiga helse i
mange tusen år, men har ikkje alltid forstått
kva som forårsakar sjukdom. Dei har funne på
medisinar ut frå eiga forståing.
X Når menneske får dekt dei grunnleggande
fysiske og åndelege behova sine er det positivt
for både individet og samfunnet.

Mikroskopisk liv og cellebiologi
Barna blir tidleg presenterte for bruken av
mikroskop. Mikroskopiske dyr blir og presenterte
i «Livsens tidslinje». I den andre halvdelen av
utviklingstrinnet fordjupar barna seg i studiet av
mikroskopiske vesen og strukturen og livet til cella.
Virus og bakteriar blir òg studerte i forhold
til mennesket sin kropp og helse.
Nøkkelmateriell:
X munnlege forteljingar
X modellar og demonstrasjonar
X mikroskop
X definisjonsmateriell
X bilete-tekstmateriell om Archea, Bacteria,
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og Protistar
fagbøker og anna kjeldemateriell

Naturvitskaplege tenkjemåtar og praksis
I gjennomføringa av eksperiment og på studieturar i
naturen, legg vi vekt på observasjon. Vi er opptekne
av årsak-verknad og nøyaktigheit i utføring av
eksperiment og i bruk av utstyr. Vi bruker den fagleg
korrekte terminologien for reiskapane frå første dag.
Seinare ber vi barna skrive logg på observasjonar
og rapportar. Slik lærer vi bort den vitskaplege
metoden steg for steg i ein praktisk kontekst.
Materiellet vi bruker skal innehalde naturfaglege
omgrep og presis terminologi.
Nøkkelmateriell:
X alt materiell i klassen
X demonstrasjonar og eksperiment
X utforskingar i naturen
X fagbøker og anna kjeldemateriell
Nøkkelfunn:
X Vitskap er ein prosess vi bruker for å finne ut
korleis verda fungerer.
X Menneske lærer om verda rundt seg ved å
observere, men nokre gonger lærer dei meir ved
å påverke det dei observerer og leggje merke til

X
X
X

X

Kompetansemål
Etter første halvdel av det andre utviklingstrinnet
skal elevane kunne bruke nøkkelfunna sine til å:
X utforske og skildre dei grunnleggande behova til
plantane og dyra, og samtale om korleis plantane og dyra har tilpassa seg
X oppleve naturen til ulike årstider, reflektere over
korleis naturen er i endring og kvifor året delast
inn på ulike måtar i norsk og samisk tradisjon,
og andre stader i verda
X utforske naturområde i nærmiljøet, og drøfte
berekraftig bruk av områda
X gje døme på nokre vanlege sjukdommar og samtale om kva ein kan gjere for å verne kroppen
mot smittsame sjukdommar
X utforske sansane gjennom leik ute og inne, og i
arbeid med materiellet, og samtale om korleis
sansane brukast til å samle informasjon
X samtale om kva fysisk og psykisk helse er, og
drøfte korleis livsstil og trivsel påverkar helse
X observere og samtale om biotopar i nærmiljøet
X samtale om den gjensidige avhengnaden mellom
plantane, dyra og menneska
X undre seg, utforske og lage spørsmål, og knyte
dette til eigne eller andre sine erfaringar
X ta del i hausting og bruk av naturressursar og
drøfte korleis naturressursar kan brukast på ein
berekraftig måte
X gje døme på god dyrevelferd og reflektere over
korleis behova til dyr kan varetakast
X samtale om korleis vi kan ta miljøvenlege val og
gjennomføre lokale miljøtiltak
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Nøkkelfunn:
X Ei celle er byggjesteinen for levande vesen.
X Nokre levande vesen har berre éi celle. Dei
fleste organismar består av mange celler, som
samarbeider på ulike måtar.
X Alle celler har nokre eigenskapar til felles.
X Alle celler har delar som gjer ulike oppgåver for
å oppretthalde liv. Planteceller og dyreceller har
nokre store skilnader.
X Celler kan ta ulik form og løyse ulike oppgåver.
X Eincella organismar kom på jorda for fleire
milliardar år sidan og var dei første levande
vesena på jorda.
X Celler inneheld arvestoff og kan danne nye
celler gjennom celledeling.
X Nokre eincella organismar har ei enkel oppbygging, utan cellekjerne. Desse heiter prokaryotar.
Bakteriar er prokaryotar.
X Nokre eincella organismar har ei cellekjerne der
arvestoffet ligg verna. Desse heiter eukaryotar.
X Nokre eincella organismar lever i dyr og plantar
og utfører oppgåver for dyret eller planten sin
kropp. Nokre kan gjere skade.

X

kva som skjer.
Når eit eksperiment gjerast på same måte for andre gong, forventar vi det same resultatet. Viss vi
endrar på variablar, ser vi etter om den endringa
forandra resultatet.
Når vi samlar data, leitar vi etter mønster som
kan undersøkast nærmare.
Når vi lagar eksperiment, må vi prøve å vere klar
over alle variablane som kan påverke resultatet.
Observasjon, spørsmål og meiningar er viktige
nøklar/strategiar for å oppdage fenomen og finne
svar i arbeid med faget.
Det finst spesielle reiskapar for å gjennomføre
eksperiment, og målingar, data og funn kan
framstillast i modellar og andre visuelle framstillingar.
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Etter andre halvdel av det andre utviklingstrinnet
skal elevane kunne bruke nøkkelfunna sine til å:
X skildre cella si betyding som byggjestein i alt
levande og oppbygginga av den både i planteceller og dyreceller
X gjere greie for korleis organismar kan delast inn
i hovudgrupper, og gje døme på særtrekka til
ulike organismar
X skildre skjelettet og musklar og gjere greie for
korleis kroppen kan røre på seg
X forklare kva som skjer under puberteten, og
samtale om ulik kjønnsidentitet og variasjon i
seksuell orientering
X gjere greie for ulike aspekt ved den fysiske og
psykiske helsa til mennesket og korleis livsstil
og trivsel påverkar helse
X samtale om likskapar og ulikskapar mellom
kjønna, om kjønnsidentitet og om menneskeleg
reproduksjon
X utforske og samanlikne korleis ulike dyr og
planteartar har tilpassa seg miljøa og levestadene
sine og drøfte kvifor nokre artar døyr ut.
X gjere greie for betydinga av biologisk mangfald
og gjennomføre tiltak for å ta vare på det
biologiske mangfaldet i nærmiljøet
X føreslå tiltak for å ta vare på det biologiske
mangfaldet i nordområda og gje døme på
betydinga av tradisjonell kunnskap og natur
forvalting
X gjere greie for biologisk mangfald og gjennomføre tiltak for å ta vare på det biologiske
mangfaldet i nærmiljøet
X gje døme på korleis naturvitskapleg kunnskap er
utvikla og har utvikla seg, og korleis tradisjonell
kunnskap har bidrege og bidreg til natur
vitskapleg kunnskap

Vurdering
Prinsippa om vurderingskultur i overordna del ligg
til grunn for vurdering og rettleiing i alle fag.
Undervegsvurderinga skal bidra til å fremje læring,
sjølvstende og kjensla av meistring, og til å utvikle
kompetanse i biologifaget. Elevane viser og utviklar
kompetanse i faget når dei gjer eigne funn gjennom
arbeidet sitt med kunnskaps- og utforskingsområda
og i naturen, og bruker desse på ein måte som

54

utvidar forståinga, evna til refleksjon og til å sjå
samanhengar. Dei viser kompetansen sin når dei
utforskar interesser innanfor ulike område av faget,
når dei tek ansvar og er aktive deltakarar i gruppa
og i presentasjonar. Kompetansen til elevane visast
òg i val av reiskapar og arbeidsmetodar, og når dei
bruker faguttrykk i samtalar om observasjonar,
eksperiment og funn i biologi. Elevane skal i
aukande grad vurdere eigen kompetanse og
progresjon i arbeid med biologi, gjennom samtalar,
bruk av loggbok og i arbeid med materiellet.
Dei vaksne skal aktivt bruke observasjon som
grunnlag for vurdering av elevane i biologifaget.
Basert på observasjon av og samtalar med elevane
skal dei leggje til rette for at dei kan gjere fleire funn
i faget, og gje rettleiing rundt elevane sitt val av
arbeid og bruk av materiell. Elevane skal få høve til
å prøve seg fram, setje ord på kva dei opplever at dei
får til, og samtale om og reflektere over eiga fagleg
utvikling. Den vaksne skal også leggje til rette for
elevane si aukande evne til samarbeid og sjølvstende
i faget, og vurdere kva endringar som trengst i
miljøet og kva vi skal tilby for å sørge for at eleven
utvidar kompetansen sin i biologi.
Vurderinga skal ha eit tverrfagleg og heilskapleg
perspektiv, og fokusere på elevane si forståing av
samanhengar.
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Geografi

Geografi handlar om å forstå kvar ting er i
landskapet, kvifor dei er der og korleis dei utviklar
seg og forandrar seg over tid. Det inkluderer også

effekten av menneskeleg aktivitet på kloten:
korleis menneske har forvandla jorda, korleis dei
forbrukar ressursane og organiserer samfunnet
for å utnytte jorda sine ressursar. Alle svara ligg i
korleis universet er sett saman. Difor er geografi eit
utømmeleg utforskingsområde. Universet er den

Jordas
rørsler

Dag og natt
Tidsrekning

(sjå «historia om tala»)
Vinden sitt arbeid
Månen
Sol og
Vindar og havet
Kalendrar
jord
Krinsløp
Straumane
Årstider
Atmosfæren
Vindtypar
Klimasoner
Aerodynamikk
Solsystemet
Menneske/plantar/
Vind
Planetar
Lufta sitt
Regn
dyr og klima
(sjå eigenskapane
arbeid
Miljøvern og
til stoffa)
økologi
Stjerner og
Topografisk geografi
andre fenomen
Fysisk geografi
(sjå fysikk)
Rommet
Tyngdekraft
Fjell
Luft
Naturressursar
(måling: sjå «aritmetikk
Landformer
Miljøvernsaker
Elektrisitet
Istider/brear
Magnetisme
Krefter
Historia til jorda
Varme
Jordskjelv Eld
Fysikk
Bergartar
Oppbygginga
Lys
kont.
plater
Varme
Tilpassinga til
av jorda
Lyd
vulkanar (sjå krefter)
menneska/dyra/plantane
Namn og kartlegging av
viktige land/vassformer
Land
Eigenskapane
Nærmiljø – den geologiske
Energi
og vatn
Fast form
til stoffa
historia til Noreg
Oppløysningar
Gassar
Naturvitskapsfilosofi
Samansetningar
Væsker
Litteratur/
og historie
Periodiske system
skapingssoger
Kjemiske reaksjonar
i ulike kulturar
Effekt av krefter
(sjå «historie»)
Arbeidet til vatnet
Atom
Krinsløpet til vatnet
Plantar og dyr
Elva
Partiklar
Dikt
Menneske og vatn
Regnet
Song
Energi/ å leve
Historier
Havet
Isen
Eventyr
Vatn gjennom historie
Segn
Miljøvern og økologi
Mytar
Verknad på naturen
Gudelære
Vatn> landformer
Historia til vitskapen
Ei av dei fem
forteljingane om livet

Gud utan
hender
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Betydinga av faget for individ og
samfunn
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største heilskapen og rammeverket for alt anna i
heile pensumet, inkludert språk og matematikk. Det
blir lagt til rette for at barna får høve til å sjå den
nye kunnskapen i lys av historiske hendingar, til
dømes verdsbilete gjennom tidene.
Individet har grunnleggande behov som må dekkast,
og vi har alle eit ansvar for å hjelpe kvarandre.
Fredstanken i pedagogikken kjem til syne, og målet
er at elevane skal sjå sin plass i heilskapen og kor
viktig det er at alle bidreg i fordeling og forvalting
av jorda sine ressursar. Berekraftig utvikling krev at
vi menneske forstår konsekvensane av handlingane
våre, slik at vi kan ta rette val. Det vil seie at vi må
hjelpe barn til å få ei grunnleggande forståing for
korleis universet fungerer.
Når ein har sett kva faktorar som spelar ei
rolle i klimaet, kan ein både sjå på paleoklima,
klimaendringar i fortida som vi veit konsekvensane
av, og klimaendringar som vi no er ein del av og må
prøve å føreseie konsekvensane av.
I geografi fremjast samarbeid og utforsking, og
munnlege samtalar om faget, i presentasjonar og i
arbeid generelt. Forteljingar, undring og dialog er
sentralt. Det blir lagt vekt på presise faguttrykk,
og barna diskuterer komplekse samanhengar
knytt til spørsmål om korleis universet er sett
saman. Skriveferdigheita brukast i tekstarbeid, ofte
tverrfagleg, og i elevane sine eigne presentasjonar
og prosjekt. Bruk av reiskapar er viktig for
utforsking og gjennomføring av eksperiment, og
både digitale reiskapar og andre reiskapar nyttast
i utforskingsprosessen, i arbeid og i eleven sine
prosjekt og framføringar. I eksperimenta nyttast
matematiske utrekningar, tabellframstillingar
og statistikk. Lesing er knytt til utforsking og
innhenting av informasjon, og elevane skal kunne
vurdere ulike kjelder.

at menneska fann måtar å bruke jorda sine ressursar
til å skape kunst.
Barnet blir inspirert til å vere nyfiken, til å utforske
og stille spørsmål om verda rundt seg. Forvitenskap
varetar positiv mental aktivitet, og barnet finn svar
i faget som hjelper til å orientere seg slik at nye
referansepunkt kan etablerast. Det betyr ikkje å dra
til stader ingen har vore før, men å dokumentere
og prøve å forklare variasjonen som eksisterer på
jorda og kartleggje kva desse variasjonane betyr for
framtida.

Geografi i det første utviklingstrinnet
Barnas hus har mange aktivitetar og materiell for
å hjelpe barna å lære namna og omgrepa knytt til
geografi.
Vi har og ein del små eksperiment som legg
grunnlaget for forståing av vatn, luft, tyngdekraft,
lyd og magnetisme. Dette materiellet hjelper
barna med å byggje ordforrådet, og hjelper dei til å
observere verda rundt seg med større forståing.
Når barna er aktive i det førebudde miljøet i
ein montessoribarnehage får dei mange direkte
opplevingar av tilstandane til materien, vêrfenomen
og geografiske aspekt av nærmiljøet. Med det
absorberande sinnet kan dei oppleve fenomena som
vi kjem til å sjå nærmare på i skulen, og dei kan
utvikle eit ordforråd som hjelper dei til å skildre
desse fenomena.

Geografi i det andre utviklingstrinnet

Geografi og menneskelege tendensar

Vi appellerer til resonneringsevne og
førestillingsevne ved å hjelpe barna til å sjå på
årsakene til fenomena som har forma jorda.
I geografifaget bruker vi forteljingar knytte til
montessorimateriell, modellar og demonstrasjonar
til å presentere omgrep og fenomen som barna
kan utforske vidare gjennom eiga forsking i
sakprosabøker og ved hjelp av digitale kjelder.

Dei første menneska måtte tileigne seg mykje
geografisk kunnskap for å overleve. Geografisk
kunnskap hjelpte dei til å tilfredsstille fysiske
behov for vatn, mat, husly, vern og transport. Å
kontrollere eld endra livet for menneska for alltid.
Men geografisk kunnskap var og knytt til åndelege
behov. Behovet for å forstå opphavet til ting førte
til mytar og forteljingar knytte til landskapet og
himmellekamar. Ein trong til å uttrykkje seg førte til

Faget følgjer prinsippet om at heilskapen skal
presenterast før detaljane. Difor er universet og
jorda utgangspunktet for geografifaget. Vidare blir
ulike geografiske omgrep og hendingar studerte i
eit globalt perspektiv. Etter kvart går vi i detaljane
rundt elevane sitt lokalmiljø. Det er viktig at
presentasjonane blir gjevne i ei bestemt rekkjefølgje,
men endå viktigare at presentasjonane kastar
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lys over samanheng og gjensidig avhengnad. Eit
økologisk grunnsyn må vere tydeleg til stades i faget.
Det blir lagt stor vekt på å lære nye ord ved å forstå
kvifor menneske fann på omgrepa for å kunne
skildre fenomen. Prinsippa som er grunnlaget for
kosmisk utdanning: lov og orden, arbeid, gjensidig
avhengnad og dynamisk harmoni framhevast i alle
kunnskaps- og utforskingsområda.

Kunnskaps- og utforskingsområde
Det førebudde miljøet for geografi har fleire ulike
element som må organiserast slik at elevane
kan jobbe med dei ulike utforskingsområda med
aukande grad av sjølvstende. I grupperommet bør
det vere følgjande:
X

X

X

X

eit område med utstyr til eksperiment, der
barna kan jobbe med ulike demonstrasjonar,
modellar og eksperiment. Her skal det vere eksperimentkort som skildrar kva barna skal samle
inn til eit forsøk, og barna er ansvarlege for å
gjere reint alt og setje alt tilbake etter å ha jobba
med eksperiment. Nokre eksperiment må gjerast
under tilsyn av ein vaksen, medan andre kan
gjerast sjølvstendig av barna. Barn kan og utvikle
eigne problemstillingar og eksperiment knytt til
desse problemstillingane.
eit område med nokre modellar, kart, globus,
blanke kart, atlas, definisjonsmateriell og
bilete-tekstmateriell om grunnleggande omgrep
knytt til himmellekamar, solsystemet, jorda sine
lag, land og vassformer, politisk geografi,
økonomisk geografi og så vidare.
materiale som kan brukast til å lage modellar og
prosjekt (i kunstområdet) slik at barna har høve
til å lage eigne modellar
impresjonistiske plansjar knytt til forteljingar

Når geografien til jordkloten skal presenterast,
blir heilskapen presentert først. Alle verdsdelane
presenterast, og det er like vanleg at elevar jobbar
med andre verdsdelar som med sin eigen. Den
vitskaplege metoden blir lært bort steg for steg, med
vekt på observasjon, årsak-verknad, nøyaktigheit og
ansvar for eksperimentutstyret.
Nøkkelmateriell for heile faget og alle
utforskingsområda:
X Forteljekunsten brukast til å introdusere omgrep
og fenomen. Eit historisk perspektiv er viktig.
X Modellar og demonstrasjonar brukast for å
isolere fenomen.
X Kartmateriell, definisjonsmateriell, plansjar og
lesemateriell i form av kortmateriell, faktabøker,
atlas og fagbøker er tilgjengeleg heile tida.
X Impresjonistiske plansjar er eit viktig hjelpe
middel til forteljekunsten.
X Eit eksperimentområde. Det meste av utstyret
er det som kan brukast til «kjøkenvitskap»,
det vil seie ikkje-spesialisert utstyr, men noko
spesialisert utstyr finst. Materiell til eksperiment
kan vere tilgjengeleg heile tida, såframt elevane
har blitt vist korleis dei skal bruke det.
X Det finst kommandokort som skildrar ulike
forsøk som barna kan gjere sjølv.

Opphavet til universet, himmellekamar,
solsystemet og naturkrefter/fysikk/teknologi
Geografiundervisinga startar med forteljinga om
opphavet til universet og jorda, som blir dramatisert
kvar haust ved skulestart («Gud utan hender»).
Dette er den første av dei fem forteljingane som
blir presentert for elevane. Den legg vekt på
grunnleggande prinsipp som naturlovene, og orden
og harmoni i universet. Den inneheld mange
element som skal bli vidare undersøkt: Naturen til
elementa, Sol og Jord, Komposisjonen til jorda, og
Himmellekamar. Vi seier at denne historia «opnar
faget» geografi. I utforskingsområdet himmellekamar
undersøkjer ein eigenskapane til og tilbliinga av
solsystemet. Andre himmellekamar og fenomen i
verdsrommet presenterast, i tillegg til grunnleggande
krefter i universet, som tyngdekraft og magnetisme.
Magnetisme, elektrisitet, tyngdekraft og mekanikk
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Elevutflukter i nærmiljøet, «going out» (sjå
appendiks), er sentralt i geografifaget for denne
aldersgruppa. Dei undersøkjer land- og vassformer
i nærområdet, utforskar lokale vêrfenomen i
forhold til lufta og vatnet sitt arbeid, og ser på
naturressursane i nærområdet og korleis desse er
blitt brukte av menneske gjennom tidene. Gjennom
studiar i nærmiljøet skal dei også sjå på og reflektere
over korleis berekraftig utvikling støttast av tiltak i
lokalsamfunnet.

X

om geografi. Desse er av fleire ulike typar:
metaforiske bilete av fenomen, skjematiske
representasjonar av fenomen, og isolasjonskart.
eit utval fagbøker
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blir studert ved hjelp av eksperiment og prosjekt.
Barna skal oppleve den teknologiske tidslinja til
menneskeheita frå enkle maskinar til moderne
teknologi. Elevane skal forstå teknologiske prinsipp
og verkemåtar. Samfunnsmessige utfordringar på
dette området lagar ei naturleg bru til økonomisk
geografi, og dermed historie og samfunnsfag.
Nøkkelfunn:
X Universet vi opplever i dag er veldig gamalt,
og er ikkje det same som det var då det heile
begynte.
X Det finst fleire stjerner i himmelen enn nokon
lett kan telje. Dei er ikkje jamt fordelte i universet.
X Nokre stjerner er så langt vekke at lyset frå dei
bruker milliardar av år på å nå jorda. Menneske
på jorda ser dei difor ikkje slik dei er i dag, men
slik dei var for milliardar av år sidan.
X Ei stor lyskjelde ser lita ut på lang avstand.
X Lys har ei enorm hastigheit. Det ville ta nokre år
for lys frå den nærmaste stjerna å nå oss, men
det ville ta oss tusenvis av år å reise dit.
X Solsystemet vårt er ein slags familie, der Sola
er stjerna som strålar ut energi til alle medlemmane. Sola held medlemmane av familien sin i
banar rundt seg sjølv.
X Nokon av medlemmane er planetar, og nokon av
planetane er gassplanetar, andre er steinplanetar.
X Mindre lekamar krinsar rundt planetane, og
desse kallar vi månar.
X Objekt med fleire partiklar trekkjer til seg objekt
med færre partiklar. Vi kallar dette tyngdekraft.
Himmellekamar trekkjer i kvarandre. Tyngde
kraft gjer at vi ikkje fell ut i verdsrommet.
X Magnetisme er ei kraft som verkar på avstand.
Materiale som er magnetiske kallast magnetar og
har krafta til å trekkje til seg eller støyte frå seg
objekt. Denne krafta er aktiv i universet og på
jorda.
X Når ei elektrisk ladning er i rørsle, kallar vi det
elektrisk straum.
X Når menneske har oppdaga naturkrefter har dei
skapt teknologi (reiskapar, maskinar, teknikkar
og system) for å utnytte dei for å løyse praktiske
problem, eller utføre arbeid.

Oppbygginga av jorda
Ein fortel historier, viser modellar og
demonstrasjonar som presenterer terminologi knytt
til geologiske prosessar, oppbygging av land- og
vassformer. Vi hjelper barna til å tenkje på kor lang
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tid alt dette har teke. Ein finn døme i nærmiljøet.
Nøkkelfunn:
X Jorda begynte som ein del av sola. Den var ei
samling av gassar og smelta stein som snurra
rundt seg sjølv. Over tid kjølna overflata ned og
danna ei skorpe.
X Inni jorda er det varmt. Varme skapar rørsle av
materie i jorda sitt indre. Denne rørsla er årsaka
til jordskjelv, vulkanske utbrot og rørsla til
kontinenta.
X Jorda består mest av stein; anten stein i fast
form, plastisk eller smelta tilstand.
X Steinskorpa er dekt av eit tynt lag med vatn,
hydrosfæren. Vatnet er alltid i rørsle.
X Rundt jorda er òg ein atmosfære, som er fleire
lag med ulike gassar. Atmosfæren spelar ei rolle i
korleis jorda held seg varm, krinsløpet til vatnet
og korleis jorda blir verna mot farlege strålar frå
sola.
X Kontinenta på jorda endrar seg over tid. Det er
prosessar både på overflata og under skorpa som
bidreg til denne endringa.
X Fjella er bygde opp av bergartar. Bergartar er
bygde opp av mineral. Mineral er bygde opp av
grunnstoff.
X Bergartane delast inn i tre hovudgrupper:
eruptive, sedimentære og metamorfe.
X Bergartane har eit krinsløp der dei blir slitne
ned, dannast på ny, og smeltast.

Elementa sin natur/kjemi
Ein undersøkjer eigenskapar knytt til faste former,
væsker og gassar. Ein undersøkjer oppløysingar og
kombinasjonar av element, og lærer om oppbygging
av partiklar.
Nøkkelfunn:
X All materie er laga av små partiklar. Nokre av
desse er så små at ein ikkje kan sjå dei med
berre auga.
X Mange ulike substansar kan lagast av ulike
kombinasjonar av desse partiklane.
X Nokre partiklar tiltrekkjast av kvarandre, og
andre støytast frå kvarandre. Det finst ulike
måtar å kombinere partiklar på. Enkelte gonger
går det lett an å skilje dei igjen, og andre gonger
er det vanskeleg eller nesten umogleg å skilje dei.
X Materie eksisterer i ein tilstand eller fase, som
vi vanlegvis skildrar som fast form, væske eller
gass.
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X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

Sol og jord
Her ser ein på det spesielle forholdet som sola og
jorda har og korleis det bidreg til at livet kunne
oppstå og halde fram på jorda. Her ser ein på dei
to rørslene av jorda, forma til jorda, hellinga på
aksen, og konsekvensane av desse for både lokal- og
verdsklima.
Nøkkelfunn:
X Jorda har to viktige rørsler som har store
konsekvensar: eigenrotasjon og bane rundt sola
X Sola ser lita ut, men er mykje større enn jorda;
ein million gonger større.
X Berre ein liten del av energien frå sola når ned
til jorda, men det er nok til å danne eit grunnlag
for alt liv.
X Sola ser ut til å flytte seg over himmelen, men
det er jorda som roterer rundt seg sjølv.
X Eigenrotasjonen til jorda gjev jamn oppvarming
og nedkjøling, og dag og natt.
X Forma på jorda gjer at energien frå sola treffer
ekvator på ein meir konsentrert måte enn ved
polane.
X Jorda si helling på aksen og bane rundt sola
betyr at det blir ulik lys og mørk tid gjennom
året, og at nokre område ved polane får enkelte
dagar der dei ikkje ser at «sola står opp» og

X

X

X

nokre dagar i året der ein ikkje ser at «sola går
ned.»
Talet på timar med dagslys varierer på ein
føreseieleg måte som er avhengig av kor langt
nord eller sør for ekvator ein er.
Variasjonar i temperatur og lys på grunn av
aksen si helling og bane rundt sola gjev ulike
årstider enkelte stader på kloten.
Verdsklima er avhengig av alle desse faktorane,
og andre faktorar som kjem av at jorda ikkje
er laga av éin substans, men har både vatn og
landområde.

Arbeidet til lufta
Her studerer ein blant anna atmosfæren, vind, vêr
og aerodynamikk for å sjå korleis luft er ei kraft som
alltid arbeider på jordkloten.
Nøkkelfunn:
X Luft tek opp plass. Den er laga av gasspartiklar
som alltid er i rørsle.
X Luftpartiklar har meir energi enn partiklar i
væsker eller faste former. Sjølv om dei alltid er
lengre frå kvarandre kan dei, spesielt når dei
kjøler ned og mistar energi, kome nærmare
saman og ta mindre plass. Då har lufta større
tettleik.
X Luft trykker i alle retningar.
X Når luft blir varma opp, absorberer den energi
frå omgjevnadene. Partiklane flyttar seg fortare,
og kaldare luft som har høgare tettleik, skyver
partiklane oppover. Vi seier at varm luft stig.
X Når varm luft stig, er den mindre tett og trykker
ikkje så mykje på jorda. Når den er kald, søkk
den og har høgare trykk. Det blir
konveksjon, ei sirkulær rørsle av luft som stig og
søkk, der luft flyttar seg frå høgtrykksområde til
lågtrykksområde. Dette gjev vind.
Dei globale vindane blir skapte på grunn av ulik
oppvarming av ekvator og polområda.
X Varm luft kan halde på meir fukt. Når varm luft
stig, blir vatn bore oppover og dannar skyer. Når
vatnet så blir kjølt ned, kan det falle som regn
eller snø.
X Sola varmar opp både land og vatn, men land
varmast opp fortare enn vatn og blir kjølt ned
fortare enn vatn. Dette skapar pålandsvind og
frålandsvind. Det gjev og skilnader i klima på
den nordlege og sørlege halvkule.
X Både globale og lokale vindar skapast av dei
same grunnleggande fenomena. Menneske har
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X

I ei fast form festar atoma eller molekyla
(partiklane) seg godt saman. Dei kan vibrere.
I ei væske har partiklane høgare energi, held seg
mindre saman, og kan passere forbi kvarandre.
I ein gass har partiklane endå høgare energi og
flyttar seg fortare og lengre frå kvarandre.
Når partiklane rører på seg, kan dei kollidere.
Dei fleste substansar har ein bestemt temperatur
der dei blir til fast form, væske eller gass.
Å tilføye varme er å tilføye energi, og dette kan
skape endringar i tilstanden til materien.
Dei fleste substansar utvidar seg når dei få meir
energi; dei utvidar seg når dei blir varme.
Dei ulike grunnstoffa i universet blei til over tid.
Menneska har organisert grunnstoffa i eit system
som heiter periodesystemet.
Den minste mengda av eit grunnstoff heiter eit
atom.
Atom kjem saman for å byggje molekyl.
Etter kvart som menneske har kunna sjå nærmare på grunnstoffa, har dei oppdaga at dei
består av mange, endå mindre partiklar, og er
organiserte rundt ei kjerne.
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X

X

X

X
X

observert vindane, gjeve namn til dei og brukt
dei.
Klimaet i eit område avheng av mange faktorar:
gjennomsnittleg temperatur, breiddegrad,
vegetasjon, høgde over havet, nedbør, høgtrykks
område eller lågtrykksområde, innlandsområde
eller kystområde.
Vêret og klimaet er ikkje det same. Vêret forandrar seg heile tida. Vi skildrar vêrfenomen ut frå
temperatur, nedbør, vindretning og vindstyrke.
Menneska har alltid prøvd å føreseie vêret.
Vindane som bles over hava, forårsakar også
havstraumane. Havstraumar kan vere kalde eller
varme. Når dei møter kontinent, deler dei seg.
Denne sirkuleringa av varmt og kaldt vatn i hava
har store konsekvensar for livet på jorda.
Vind forårsakar erosjon.
Luft er laga av ein balanse av ulike gassar.
Menneske, dyr, plantar og andre faktorar som
vulkanske utbrot kan endre denne balansen.
Dette har konsekvensar.

Arbeidet til vatnet
Syklusen og arbeidet til vatnet blir studert ved
å sjå på ulike land- og vassformer. Ein bruker
eksperiment og forteljingar for å undersøke korleis
vatn i ulike former (hav, regn, is og så vidare)
påverkar utsjånaden til jordkloten.
Nøkkelfunn:
X Vatn er naudsynt for alt liv på jorda.
X Vatn er laga av molekyl: to hydrogenatom og eitt
oksygenatom. Vatn er ei væske, og partiklane
flyttar på seg og rullar over kvarandre.
X Vatn trykker nedover og utover.
X Når vatn varmast opp, blir det til damp (gass).
Når det kjølast ned, blir det til is (fast form).
Skyer og tåke er laga av små vass- og ispartiklar.
X Vatn utvidar seg når det frys.
X Stein forvitrast av regn, bølgjer, elvar og is. Den
blir broten ned.
X Vatn i ulike former formar landskapet over tid.
Det eroderer land nokre stader, og byggjer opp
land andre stader.
X Vatn fordampar frå jorda si overflate, stig og blir
kjølt ned. Det dannar skyer i atmosfæren, og
nokre gonger fell det ned igjen som regn eller
snø. Vatnet som fell samlar seg i elvar, innsjøar,
jorda og porøs stein. Mykje av vatnet byrjar å
flyte ned igjen frå høglandet til låglandet og tilbake i havet. Dette skapar ein syklus. Vatnet sin
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X
X

syklus er viktig for livet på jorda.
Vegetasjon på eit område avheng av både
temperatur, høgde over havet og nedbør.
Elvar og isbrear har skapt ulike typar dalar og
andre formasjonar.

Kartarbeid, fysisk og politisk geografi
Desse er utforskingar som utvidar elevane sitt
ordforråd, gjev namna på ulike typar vatn,
landformer, fjellformasjonar osv., og gjer elevane
meir bevisste på naturen dei møter dagleg. Det gjer
dei og betre førebudde til å kunne forklare og skildre
land- og vassformer, hendingar og stader. Kartarbeid
står sentralt i dette arbeidet, både kart over dei
fysiske eigenskapane til jorda, politiske kart, kart
som viser jorda i evolusjonen, og historiske kart.
Namna som menneske har gjeve nasjonar, byer,
land- og vassformer knyt dette utforskingsområdet
med historie.
Nøkkelfunn:
X Jorda har ein spesiell plass i solsystemet, noko
som bidreg til at den har dei eigenskapane som
støttar liv. Den har land- og vassformer, og ein
atmosfære som gjer det mogleg for liv å eksistere.
X Det har teke mange, mange år for jorda å bli
til, og kloten ser ikkje lik ut no som for mange
millionar år sidan.
X Land- og vassformer har vore viktig for liv på
jorda.
X Store landmassar blir kalla kontinent. Store
massar av vatn blir kalla hav. Kontinenta og
hava har endra seg gjennom jorda si historie.
X Kvar land og vatn er på jorda, påverkar klima.
X Menneske har gjeve namn til land- og vassformer,
og til dei tinga og stadene dei har skapt sjølv.
Desse namna har ei historie bak seg.

Menneske og geografi
Når menneske skapar «sopranaturaen», må dei
bruke naturen. Då endrar dei landskapet og utnyttar
ressursar. Dette har konsekvensar for miljøet. I dette
arbeidet har det og blitt skapt mange ulike forhold
av avhengnad mellom menneske: handelsnettverk,
spesialisering, nasjonsskaping. Gjensidig
avhengnad blant menneske i samfunnet utforskast
i geografifaget så vel som i historiefaget. Menneske
har tilpassa seg dei ulike geografiske områda på
jorda og forvandla omgjevnadene sine. Teknologi,
frå steinalderreiskapar til moderne teknologi, har
gjort at menneske har endra både dei abiotiske og
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biotiske faktorane på jorda. Denne forvandlinga av
miljøet har i tillegg ført til at menneske blir veldig
avhengige av arbeid hos andre menneske. Øvingane
i dette området går på å synleggjere gjensidig
avhengnad mellom menneske og naturen og mellom
menneske og andre menneske: menneske som har
tilpassa seg ulike klimasoner; gjensidig avhengnad
blant menneske i eit samfunn; styringssystem som
strukturar for gjensidig avhengnad; økonomisk
geografi.

Etter første halvdel av det andre utviklingstrinnet
skal elevane kunne bruke nøkkelfunna sine til å:
X undre seg, utforske og lage spørsmål og knyte
dette til presentasjonar og eigne erfaringar
X gjennomføre enkle forsøk ved å følgje ein presis
metode, presentere funna sine og samtale om
korleis ein har kome fram til konklusjonane
X utforske og skildre dei eigenskapane det er
mogleg å observere hos ulike objekt, materiale
og stoff, og sortere etter eigenskapar
X utforske og skildre korleis enkelte stoff kan
endre seg når dei blandast med andre stoff, og
relatere dette til store og små prosessar på jorda
X planleggje og gjennomføre undersøkingar av vêr
og himmelfenomen og samanlikne målingar,
observasjonar og vêrteikn gjennom året
X gjere greie for nokre hovudprinsipp som har
styrt tilbliinga av stjernene og solsystemet vårt
X utforske storleikar som det er mogleg å observere,
som fart og temperatur, og knyte dei til energi
X orientere seg etter himmelretningane og forklare
nokre av konsekvensane av dei to rørslene til
jorda, forma til jorda og hellinga på aksen
X utforske og skildre arbeidet til lufta og vatnet, og
samtale om rolla desse elementa har på jorda
X undersøke teknologien si historie ved å utforske
enkle maskinar og prinsippa deira
X utforske ulike typar kart
Etter andre halvdel av det andre utviklingstrinnet
skal elevane kunne bruke nøkkelfunna sine til å:
X bruke tabellar og figurar til å organisere data,
lage forklaringar basert på data og presentere
funn
X skilje mellom observasjonar og slutningar, bruke
årsak-verknad-argument, vurdere feilkjelder, ta
del i den vitskaplege metoden
X lese og forstå faremerking og reflektere over
formålet med desse
X bruke og vurdere modellar som representerer
fenomen ein ikkje kan observere direkte og gjere
greie for kvifor det brukast modellar i naturfag
X gje døme på korleis naturvitskapleg kunnskap er
utvikla og utviklar seg
X samtale om kva energi er, og utforske ulike
energikjeder
X stille spørsmål og lage hypotesar om naturfaglege
fenomen, identifisere variablar og samle data for
å finne svar
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Nøkkelfunn:
X Når menneske migrerte ut av Afrika, kom dei til
svært ulike geografiske område som dei måtte
tilpasse seg.
X Nokre av desse tilpassingane har vore fysiske,
men dei fleste har vore kulturelle.
X Behova vi har for mat, kle, transport og andre
behov er no dekte av ei rekkje menneske som
arbeider både for seg sjølv og for andre.
Dei enklaste ting som vi bruker er eit resultat av
arbeidet til mange menneske og ulike forhold av
gjensidig avhengnad.
X Ei styringsform må ta omsyn til alle desse ulike
forholda som skapast av at kvart individ ikkje
tilfredsstiller eigne behov direkte frå naturen.
X Alle er avhengige av alle, difor må alle bidra til
felles prosjekt i eit samfunn.
X Menneske i eit land kan forbruke meir eller
mindre enn dei produserer av noko.
X Menneske har søkt handelspartnarar i mange,
mange tusen år, men no er kvart land knytt
saman med mange handelspartnarar.
X Avgjerder som blir tekne om eit land sine
ressursar har konsekvensar langt utover landegrenser.

Kompetansemål
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X

X
X

X
X

X

X

X

X

reflektere over korleis teknologi kan løyse
utfordringar, skape moglegheiter og føre til nye
dilemma
utforske faseovergangar og kjemiske reaksjonar
og skildre kva som kjenneteiknar dei
bruke partikkelmodellen til å forklare faseovergangar og eigenskapane til faste stoff, væsker og
gassar
utforske, lage og programmere teknologiske
system som består av delar som verkar saman
utforske elektriske og magnetiske krefter gjennom forsøk og samtale om korleis vi utnyttar
elektrisk energi i dagleglivet
gjere greie for korleis det geologiske krinsløpet,
platetektonikk og ytre krefter er med på å endre
og forme ulike landskap
skildre og visualisere korleis døgn, månefasar
og årstider oppstår, og samtale om korleis dette
påverkar livet på jorda
designe og lage eit produkt basert på bruker
behov, og bruke kunnskap om fundamentale
behov i prosessen
kjenne til og skildre ulike faktorar som påverkar
klima, samtale om naturlege klimaendringar
gjennom historia og påverknaden og ansvaret til
mennesket

Vurdering
Prinsippa om vurderingskultur i overordna del ligg
til grunn for vurdering og rettleiing i alle fag.
Undervegsvurderinga skal bidra til å fremje læring,
sjølvstende og ei kjensle av meistring, og til å
utvikle kompetanse i geografifaget. Elevane viser
og utviklar kompetanse i faget når dei gjer eigne
oppdagingar gjennom arbeidet med kunnskaps- og
utforskingsområda og i naturen, og bruker desse
på ein måte som utvidar forståinga deira, evna
til refleksjon og til å sjå samanhengar. Dei viser
kompetansen sin når dei utforskar interesser
innanfor ulike område av faget, når dei tek ansvar
og er aktive deltakarar i gruppa og i presentasjonar.
Kompetansen til elevane visast òg i val av reiskapar
og arbeidsmetodar, og når dei bruker faguttrykk i
samtalar om observasjonar, eksperiment og funn i
geografi. Elevane skal i aukande grad vurdere eigen
kompetanse og progresjon i arbeid med geografi,
gjennom samtalar, bruk av loggbok og i arbeid med
materiellet.
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Dei vaksne skal aktivt bruke observasjon som
grunnlag for vurdering av elevane i geografifaget.
Basert på observasjon av og samtalar med elevane
skal dei leggje til rette for at dei kan gjere fleire funn
i faget, og gje rettleiing rundt elevane sitt val av
arbeid og bruk av materiell. Elevane skal få høve til
å prøve seg fram, setje ord på kva dei opplever at dei
får til, og samtale om og reflektere over eiga fagleg
utvikling. Den vaksne skal også leggje til rette for
elevane si aukande evne til samarbeid og sjølvstende
i faget, og vurdere kva endringar som trengst i
miljøet og kva vi skal tilby for å sørge for at eleven
utvidar kompetansen sin i geografi.
Vurderinga skal ha eit tverrfagleg og heilskapleg
perspektiv, og fokusere på elevane si forståing av
samanhengar.

Del 2

Historie og samfunn

er ei forteljing om skaparen og oppfinnaren.
Menneske har fysiske og åndelege behov. Dei har
både intellekt og vilje. Dei har skapt eit samfunn
som er avhengig av naturen, men som òg er slik at
menneske er meir direkte avhengige av kvarandre
enn av naturen. Gjennom å utforske historie blir

Arbeid med historiefaget opnar alle andre
fagområde og blir rekna for å vere eit nøkkelfag i
montessoripedagogikken. Mennesket si historie

Fylke og
kommunar vi
lever i

(Styringsformer)
(Studieturar)

Dei store sivilisasjonar
og typar samfunn

Landet vi
lever i

• Nomadisk, jordbruk,
industrielt, post-industrielt
• India, Kina, Mesopotamia,
Egypt Nord-/Sør-Amerika,
Grekarane, Romarane

Verdsdelen
vi lever i
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kva er tru?
Filosofi
Omgrep om tru
Ritual
Død og liv
Det «heilage»
Opphavet til
religionane

Tidslinjer, historiespørsmål,
grunnleggande behov kart
Verdsreligionane

KRL
Humanistiske livssyn

Etikk
Reglar
Fellesskap
Samarbeid
og samfunn
Kjensler
Mellommenneskelege forhold
Toleranse
Respekt
Mangfald
Praktisk liv
Høflegheit
og ansvar i

Verdsdelane

Økonomisk geografi
•
•
•
•
•
•

Tidslinjer
Hovudtrekk
Forteljingar

Migrasjon
Handel
Skatt
Økologi og menneske
Ressursar og forbruk
Gjensidig avhengnad

Kultur – før og no

Historie
og samfunn
Grunnleggande
fysiske og åndelege
behov

• Tidslinjer
• Historiespørsmål

Politisk geografi

Dei første menneska

• Kart
• Atlas
• Historie atlas

Tidslinjer Steinalder
Bronsealder
Jernalder

grupperommet

• Ta vare på seg sjølv
• Ta vare på
omgjevnadene
Å måle tid
ute og inne
• Tidslinjer over
• Ta vare på eigneluter grunnleggande behov:
• Ta vare på dyr,
Mat, kle, husly, transport, osv.
plantar
• Barnet si eiga tidslinje
Zoologi
• Klokka
• Kalender
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Betydinga av faget for individ og
samfunn

Kroppsøving
Historia om mennesket

Handa

Gud utan hender
Utviklinga til livet
Geologisk tid

Botanikk

•
•
•
•

Grunnleggande rørsler
Samspel
Bruk av naturen
Mat og helse

Kunst og
handverk
Musikk

•
•
•
•

•
•
•
•

Bruk av reiskapar
Kunstnariske uttrykk
Teknikkar
Personlege uttrykk

Lytting
Komponering
Personlege uttrykk
Notelære

Historie og samfunn – KRL – Kroppsøving – Kunst – Musikk

Ei av dei fem
forteljingane om livet
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barna kjente med alt det menneskelege arbeidet
som har drive fram utviklinga vår. Dei skal forstå
korleis geografiske og historiske forhold har påverka
og framleis påverkar livet til menneska, korleis vi
dekkjer behov og korleis vi forvaltar ressursane på
jorda. Vi er påverka av historia vår, og vi ser bakover
med takksemd på alt det menneskelege arbeidet
og skaparkrafta som har ført fram utviklinga. Dette
hjelper også barna til å forstå dei ulike samfunna
og fellesskapa menneske høyrer med i, til å utvikle
eigen identitet og evna til å påverke eige liv og
framtid.
I det moderne samfunnet er denne avhengnaden
påfallande. I montessoripedagogikken kallar vi den
menneskeskapte verda for «sopranatura». Det vil
seie ei verd som er bygd på naturen, men som hever
seg over den. I historiefaget utforskar vi igjen og
igjen korleis «sopranatura» oppstår i ulike periodar
og på forskjellige stader i verda. Barna blir gjort
bevisste på at alle er med på å utvikle historia.
Kosmisk utdanning hjelper barna til å forstå sin
plass og si oppgåve i dramaet som er livet. Alle
menneske har eit uendeleg potensial til å skape,
bruke intelligensen og evna til medkjensle. Gjennom
utvikling av eige potensiale og forståing av sin plass
blir barnet førebudd på livet.
Det å kunne elske er ein viktig eigenskap hos
menneske, og kjærleik for omgjevnadene er ei
drivkraft gjennom historia som barna må bli
merksame på. Evna som mennesket har til å elske
andre menneske, ut over sine nærmaste, er ei gåve
som spelar ei avgjerande rolle i menneskeheita si
overleving. Menneska har skjønt dette intuitivt for
lenge sidan, og gjennom forvitenskapen, vandrelysta
og trongen sin til å utforske søkjer dei stadig mot å
sameine alle menneske til éin nasjon.
Det blir gjeve mange munnlege forteljingar som
inspirerer til utforsking. Elevane diskuterer,
samtalar om og utforskar faget i presentasjonar, eige
arbeid og i samarbeid med andre. Det blir lagt vekt
på kritisk refleksjon og evne til å uttrykkje eigne
tankar og idéar. Skrivearbeid i faget er knytt til eigne
tekstar, prosjekt, kreative og skriftlege framstillingar
av arbeid. Barnet sitt personlege uttrykk kjem fram i
både munnleg og skriftleg arbeid. For å kunne forstå
tidsperspektivet i faget må barnet måle tid ved å
lære seg klokka og kalenderen. Dette blir knytt til
korleis menneske har orientert seg om tid heilt frå
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starten av, og barna utforskar det som kallast «djup
tid». Ulike tidsrekningar, statistikk om samfunn
og menneske, samfunnsøkonomi og personleg
økonomi, teknologisk og digital utvikling med meir
er og ein sentral del av faget.

Historie og menneskelege tendensar
Menneska har busett seg overalt og har forandra
miljøet rundt seg gjennom alle tider. I naturen
blir harmoni halde ved like ved at alle skapningar
ubevisst tener heilskapen (økologi). I motsetnad
til resten av naturen må menneska velje å tene
heilskapen. Det er ei bevisst handling og difor ei
moralsk handling. Når vi utforskar historie saman
med barna, jobbar vi samstundes med å utvikle den
moralske bevisstheita deira.
Forvitenskap og undring er med på å setje tankane
i gang rundt historia på mange plan. Gjennom
å utforske dei tidlege menneska og knyte deira
historie til vår, blir barna bevisste seg sjølve som
ein del av heile menneskeslekta og det som knyt
oss saman. Vi ser at alle har dei same menneskelege
tendensane, og at alle trong å oppfylle behova sine.
Alle møter hindringar langs vegen, og må dyrke
dei personlege eigenskapane som hjelper oss til å
overkomme hindringar.

Historie og samfunn i det første utviklingstrinnet
Barnet frå 0–6 møter historie på ein heilt naturleg
måte, i objekta og tradisjonane i kulturen sin.
Levesettet til eit folkeslag er påverka av historia
til gruppa, uansett om folk er klar over det eller
ikkje. Barnet, med sitt absorberande sinn, blir eit
historisk vesen, uløyseleg knytt til forteljinga om
folket sitt. Praktiske kvardagsøvingar knyt barna
vidare til dei grunnleggande aktivitetane som
menneska har gjort for å overleve: å ta vare på
seg sjølv, andre og omgjevnadene sine. Bilete og
andre sensoriske opplevingar, til dømes musikk,
kunst, dikt, små forteljingar og songar, kan bli
brukte til å introdusere barna i barnehagen for
menneske frå andre stader og tider på ein sensorisk
måte. Høgtider er eit høve til å feire mangfaldet i
menneskefamilien.

Historie og samfunn i det andre utviklingstrinnet
Før barnet blir seks år bruker dei å snakke mest
om kva som har skjedd. Dei knyt nye opplevingar
tett opp mot ting dei kjenner frå før. Barn mellom
6–12 er ikkje berre sensoriske utforskarar av verda,
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men treng presentasjonar som utfordrar både
intellektet og førestillingsevna. Barna praktiserer
samfunnsreglar, dannar små grupper og lagar reglar
for samarbeidet til gruppa. Dei stiller spørsmål til
dei vaksne om etiske prinsipp og treng å finne ut
kvifor og korleis samfunn fungerer. Dei er opptekne
av kva som er rett og gale og kva rettferd eigentleg
betyr. Barna kan bruke førestillingsevne til å reise i
tid og rom, og dei har ei sterk resonneringsevne som
dei kan bruke til å løyse problem.

Historieundervising i grunnskulen startar ikkje
med historia om framkoma til menneska, men når
vi fortel om alt som har skjedd før menneska kom
på jorda. Det byrjar når vi fortel om naturlovene
som alt og alle følgjer, og om alle eksperimenta som
skjedde på jorda før menneska kunne kome. Vi
fortel om samarbeid (symbiose) og tilpassingsevne,
to viktige element i evolusjonen. Vi ser på historie
gjennom to ulike typar studiar: vertikale og
horisontale. Gjennom vertikale studiar ser vi på eit
fenomen, ein stad, eit objekt eller menneske over
tid. Horisontale studiar fokuserer på samanlikninga
av fleire kulturar når det gjeld eit bestemt behov
eller ein aktivitet. Det handlar også om å sjå på
alt som skjer på eit bestemt tidspunkt i historia.
Elevane skal aktivt utforske spørsmål rundt korleis
samfunn har oppstått, kva som får samfunn og ulike
fellesskap til å fungere.

Kunnskaps- og utforskingsområde
For å unngå at historia berre blir ei oppramsing av
datoar og usamanhengande detaljar, eller ei samling
av vilkårlege forteljingar, må det vere noko som knyt
alle presentasjonane saman til ein samanhengande
heilskap. Dei fem store forteljingane dannar eit slikt

Det førebudde miljøet for historiefaget består difor
av desse forteljingane og alle forteljingane som kan
stamme frå dei. Munnlege forteljingar skal inspirere
barna til meir utforsking. Dei har som mål å setje
barna inn i situasjonar dei ikkje har opplevd, for å
kunne kjenne sympati for dilemmaa som tidlegare
menneske stod overfor. Forteljingane har som
formål å tenne interesse, ikkje å formidle mykje
informasjon. Diskusjonar rundt tekst-biletemateriell
er også viktige pedagogiske høve til å snakke om
mennesket sine tendensar, behov, arbeid, samarbeid
og kreativitet. Vidare finst det tekst-biletemateriell
som set i gang viktige vertikale og horisontale
studiar, som kan vidareførast av elevane sine
eigne prosjekt. Materiellet er organisert tematisk i
gruppeområdet. Materiellet fungerer både som ei
bru mellom munnlege forteljingar og fagbøker, og
som modellar for barna sin eigen kreative sakprosa.
Vi set søkjelys på at handa er eit instrument
for intellektet og samarbeid mellom menneske.
Utviklinga av hjernen skjer gjennom handa. Rolla
til handa er framleis viktig, sjølv om vi har fått
maskinar som erstattar noko av arbeidet til handa.
Musikk, kunst og anna handarbeid blir eit band
mellom barna og strevet til menneskeheita gjennom
tidene. Studieturar (going out) skal organiserast av
elevane i tilknyting til utforsking av ulike aspekt av
historie og samfunnet.
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Sidan mesteparten av det livet vi lever no baserer
seg på arbeid som har blitt gjort før oss, av
menneske vi ikkje kjenner – menneske vi ikkje
eingong kjenner namna til – må det å framheve
det ordinære mennesket vere viktig. Vi fortel om
vanlege menneske som skapte, oppdaga og forbetra
tilværet sitt. Det betyr at arbeid er eit viktig tema.
Alt vi har no eksisterer fordi mange har bidrege
med sitt arbeid. Hindringar har ofte vore ein hjelp
i å tvinge fram oppfinningar og oppdagingar. Vi skal
inspirere barna til å dyrke dei ukjente og kjente
heltane som aldri gav opp.

rammeverk. Dei presenterer historie som eit
stort drama om korleis alt blei til. Det er viktig at
historiene blir fortalde på ein dramatisk måte. Dei
to første historiene handlar om alt som skjedde før
menneska kom på jorda. Vi kan heller ikkje ta æra
for den tredje historia om korleis menneske kom
til jorda, for vi har ikkje skapt oss sjølv. I forteljinga
om framkoma til menneska legg ein vekt på tre
gåver: mennesket sin hjerne som tenkjer, handa som
jobbar og hjartet som elskar. Mennesket si historie
er forteljinga om bruken av desse gåvene. Men dei to
siste historiene handlar om ting som menneske har
utvikla sjølv; skriftspråk og tal. Dei store historiene
høyrer alle saman til historiefaget, og knyt alle faga
til historiefaget. I kosmisk utdanning prøver vi å ha
eit historisk perspektiv i alle fagområde. Dei store
historiene organiserer disiplinane og historiefaget,
fordi alle vidare historiepresentasjonar veks ut frå dei
store historiene på ein eller annan måte. Mennesket
si historie blir presentert på ein positiv måte for å føre
barna nærmare alle menneske, både i fortid og notid.
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Førhistorisk tid

X

Å gje barn ei forståing for verda før menneska kom
er viktig for å kunne forstå viktige prinsipp som òg
finst i menneska sine liv og samfunn: lov og orden,
arbeid, gjensidig avhengnad, tilpassingsevne og
dynamisk harmoni.

X

Nøkkelmateriell:
X forteljingar om jorda si utvikling og evolusjon
X livsens tidslinje
X det svarte bandet
X æraane si klokke
X anna bilete-tekstmateriell om periodar i jorda si
historie
X fagbøker og anna kjeldemateriell
Nøkkelfunn:
X Jorda har hatt ei lang historie, og menneska kom
veldig seint i den historia så langt.
X Alt har konsekvensar. Evolusjon byggjer alltid på
det som har skjedd før. Endring er naturleg.
X Menneska har ikkje alltid visst om jorda si alder,
og lærer stadig meir om korleis jorda blei til.
Det har teke lang tid for menneska å oppdage
alderen til jorda og universet. Vi kunne ikkje
begynne å forstå den før vi hadde utvikla
teknologien som kunne hjelpe oss.
X Menneska har delt opp jorda si historie i ulike
periodar, og har gjeve desse periodane namn ut
frå viktige hendingar og stader der ein har funne
fossil.
X Sjølv om menneska har kome veldig seint i
jorda si historie har vi eit stort ansvar, for vi har
mykje makt til å endre framtida til jorda.

Dei tidlege menneska
For å vite kven vi er, må vi vite kven vi har vore.
Dette utforskingsområdet skal hjelpe barna til å
vurdere med respekt det arbeidet som dei tidlege
menneska gjorde, når alt skulle finnast på for
første gong. Vi beundrar desse menneska for deira
trottløyse, snarrådigskap, samarbeid og kreativitet.
Vi ser på kva dei greidde å skape ved å koordinere
sine tre gåver: hjarte, hjerne og hand.

X

menneska sine tidslinjer: desse tidslinjene fortel
om menneska frå framkoma på jorda, gjennom
steinalderen, bronsealderen og jernalderen
sivilisasjonen si tidslinje
fagbøker og anna kjeldemateriell

Nøkkelfunn:
X Eg kan kombinere ulike observasjonar for å
kunne seie noko om utfallet. Menneskearten
oppstod i ein viss periode i jorda si historie.
X Det har vore ulike menneskeartar i løpet av dei
siste millionar år, men det moderne mennesket
er den einaste nolevande arten. Alle menneske
som lever i dag er difor i slekt med kvarandre.
X Menneska kom utstyrt med nokre fysiske og
mentale gåver, som gjorde at dei overlevde trass
i mange hindringar.
X Behova til dei tidlege menneska var dei same
behova som vi har i dag.
X Menneske greidde å vandre og tilpasse seg
mange ulike geografiske og klimatiske område.
X Menneska begynte tidleg å forvandle omgjev
nadene, i staden for å berre tilpasse seg dei.
X Menneska overlevde fordi dei lærte seg å jobbe
saman.
X Tidlege teknologiske oppfinningar viser at
menneska observerte omgjevnadene nøye.
X Suksessen til menneskeheita var tilpassingsevna.
X Menneskeheita si evne til å kontrollere eld
gjorde det mogleg med mange nyvinningar.
X Sjølv om det ein gong var fleire menneskeapar
på jorda, er det berre éin art igjen – homo
sapiens – og alle menneske som lever no er
homo sapiens.
X Arten vår oppstod i Afrika og spreidde seg over
heile verda.
X Arbeidet som dei ukjente heltane gjorde, har
vore vesentleg for oss i dag.
X Historiene til dei tidlege menneska er historier
om samarbeid, snarrådigskap, skaparevne,
utforsking, trottløyse, og forvitenskap.
X Kvar samfunnsendring har kravd noko nytt av
oss menneske.

Menneska sine fundamentale behov
Nøkkelmateriell:
X den store forteljinga om framkoma til menneska
X forteljingar om dei tidlege menneska
X handa si tidslinje: ei tidslinje som framhevar
handa som intelligensen sin viktigaste reiskap
hos menneske
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Fundamentale, eller grunnleggande behov er
eit vanleg tema i montessoripedagogikk. Vi
utforskar biologi ut frå dei fundamentale behova
til organismen, og ser på korleis kroppen og
åtferd er tilpassingar som hjelper organismen til
å tilfredsstille dei behova. Gjensidig avhengnad,
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eit anna viktig prinsipp i montessoripedagogikk,
oppstår når organismar lever i dynamisk balanse
med kvarandre og med omgjevnadene sine.

X
X
X
X

X
X

X
X

Mennesket er aldri berre ein kropp. Dersom kunst,
musikk, religion, leik, samarbeid, kommunikasjon
og omsorg er innlemma i kvardagen til barnet,
forstår barna intuitivt noko viktig om åndelege
behov. Vi bruker mykje tid på å utforske livet til
dei tidlege menneska, og understrekar at menneske
alltid har hatt både fysiske og åndelege behov.
Menneske har etterlate seg objekt som viser
korleis dei fysiske og åndelege behova deira blei
tilfredsstilte.

X

X

Lineær og syklisk tid

Nøkkelmateriell:
X munnlege forteljingar om fundamentale behov
X plansje 1 om fundamentale behov (generell)
X plansje 2 om fundamentale behov (mat)
X bilete-tekstmateriell om fundamentale behov
X fagbøker og anna kjeldemateriell

Måling av tid har kulturelle, vitskaplege, historiske,
filosofiske og praktiske aspekt. Den har både eit
lineært og eit syklisk aspekt, og er både noko
objektivt og subjektivt. Tid har engasjert menneske
over heile verda sidan arten vår oppstod. Kvart
samfunn har måtta bli samde om ei felles forståing
for korleis tid fungerer, og kva som er viktig å måle
eller snakke om. Måten vi tenkjer på tid avheng
av kulturen vår, på lik linje med andre sosiale
vanar og sosiale konstruksjonar. Den er basert på
observasjonar av den naturlege verda, men den er
òg basert på kva vi som menneske har skapt sjølv.
Måten vi tenkjer på tid er difor knytt saman med
både våre fysiske og åndelege behov.

Nøkkelfunn:
X Eit behov er ikkje berre eit ønskje, eller ein
vane.
X Menneske over heile verda har ulike eksterne
eigenskapar, som hårfarge, hudfarge og augefarge – men dei liknar meir på kvarandre enn på

Forståing for tid har også eit utviklingsmessig
aspekt; forståinga utviklar seg langsamt i løpet av
dei to første utviklingstrinna. Praktisk sett har dette
konsekvensar for kva slags forventingar vi har til
elevane og kva slags hjelp vi treng å tilby. Evne til
å reflektere over fortida utviklar seg tidlegare enn

Åndelege behov krev òg å bli tilfredsstilte. Skilnaden
mellom dei fysiske og åndelege behova er at det
ikkje går an å slå fast kva ein treng for at sjela skal
bli tilfredsstilt. Dei fysiske behova kan bli møtte
og tilfredsstilte på eit minimumsnivå. Sjela til
mennesket er alltid svolten.
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Dei fundamentale behova hos menneske skildrast
slik:
X fysiske, materielle
– har med overlevinga til kroppen å gjere
– mat, kle, transport, husly og vern
X åndelege, intellektuelle
– har med psyken og menneskelege tendensar å
gjere, behova til sjela og intellektet, sjølvperfeksjonering, sosiale behov
– det er dei åndelege behova som fører til dei
mest interessante og unike karakteristikkane i
ein kultur
X Det er dynamikken mellom åndelege og materielle
behov som er drivkrafta til innovasjon.

andre pattedyr.
Alle menneske over heile verda har dei same
behova, men tilfredsstiller dei på ulike måtar.
Behov er både fysiske og åndelege, men det kan
vere vanskeleg å skilje desse to typane.
Alle menneske lærer av kvarandre ved å vise,
fortelje, lytte, observere og imitere kvarandre.
Menneske kan lære ved å observere, analysere,
føreseie og respondere på endringar i omgjev
nadene.
Menneske kan dele på kunnskap, vere
nyskapande og samarbeide med andre.
Menneske har alltid trengt å kommunisere. Over
tid utvikla dei både munnleg språk og skriftspråk. Skriftspråk gjorde det mogleg for kollektiv
læring å akselerere.
Ein kultur oppstår når det finst semje i ei gruppe
om korleis desse behova skal tilfredsstillast.
Korleis ein tilfredsstiller åndelege behov kan
skape eit «åndeleg territorium», som menneske
kan ta med seg når dei flyttar på seg.
Teknologiar som handlar om matproduksjon,
helse og hygiene har endra dramatisk på korleis
menneske greier å løyse livsens problem.
Menneske har evna til å velje, men det gjev
oss ingen garanti for at vi vel rett. Alle val har
konsekvensar.
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evna til å føreseie konsekvensar. Dette betyr at vi
må både gje informasjon om korleis menneska har
utvikla metodar for å måle tid, og praktiske høve
for barna til å oppleve kva det betyr å disponere tid.
Måling av tid er ein typisk menneskeleg aktivitet, og
for å lære dette blir det brukt materiell om historia
til klokka og kalenderen. Elevane lærer korleis dei
skal lese klokka og kalenderen, og dei får vite om
opphavet til ulike tidsrekningar.
Nøkkelmateriell:
X munnlege forteljingar om klokka og kalenderen si
historie
X personlege tidslinjer
X materiell til tidslinje som viser fortid-notid-framtid
X ulike tidslinjer som kan brukast med bilete-tekstmateriell om fundamentale behov (hundreåra
si tidslinje, tusenåra si tidslinje)
X materiell for å lære om ulike klokkeslett, klokker
av ulike typar
X definisjonsmateriell om vekedagane, månadene
Nøkkelfunn:
X Tid har lineære, sykliske, subjektive og objektive
aspekt.
X Livshistoria til eit menneske er ein liten del av
ei større historie.
X Månader og dagar kjem igjen i ein syklus, men
datoar gjentek seg ikkje.
X Kalendrar blei først baserte på fasane til månen,
og enkelte gonger på årstider. Dei ble òg baserte
på aktivitetar som menneska måtte gjere til
ulike tider, eller ting dei observerte i naturen.
X Klokker blei først baserte på observasjonar av
det som såg ut som sola si rørsle over himmelen,
og skuggar som gjenstandar kasta til ulike tider.
X Eg kan reflektere over mi eiga tid, analysere kor
lang tid ting tek, og føreseie kor lang tid ting
kjem til å ta. Dette hjelper meg til å organisere,
disponere tid, og planleggje kva eg skal gjere.

Mennesket sin snarrådigskap og arbeid, ulike
typar samfunn, samfunnsstruktur og sosiale
revolusjonar
Menneska innfører teknologiske og økonomiske
endringar som fører til konsekvensar som krev nye
tilpassingar. «Sopranatura» er også eit miljø som
stiller krav til menneskeleg tilpassingsevne.
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Arbeid utført av vanlege menneske står sentralt.
Heltane er alminnelege menneske som jobba
og dermed sikra seg sjølv og gruppa si. Denne
tilnærminga er typisk for kosmisk utdanning.
Historieundervising er ikkje berre ei rekkje datoar,
krigar eller kongar å lære utanåt. Vi ønskjer å
utforske kva dei vanlege menneska gjorde, og korleis
dei levde og overlevde. Denne tilnærminga via dei
fundamentale behova blir vegvisaren til utforsking
av menneskelege samfunn av alle slag, plassert på
ein spesiell stad og i ei spesiell tid.
Eit samfunn kan definerast som ei gruppe individ
som lever saman og deler institusjonar. Nokre
gonger kan denne gruppa også ha felles kultur og
felles tradisjonar, men andre gonger kan samfunnet
vere laust sett saman av ulike kulturar. Eit samfunn
handlar om organisering og normer. Samspelet
mellom teknologi, økonomi, befolkning og sosial
struktur påverkar utviklinga av eit samfunn over
tid. Ikkje alle kulturelle endringar skjer på grunn
av teknologiske nyvinningar. Nokre endringar skjer
på grunn av innvandring eller ei fruktbar utveksling
av idéar og gods. Kvar endring i ein av dei mange
nærskylde faktorane i samfunnsutvikling ber med
seg andre endringar og tilpassingar. Kontakt mellom
kulturar fører til forandring i begge kulturane.
Nøkkelmateriell:
X munnlege forteljingar
X bilete-tekstmateriell om oppfinningar og oppdagingar
X historiespørsmål-plansjar: desse plansjane inneheld nøkkelspørsmål om kulturar og sivilisasjonar som kan vere rettleiande for barna si eiga
forsking
X sivilisasjonen si tidslinje
X kunst, handverk, musikk knytt til andre kulturar
og tider
X fagbøker og anna kjeldemateriell
Nøkkelfunn:
X Dei fleste oppdagingane i mennesket si historie
har blitt gjort av ukjente heltar.
X Kjærleiken som menneska føler for omgjevnadene
sine har motivert dei til å prøve å forstå og skape.
X Menneske har funne opp ting som reiskapar og
maskinar for å tilfredsstille behova sine på ein
enklare måte.
X Arbeidet til mange menneske ligg bak alt vi har
i dag.
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X

X
X

X
X
X

Migrasjon
Migrasjon er når menneske (individ og grupper)
vandrar frå ein stad til ein annan, og dei ulike
måtane kulturar kjem i kontakt med kvarandre på
grunn av slike folkevandringar.
X

X
X

Vi ser tilbake i historia på når og korleis
menneske har flytta på seg og kva slags
konsekvensar det har hatt; både positive og
negative.
Vi klassifiserer migrasjonar ved hjelp av nokre
grafiske framstillingar.
Vi ser på migrasjon som eit samtidsfenomen.

Vi utforskar korleis menneske har vandra sidan dei
kom på jorda. Vi ser både på dei positive og negative
konsekvensane av migrasjon, og hjelper barna til å
forstå at menneskeheita si utvikling kanskje aldri
hadde skjedd utan den utvekslinga av idéar som
migrasjon førte med seg.
Nøkkelmateriell:
X munnlege forteljingar, samtalar
X plansjane om fundamentale behov
X historiespørsmål-plansjar
X sivilisasjonen si tidslinje
X migrasjonsplansjar, forenkla framstillingar om

ulike typar migrasjonar
Nøkkelfunn
X Homo sapiens er ein art som vandrar. Migrasjon
inneber nye utfordringar, vanskar og vinstar.
X Migrasjon er nært knytt til fundamentale behov,
både fysiske og åndelege.
X Det er naturleg at menneske tek med seg mange
aspekt av kulturen sin når dei migrerer. Det er
ein del av identiteten.
X Folkegrupper som reknast som nokre av dei tidlegaste innvandrarane til ein bestemt stad, blir
kalla urbefolkningar.
X Menneske har hatt trong til å vandre, men dei
har òg hatt trong til å knyte seg til éin bestemt
stad. Dette får konsekvensar når ulike kulturar
møtast.
X Trongen menneske har til å vandre har ført til at
oppdagingar, oppfinningar og tankar spreier seg.
X Menneska sine vandringar har alltid konsekvensar for miljøet, for dei sjølve, og for menneska
dei møter. Desse konsekvensane:
– kan vere både positive og negative
– kan vere kortvarige eller langvarige
– kan vere venta eller utilsikta
– vil alltid innebere krav til tilpassing frå alle
partar

Nasjonalhistorie
Den nasjonale historia er ikkje det første som
blir presentert, men blir voven inn i det større
biletet vi gjev av menneskeheita si historie. I
montessoripedagogikken byrjar arbeidet med den
nasjonale historia først etter at barnet har fått ein
breiare visjon. Då har dei ein større samanheng
å setje nasjonalhistoria si inn i. Barna har då
allereie utforska universet, livsens framkomst,
menneskeheita som heilskap, og menneska sine
fundamentale behov. I tillegg har dei sett litt på
nokre av dei store sivilisasjonane. Dette gjev dei
eit breiare perspektiv, som også lar dei sjå sitt eige
land i forhold til nokre generelle prinsipp rundt
samfunnsstruktur. Siden barna lærer tidleg om
urbefolkningar i heile verda, er det naturleg at
nasjonalhistorie inkluderer mykje om den samiske
kulturen.
Nøkkelmateriell:
X sivilisasjonen si tidslinje, Noreg si tidslinje,
Europa si tidslinje
X tekst-biletemateriell om ulike periodar
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X

Samspelet mellom teknologi, økonomi,
befolkning og sosial struktur påverkar utviklinga
av eit samfunn over tid.
Visse tidlege oppdagingar har hatt stor
påverknad på menneskeheita si historie.
Eit samfunn oppstår når ei gruppe individ lever
saman og deler på arbeidet som må gjerast for at
gruppa skal overleve.
Det finst ulike typar samfunn over heile verda og
gjennom historia.
Menneska har utvikla ulike styresett gjennom
historia.
Det finst nokre store samfunnsrevolusjonar som
har endra heile kloten:
– temming av dyr og jordbruk
– globale nettverk som oppstod gjennom
kolonisering og migrasjon
– industrialisering
– den moderne tid, digitalisering
Homo sapiens er no den mektigaste arten på
planeten, med eit globalt samfunn der alle er
avhengige av alle. Menneska sine handlingar
påverkar heile biosfæren.
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X

(historiespørsmål-plansjar)
fagbøker og anna kjeldemateriell

Nøkkelfunn:
X Nasjonalhistoria mi passar inn i ei større
verdshistorie og er påverka av den.
X Ei nasjon si historie er ei tolking av hendingar;
ikkje berre sjølve hendingane.
X Det er mange «ukjente heltar» som har påverka
nasjonalhistorie.
X Både store og små hendingar kan ha stor
innverknad på historia.
X Nokre hendingar endrar liva til vanlege
menneske for alltid.
X Nasjonen si historie er ei forteljing om migrasjon
og fundamentale behov.

X

X
X
X
X
X
X
X

Klassen som ein historisk einskap:
Å øve seg på å vere samfunnsborgar
På lik linje med ulike samfunn opp gjennom historia
er også klassemiljøet eit samfunn der barna må
utøve og utvikle ferdigheiter som krevst for at
samfunnet skal fungere. Klassemiljøet blir dermed
ei førebuing på livet utanfor, og eit utgangspunkt for
spennande spørsmål og diskusjonar i historiefaget.
Reglar og handlingar i ulike kulturar og familiar
engasjerer barna, og vi kan diskutere korleis
handlingar ikkje berre påverkar ein sjølv, men
også andre. Vi ønskjer å hjelpe barna til å utvikle
empati og samarbeidsvilje. Målet er at barna forstår
at problem og utfordringar er noko dei kan løyse
saman med andre. Ingen av oppdagingane og
oppfinningane gjort av menneske har blitt gjort av
individ utan påverknad eller hjelp av andre. Barn
i grunnskulealder er drivne innanfrå av eit sterkt
ønskje om å vere saman med andre. Ved å ta del
i gruppearbeid konfronterer dei alle dei sosiale
utfordringane som menneske har måtta takle sidan
tidenes morgon. Gruppearbeid er eit slags materiell,
der historie blir levande.
Nøkkelmateriell:
X diskusjonar og samtalar
X harmoni og høflegheitsøvingar, rollespel
X going out, møte med verda utanfor klasserommet
X alt gruppearbeid
Nøkkelfunn:
X I klassen står ein overfor mange av dei same
utfordringane som menneske alltid har stått
overfor.
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X
X
X

X

Sidan våre fysiske behov er tilfredsstilt av andre,
må vi konsentrere oss om å byggje samfunnet
vårt ut frå å tilfredsstille åndelege behov på ein
positiv måte for alle.
Eit samfunn treng å sørge for tryggleik for
medlemmane sine.
Eit samfunn treng å vere ein stad der alle kan
lære av kvarandre.
Eit samfunn skal dyrke fram det beste i alle
medlemmane sine.
Eit samfunn skal vere rettferdig, men det betyr
ikkje at alle blir behandla heilt likt.
Eit samfunn krev ein balanse mellom fridom og
ansvar hos alle individa.
Konfliktar er naturleg i eit samfunn, men dei
kan og bør bli løyste på fredeleg vis.
Arbeid og roller skal fordelast i eit samfunn, men
i klassen sitt samfunn treng ikkje desse fordelingane å vere dei same heile tida.
Jenter og gutar er likestilte.
Klassen sitt samfunn må ha nokre reglar og
rutinar.
Ingen er tente med at enkelte held fram med å
vere uvitande. Difor skal all læring bli delt blant
medlemmane.
Eit demokratisk samfunn krev mykje av
medlemmane sine.

Kompetansemål
Etter første halvdel av det andre utviklingstrinnet
skal elevane kunne bruke nøkkelfunna sine til å:
X bruke kunnskapen om menneska sine
fundamentale behov i eiga forsking og eigne
samtalar samtale om og skape enkle framstillingar
av historiske hendingar (sakprosa, tidslinjer,
drama, munnleg)
X utforske ulike måtar menneske måler tid på,
og bruke omgrep om tid i eiga utforsking og i
praktiske situasjonar
X aktivt bruke omgrepa
X utforske og samtale om ulike periodar i mennesket si historie og korleis ulike samfunn har blitt
til
X utforske ulike kulturar og korleis menneske
levde i den tida kulturen er frå, og samanlikne
med korleis vi lever i dag
X utforske og skildre kulturminne og kultur- og
naturlandskapet i nærmiljøet
X presentere menneskerettar og barn sine rettar,
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X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

utforske og gje døme på gjensidig avhengnad
blant menneske og samfunn lokalt og globalt

Etter andre halvdel av det andre utviklingstrinnet
skal elevane kunne bruke nøkkelfunna sine til å:
X gjennomføre ei samfunnsfagleg undersøking og
presentere resultata ved hjelp av eigna digitale
verktøy
X presentere aktuelle nyheitssaker og reflektere
over skilnader mellom fakta, meiningar og
kommersielle bodskap i mediebiletet
X samanlikne korleis ulike kjelder kan gje ulik
informasjon om same tema, og reflektere over
korleis kjelder kan brukast til å påverke og
fremje bestemte syn
X utforske korleis menneska har tilfredsstilt
dei fysiske og åndelege behova sine gjennom
historia, og bruke denne kunnskapen til å
samtale om korleis menneska har endra
omgjevnadene sine og levesettet sitt
X bruke strategiar for fredeleg konfliktløysing, og
delta aktivt i avgjerder som har med klassen sitt
fellesskap å gjere
X reflektere over kva eit samfunn er, kvifor
menneske søkjer saman i samfunn, og kva
slags problem som må bli løyste
X utforske ulike sider ved mangfald i Noreg og i
verda, og reflektere over menneska sitt behov
for å uttrykkje seg og høyre til eit fellesskap
X drøfte og reflektere over kor viktig migrasjon
har vore i mennesket si historie, og korleis møte
mellom menneske har endra oss og samfunna
våre
X utforske og presentere hovudtrekk ved
historia og rettane til samane og dei nasjonale
minoritetane i Noreg
X drøfte prinsipp relatert til utviklinga av
demokratiet i verda, og reflektere over
demokratiet sin relevans i dag
X samtale om menneske- og likeverd og
samanlikne korleis menneskerettane har
blitt og blir varetekne i ulike land
X drøfte kva likeverd og likestilling har å seie
for eit demokrati, og utvikle forslag til korleis
ein kan motarbeide fordommar, rasisme og
diskriminering
X reflektere over korleis kommersiell påverknad
kan verke inn på forbruk, personleg økonomi og
sjølvbilete
X utforske og presentere globale utfordringar ved
berekraftig utvikling og kva slags konsekvensar
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X

og reflektere over kvifor desse finst
samtale om kvifor det oppstår konfliktar blant
menneske, lytte til andre sine meiningar og
samarbeide med andre om å finne konstruktive
løysingar
utforske ulike urfolk, inkludert samar, og
skildre forskjellige former for samisk kultur- og
samfunnsliv før og no
utforske og gje døme på nokre sider ved
berekraftig utvikling
reflektere over og samtale om samanhengen
mellom personleg økonomi og forbruk hos den
einskilde
samtale om identitet, vennskap, mangfald og
fellesskap og reflektere over kvifor det er viktig
for menneske å vere ein del av eit fellesskap
samtale om reglar og normer for personvern,
deling og vern av informasjon og om kva det vil
seie å bruke digital dømekraft
samtale om kjensler, kropp, kjønn og seksualitet
og korleis eigne og andre sine grenser kan bli
uttrykte og respekterte
utforske og gje døme på kvifor menneske
migrerer, og samtale om kva konsekvensar det
har ført til før og no når folk flyttar på seg på
dette viset
samtale om grenser knytt til kropp, kva vald
og seksuelle overgrep er, og kvar ein kan få hjelp
dersom ein blir utsett for vald og seksuelle
overgrep
skildre og gje døme på mangfald, med vekt på
ulike familieformer og folkegrupper, inkludert
det samiske urfolket
utforske og gje døme på korleis barn kan
påverke avgjerder og samarbeide om
demokratiske prosessar, og relatere dette til
gruppesamfunnet
reflektere over korleis ulike samfunn blir styrte,
kva eit demokrati er, og utvikle forslag til korleis
ein kan vere med på å påverke avgjerder i eit
samfunn
utforske og samtale om nokre viktige
institusjonar vi menneske har skapt i eit
samfunn, og reflektere over kva dei har å seie
i livet til menneska
kjenne til og bruke ulike kjelder, inkludert kart,
i utforsking av historiske og samfunnsfaglege
spørsmål og tema
samtale om moglegheiter og utfordringar ved
menneskelege oppfinningar og nyvinningar, til
dømes teknologi
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X

X

X

dei kan ha, og utvikle forslag til korleis ein kan
vere med på å motverke utfordringane lokalt og
globalt
reflektere over korleis menneske samhandlar
digitalt, og kva det vil seie å bruke digital dømekraft sett i lys av reglar, normer og grenser
reflektere over variasjonar i identitetar, seksuell
orientering og kjønnsuttrykk, og eigne og andre
sine grenser knytt til kjensler, kropp, kjønn
og seksualitet, og drøfte kva ein kan gjere om
grenser blir brotne
gje døme på kva rolle lover, reglar og normer har
i eit samfunn, og reflektere over konsekvensar
av å bryte dei

Vurdering
Prinsippa om vurderingskultur i overordna del ligg
til grunn for vurdering og rettleiing i alle fag.
Undervegsvurderinga skal bidra til å fremje læring,
sjølvstende og ei kjensle av meistring, og til å
utvikle kompetanse i historie- og samfunnsfaget.
Elevane viser og utviklar kompetanse i faget når
dei gjer eigne oppdagingar gjennom arbeidet sitt
med kunnskaps- og utforskingsområda, og bruker
desse på ein måte som utvidar deira forståing,
evne til refleksjon og til å sjå samanhengar.
Dei viser kompetansen sin når dei utforskar
interesser innanfor ulike område av faget, når
dei tek ansvar og er aktive deltakarar i gruppa og
i presentasjonar. Kompetansen til elevane viser
seg òg i val av prosjekt og arbeidsmetodar, og når
dei bruker omgrep knytt til fundamentale behov,
samfunnsstruktur og tid i samtalar om oppdagingane
sine innanfor historie- og samfunnstema. Elevane
skal i aukande grad vurdere eigen kompetanse og
progresjon i arbeid med faget, gjennom samtalar,
bruk av loggbok og i arbeid med materiellet.
Dei vaksne skal aktivt bruke observasjon som
grunnlag for vurdering av elevane i historie- og
samfunnsfag. Basert på observasjon av og samtalar
med elevane skal dei leggje til rette for at dei kan
gjere fleire funn i faget, og gje rettleiing rundt
elevane sitt val av arbeid og bruk av materiell.
Elevane skal få høve til å prøve seg fram, setje ord
på kva dei opplever at dei får til, og samtale om og
reflektere over eiga fagleg utvikling. Den vaksne
skal også leggje til rette for elevane si aukande evne
til samarbeid og sjølvstende i faget, og vurdere kva
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endringar som trengst i miljøet og kva vi skal tilby
for å sørge for at eleven utvidar kompetansen sin i
historie og samfunn.
Vurderinga skal ha eit tverrfagleg og heilskapleg
perspektiv, og fokusere på elevane si forståing av
samanhengar.

Del 2

Religion, livssyn og etikk
(RLE)

Vi studerer menneske og menneska sin kultur
på bakgrunn av fundamentale behov. Menneske
har både fysiske og åndelege behov. I RLE,
som vi reknar for å vere ein del av historie- og
samfunnsfaget, legg vi stor vekt på historiske
prosessar for å vise elevane korleis menneske alltid
har tilfredsstilt sine åndelege behov. Vi viser til
korleis menneske har tilfredsstilt desse på ulike
måtar gjennom tidene når vi studerer land, kulturar
og verdsdelar.
Etikk og moral skal gjennomsyre kvardagen
i montessoriklasserommet. Vi legg vekt på at
menneske alltid har eit val og kan handle etisk.
Difor held vi fast ved og minner barna om at kvart
val eit individ gjer får konsekvensar; ikkje berre for
individet, men for alle i gruppa. Vi understrekar at
kvar einskild ikkje berre har eit ansvar for seg sjølv,
men også for heile gruppa. Vi må reflektere over det
ansvaret vi har for samfunnet og den verda vi lever i.
Barna øver etisk refleksjon og dømekraft i kvardagen
og i møte med samfunnsutfordringar. Faget skal,
som ein del av historie og samfunnsfag, leggje til
rette for gjensidig respekt, toleranse og demokratisk
medverknad.
Munnleg ferdigheit gjennom samtalar og
argumentasjon for vala barnet gjer, er viktig i faget.
Det gjeld samtalar barna imellom, men også med
vaksne involvert. Det skal vere ein god balanse

mellom munnleg uttrykk og evna til å lytte, og barna
øver på å ta andre sine perspektiv og respektere
ulike haldningar, tankar, tru og tradisjonar. Dette
koplast òg til den menneskelege tendensen å kunne
styre seg sjølv og impulsane sine. Munnleg uttrykk
blir også brukt når barnet undrar seg over dei store
spørsmåla. Barna skriv eigne tekstar og prosjekt,
lagar eigne bøker om emne i faget, utforskar
ulike kjelder og historiske bøker, og utviklar
skriveferdigheiter i eige arbeid med faget. Vi legg
vekt på faguttrykk og ord og meininga til uttrykk.
Lesing blir nytta til å innhente informasjon gjennom
bøker, materiell, plansjar, tidslinjer, digitalt eller
liknande, og det blir lagt vekt på kjeldekritikk og
refleksjon rundt tekstane dei les.

RLE og menneskelege tendensar
Menneske har eit universelt behov for å undre seg
over sitt eige opphav, kreftene i naturen, kreftene
i oss menneske og kva som er rett og gale. Det
har menneske før oss undra seg over, og det vil
framtidige generasjonar også gjere.
Vi fortel barna om urkreftene som menneske er
utstyrt med og som hjelper oss i søkinga vår etter
svar. Vi fortel dei kva svar menneska har kome
fram til gjennom tidene. I arbeidet med tru og
livssyn skal det leggjast til rette for at kristendom,
jødedom, islam, hinduisme, buddhisme, sikhisme,
nyreligiøsitet og livssynshumanisme skal bli
behandla både einskildvis og i samanheng. Tru,
religion, livssyn og etikk som ein del av eit samfunn,
og uttrykk for menneska sine åndelege behov, vil
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Betydinga av faget for individet og
samfunnet

Del 2

difor høyre naturleg inn når vi oppdagar og undrar
oss saman med elevane om ulike sentrale spørsmål
knytt til RLE.
Å kunne styre seg sjølv og impulsane sine er ein
grunnleggande tendens som er sterkt synleg i faget.
Å meistre dette vil gje barnet eit godt grunnlag i si
moralske utvikling. Det styrker også barnet si evne
til å sjå ulike perspektiv, og vere ein medelev som
bidreg til det beste for fellesskapet. Det gjer også
barnet betre i stand til å meistre nye utfordringar i
livet.

RLE i det første utviklingstrinnet
Barn mellom 0–6 år har behov for åndelegheit. Dette
behovet svarar vi på ved å tilpasse aktivitetane til
barnet sine særtrekk for alderen. Barn i alderen
3–6 år absorberer omgjevnadene sine, erfarer verda
gjennom sensorisk utforsking av konkrete ting
og er bokstavlege. Barn byrjar å utvikle symbolsk
tenking i denne alderen, og difor er det viktig å
fortelje historier og lese forteljingar som skapar
optimisme, som gjev døme på tilgjeving og skapar
positivitet. Det er viktig for barn i denne alderen
å oppleve og vere trygge på at eigne kjensler og
behov blir varetekne. I presentasjonar om praktiske
kvardagsøvingar og gjennom rutinar i gruppa, legg
vi vekt på å uttrykkje takksemd og vise omsorg for
kvarandre, seg sjølv og omgjevnadene.

RLE i det andre utviklingstrinnet
Barna i andre utviklingstrinn er resonnerande.
Dei interesserer seg for moralske dilemma, stiller
eksistensielle spørsmål om livet og tenkjer filosofisk.
Dei byrjar å fundere over kva som er rett og gale.
Oppgåva barnet har i denne alderen er å konstruere
seg sjølv i ein ny sosial samanheng. Dei oppdagar
seg sjølv i relasjon med andre, og definerer seg
etter kvart i større grad som medlemmar av ei
gruppe. Dei har eit stort behov for å samarbeide
med andre barn, og oppdagar at eigne behov ikkje
alltid er samanfallande med behova til gruppa. Dei
oppdagar og resonnerer over at handlingar og val
gjev konsekvensar og treng å erfare gjennom prøving
og feiling korleis dei kan vere ein god og positiv
medlem av gruppa.
6–12-åringar dyrkar heltar og leitar etter gode
førebilete. Førestillingsevna til barna gjev barna
moglegheit til å reise i tid og rom, både i for- og
74

framtid, og til å tenkje meir abstrakt og i metaforar.
Dei interesserer seg for det åndelege, og stiller seg
nyfikne og spørjande til kva tankar menneske før
oss hadde og korleis dei tilfredsstilte sine åndelege
behov. Ritual, seremoniar og spørsmål om det
finst noko eller nokon som har ein plan med heile
skapinga fascinerer barn mellom 6–12 år.

Kunnskaps- og utforskingsområde
RLE i montessoriskulen startar med
utgangspunkt i heilskapen: mennesket sine
åndelege behov. Detaljar om ulike trusretningar
som blir presenterte, blir stadig relaterte tilbake
til dei lovene og prinsippa som er grunnlaget
for vår eksistens. Kristendommen i Noreg blir
studert som ein del av den nasjonale arven og
kulturgrunnlaget i landet vårt. Forteljekunst er
sentralt i formidling av RLE-faget. Læraren må
førebu forteljingar frå ulike religionar og livssyn,
og om filosofar og filosofiske tema. Det er viktig
at det blir lagt til rette for felles undring og
diskusjon i større grupper, og difor treng ein
golvplass for å kunne samle ei større gruppe
elevar. Noko av materiellet, til dømes tidslinjer,
vil også trenge stor golvplass.
Enkelte presentasjonar i RLE handlar om å leite og
lese i kjelder og skape ulike typar sakprosaprosjekt,
og kan difor vere ein del av språkarbeidet med
tanke på skriveprosess og kreativ sakprosa, i tillegg
til å vere ein del av leseopplæringa. Miljøet bør
tilby elevane eit variert utval av ulike forteljingar,
materiell og konkrete gjenstandar som representerer
dei ulike religionane og livssyna i Noreg og verda.
Det kan med fordel leggjast til rette for ro og
«meditasjon» ein stad i rommet. Ein plass der
elevane har høve til å trekkje seg tilbake, berre vere,
puste eller lese i «heilage» bøker.
Nøkkelmateriell for heile faget og alle
utforskingsområda:
X sentrale plansjar:
– mennesket sine grunnleggande åndelege behov
– historiespørsmål-plansjar
X vertikale og horisontale studiar
– Vi studerer religionar og trusretning på same
måte som vi studerer epokar, kulturar og samfunn i historie. I vertikale studiar undersøkjer
vi ein spesifikk religion eller ei trusretning
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X
X

X
X
X
X

over tid. I horisontale studiar samanliknar vi
ulike religionar og trusretning i same tidsrom.
munnlege forteljingar og rollespel
kortmateriell og handlaga bøker om religionar,
filosofi, livssyn og etikk
– Ein bør ha kortmateriell for kristendom,
jødedom, islam, hinduisme, buddhisme,
sikhisme, nyreligiøsitet, samisk tru og livssynshumanisme.
tidslinjer og kalendermateriell
diskusjonar om klassen sitt fellesskap og
samfunnsspørsmål
harmoni- og høflegheitsøvingar og arbeid med
dygdene
studieturar/going out

Med utgangspunkt i plansjen om menneska sine
fundamentale behov utforskar vi åndelege behov
ved å stille grunnleggande spørsmål og reflektere
over opphavet til ulike religionar og livssyn. Dette
dannar eit utgangspunkt for mykje av den vidare
utforskinga i faget, og er med på å skape heilskap,
samanheng og ei djup forståing. Slike refleksjonar
vil også vere sentrale for at den einskilde kan
utforske eigne haldningar og eigen identitet.
Samtalar, forteljingar og arbeid vil blant anna
dreie seg om kva religion er, kvifor menneske trur
på ulike ting, kva filosofi og etikk har å seie for
menneska sin sameksistens og samfunnet generelt,
kva som gjer at noko er heilagt og kvifor dette er
viktig for menneske.
Faget skal gje elevane kunnskap og forståing for
dei ulike religionane og livssyna vi har i Noreg og
verda over. Gjennom forteljingar, studieturar og
arbeid med materiell oppdagar elevane likskapar
og ulikskapar i ulike religionar og livssyn når det
gjeld tradisjonar og levesett. Elevane vil reflektere
over majoritets-, minoritets- og urfolksperspektiv
i Noreg og i andre land når vi studerer historiske
prosessar og samfunnsendringar. Elevane vil møte
ulike syn på og definisjonar av religion og livssyn, og
på denne måten få ei breiare forståing for mangfald.
Forståinga for religionar og livssyn blir utfordra
gjennom analyse av og kritisk refleksjon over
kjelder, normer og definisjonsmakt.

Etikk og moral
Menneske søkjer etter meining, identitet og
røyndomsbilete gjennom religionar, livssyn, etikk
og filosofi. Gjennom refleksjon, filosofiske samtalar
og undring utforskar elevane eksistensielle spørsmål
og lærer å høve seg til usemjer. Når vi drøftar og
reflekterer over etiske og moralske dilemma med
bakgrunn i erfaringane til gruppa vil vi hjelpe
elevane til å handtere utfordringar og konfliktar på
ein fredeleg måte, og gje dei høve til å øve seg i å ta
andre sine perspektiv og øve seg i toleranse. Etiske
modellar, omgrep og filosofisk tenkjemåte er verktøy
som hjelper elevane til å analysere argumentasjon
og påstandar.
Nøkkelfunn:
X Menneske har urkrefter som bidreg til at dei finn
svar på det dei leitar etter.
X Menneske har spurt og vil spørje seg kven dei er
og kvifor dei er. Dei fann og finn på ulike svar og
løysingar på det.
X Menneske har funne og vil finne ulike løysingar
på korleis dei vil leve saman.
X Menneske har alltid eit val om korleis dei
handlar, og evna til å ta etiske og moralske
vurderingar. Alle handlingar har konsekvensar
for individet, fellesskapet og omgjevnadene.
X Menneske opplever konfliktar og dilemma i seg
sjølv, i samspel med andre og omgjevnadene
sine. Alle kan lære seg strategiar for å møte og
løyse desse, for å skape harmoni i fellesskapet.
X Kvart menneske har sin eigen verdi og bidreg
med sitt til fellesskapet.
X Menneske har eit stort ansvar i «skapinga» og for
korleis vi forvaltar ressursane våre og lever med
naturen.
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Kjennskap til religionar og livssyn, basert på
mennesket sine åndelege behov

Nøkkelfunn:
X Menneske har og vil alltid ha åndelege behov,
men dei uttrykkjer og tilfredsstiller desse på
ulike måtar.
X Dei fleste religionar tilber anten éin eller fleire
gudar eller personar/skikkelsar, har sine høgtider
og ritual, sine symbol og bøker og sine heilage
rom og stader.
X Mange religionar har likskapstrekk og ting til
felles.
X Musikk og kunst er viktige element i dei ulike
religionane.
X Dei tre monoteistiske religionane har same
opphav i stamfar Abraham.
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X

X

Menneske har dei same behova uavhengig av
stad, tid og kjønn, og vi kan lære å respektere og
tolerere ulikskapane til kvarandre.
Nokre menneske har blitt til moralske førebilete
for mange andre i verda.

Kompetansemål

X

X
X

Etter første halvdel av det andre utviklingstrinnet
skal elevane kunne bruke nøkkelfunna sine til å:
X gje døme på korleis menneske tilfredsstiller sine
åndelege behov
X utforske og skildre korleis kristendom og andre
religionar og livssyn kjem til uttrykk lokalt og
globalt
X samtale om og presentere sentrale forteljingar og
trusførestillingar i kristen tradisjon
X samtale om og presentere sentrale forteljingar og
trusførestillingar i austlege og vestlege religiøse
tradisjonar
X samanlikne og presentere ulike årstider og
høgtider i kristendom og andre religions- og
livssynstradisjonar, som kulturarv
X samtale om og presentere estetiske uttrykk frå
ulike religionar og livssyn
X bruke enkle faguttrykk i arbeidet med religionar
og livssyn
X skilje mellom ulike kjelder til kunnskap om
religionar og livssyn
X skildre og samtale om ulike måtar å leve saman
på i familie og samfunn
X diskutere og samarbeide med andre i filosofisk
samtale
X identifisere og reflektere over etiske spørsmål
X utforske og samtale om etiske sider ved
menneska sine levesett og ressursbruk
X setje seg inn i og formidle eigne og andre sine
tankar, kjensler og erfaringar
X samtale om kva menneskeverd, respekt og
toleranse betyr og kva det inneber for korleis vi
lever saman
Etter andre halvdel av det andre utviklingstrinnet
skal elevane kunne bruke nøkkelfunna sine til å:
X gjere greie for religions- og livssynshistorie i
Noreg, inkludert samar og nasjonale minoritetar
si religions- og livssynshistorie
X skildre og presentere nokre sentrale rituelle
praksisar og etiske normer i kristendom
X skildre og presentere nokre sentrale rituelle
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X
X
X

X
X

X

X

praksisar og etiske normer i austlege og vestlege
religionar og livssynstradisjonar
utforske og samanlikne tekstar og materielle
uttrykk som kjelder til kunnskap om kulturarv knytt til kristendom og ulike religions- og
livssynstradisjonar
utforske og samtale om mangfald innanfor
religionssamfunn
bruke faguttrykk i arbeidet med religionar og
livssyn
bruke filosofiske tenkjemåtar i samtale og
undring
gjere greie for ulike syn på barndom, familie og
samliv i religionar og livssyn
samtale om og formidle etiske idéar frå sentrale
skikkelsar i religiøse og livssynsbaserte
tradisjonar
samtale om og formidle etiske idéar frå sentrale
skikkelsar i filosofihistoria
utforske og skildre eigne og andre sine
perspektiv i etiske dilemma knytt til kvardagsog samfunnsutfordringar
reflektere over eksistensielle spørsmål knytt til
menneska sine levesett og levekår og framtida til
kloten
gjere greie for kva menneskerettane inneber for
ytringsfridom, religionsfridom og situasjonen for
religiøse minoritetar i Noreg og i verda

Vurdering
Prinsippa om vurderingskultur i overordna del ligg
til grunn for vurdering og rettleiing i alle fag.
Undervegsvurderinga skal bidra til å fremje læring,
sjølvstende og ei kjensle av meistring, og til å utvikle
kompetanse i RLE-faget. Elevane viser og utviklar
kompetanse i faget når dei gjer eigne oppdagingar
gjennom arbeidet sitt med kunnskaps- og
utforskingsområda, og bruker desse på ein måte som
utvidar forståinga, evna til refleksjon og deira etiske
bevisstheit. Kompetansen visast når elevane stiller
spørsmål, uttrykkjer meiningane sine og deltek i
samtalar om tema i faget. Dei viser kompetansen sin
når dei utforskar interesser innanfor ulike område
av faget, når dei tek ansvar og er aktive deltakarar
i gruppa og i presentasjonar. Kompetansen til
elevane blir òg vist i evna dei har til å undre seg og
filosofere over eksistensielle og etiske spørsmål i
faget, og når dei bruker omgrep knytt til åndelege
behov i samtalar om oppdagingane sine innanfor
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RLE. Elevane skal i aukande grad vurdere eigen
kompetanse og progresjon i arbeid med faget,
gjennom samtalar, bruk av loggbok og i arbeid med
materiellet.

RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK 1. – 7. TRINN

Dei vaksne skal aktivt bruke observasjon som
grunnlag for vurdering av elevane i RLE. Basert på
observasjon av og samtalar med elevane skal dei
leggje til rette for at dei kan gjere fleire funn i faget,
og gje rettleiing rundt elevane sitt val av arbeid og
bruk av materiell. Elevane skal få høve til å prøve
seg fram, setje ord på kva dei opplever at dei får
til, og samtale om og reflektere over eiga fagleg
utvikling. Den vaksne skal også leggje til rette for
elevane si aukande evne til samarbeid og sjølvstende
i faget, og vurdere kva endringar som trengst i
miljøet og kva vi skal tilby for å sørge for at eleven
utvidar kompetansen sin i RLE.
Vurderinga skal ha eit tverrfagleg og heilskapleg
perspektiv, og fokusere på elevane si forståing av
samanhengar.
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Norsk

Betydinga av faget for individ og
samfunn
Gjennom forteljinga om historia til
skrivekunsten/ alfabetet skal barna oppleve at

bokstavane dei bruker i det daglege er eit produkt
av ei lang rekkje menneskelege historier der
det felles arbeidet til mange kulturar har skapt
alfabetet og skriftspråket slik vi kjenner det i dag.

Montessori sin språkplansje
* Fødsel

• Utvikling av
morsmål

Jobbar med:
• ord assosiert med sensorisk materiell
• ord assosiert med klassifiserte bilete
• munnleg forteljing
• å byggje forteljingar rundt eit tema
• å byggje opp kjærleik og respekt for bøker
• å byggje opp sjølvtillit; fortelje eigne opplevingar
Jobbar med:
• skriveførebuande øvingar ved hjelp av
sensorisk materiell
• kontroll over blyant, lettheit ved trykk
(metallformene)
• spore ei form: sandpapirbokstavane
• uttrykkje tankar i symbol; frå tanke til
skrift gjennom det rørlege alfabetet

78

Jobbar med:
• fullstendig meistring av den mekaniske
dekodingsprosessen
• fullstendig leseforståing (meistre tolkande lesing)
• rikt vokabular/god forståing av meininga til orda
og tekstane
• analyse av andre sine tekstar
• kunnskapen om og glede ved setningsbygnad
• generell bevisstheit om ord: ord-studiar, prefiks/
suffiks, funksjon, forhold mellom ord
• bruk av bibliotek (register, ordbøker, leksikon)
• friskriving
• forståinga av teiknsetjing
• bruk av digitale verktøy
• vegen til litteraturen; sjangerlære
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Denne illustrasjonen viser Maria Montessori sine
tankar om språkutviklinga til barnet – frå fødsel
til barnet les flytande.
Ei av dei fem
forteljingane om livet

Mennesket
Handa

Det munnlege språket

Viktigskapen av handa i historia
til mennesket. Bruk av symbol
er naturleg/ein del av oss.

Historia om
skrivekunsten
4. Lesing

a) Generelt
b) Norsk
c) Framandspråk

a) Bokstavar
b) Ord
c) Tekst

2. Skrift

3. Struktur

a) Små bokstavar
b) Store bokstavar
c) Samanhengande
individuell skrift
d) Ulike alfabet, kalligrafi

a) Rettskriving
b) Teiknsetjing
c) Oppbygging

NORSK 1. – 7. TRINN

1. Språkhistorie

Skriveprosessen
Det fysiske
mekaniske:

Det kreative:

«Handa mi er
reiskapen til hjernen.»

«Eg har noko å seie»

Det intellektuelle
mekaniske:

Det intellektuelle
kulturelle:

«Det eg kan seie,
kan eg også skildre»

«Det eg skriv, kan
bli lese av andre»
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Den store forteljinga om skriftspråket er
essensiell for å skape ei forståing hos barna for
menneska si undring og utforsking av symbol, og
at trongen til å kommunisere har ført til eit rikt
utval skriftlege og munnlege språk i verda. Språk
er ein felles menneskeleg eigenskap, uavhengig
av dei konvensjonar som ligg til grunn for eit
spesifikt språk. Språket er eit bindeledd mellom
fysiske og mentale område, og gjev oss høve
til å knyte saman ulike kunnskapsfelt. På den
måten blir språket eit viktig verktøy for å forklare
universet. Med teknologien som finst i dag er
moglegheitene for å utveksle idéar og kunnskap
nærast uavgrensa. Språket er tanken sin reiskap
og byggjer også opp under individet sine kreative
evner, og evna til å tilpasse seg skiftande
omgjevnader og miljø.
Skriftspråket er ein viktig del av vår menneskelege
kulturarv, og det er naudsynt for barnet å studere
sitt eige språk. Gjennom å utvide ordforrådet, lære
grammatikk og øve opp skriveferdigheita får barnet
høve til å uttrykkje seg personleg og presist. Faget
skal oppmode barnet til språkleg kreativ utfalding.
Samstundes anerkjenner vi barnet sitt behov for
å perfeksjonere seg og legg vekt på pen handskrift
og korrekt staving. Munnleg arbeid med språket
er også sentralt, og det blir lagt vekt på dialog,
språkleikar og aktivt samarbeid med materiellet og i
gruppa. Dette gjev barnet eit høve til å trene på sine
munnlege ferdigheiter og å uttrykkje seg munnleg i
ulike samanhengar.
Gjennom lesing har barnet eit verktøy for å
innhente informasjon og «lese andre sine tankar».
Denne ferdigheita opnar mange dører og gjev høve
for sjølvstendig utforsking både i norskfaget og i alle
andre fagområde. Historiske prosessar som viser at
mennesket sitt behov for kommunikasjon har skapt
tallause skriftformer blir viste for barnet og set faget
inn i den historiske tidslinja.

Språk og menneskelege tendensar
Menneske har eit grunnleggande behov for å
kommunisere med andre, og gjennom språket kan
vi både lese andre sine tankar og gjere våre eigne
tankar synlege. Tendensen til å kommunisere
har ført til ein enorm variasjon av både munnleg
språk og skriftspråk i verda, og det er viktig at vi
studerer språket i eit historisk og globalt perspektiv.
Kommunikasjon styrker den gjensidige avhengnaden
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mellom menneske. Kommunikasjon skjer på fleire
nivå, og barnet sitt personlege uttrykk kjem tydeleg
til syne. Gode språklege ferdigheiter utviklar
barnet si evne til å kommunisere respektfullt og
konstruktivt innanfor og på tvers av samfunn og
kulturar.
Gjennom kommunikasjon og samarbeid er
det naturleg at barna er sosiale og får øvd
på å vere i interaksjon med andre gjennom
drama- og musikkøvingar, meiningsutvekslingar,
elevmedverknad med meir. Å meistre eit godt
munnleg og skriftleg språk føreset konsentrasjon,
arbeid, utforsking, repetisjon og presisjon.
Kreativiteten og skaparevna til menneska kjem til
uttrykk gjennom språket, og elevane skal få høve til
å uttrykkje og utvikle personlegdomen sin i arbeid
med faget.

Språk i det første utviklingstrinnet
I det første utviklingstrinnet har barnet ei intuitiv
evne til å absorbere og tileigne seg språket i sin
kultur. Når barna kjem til Barnas hus har det
allereie tileigna seg minst eitt språk, kanskje til og
med fleire. Arbeidet som skjer, handlar difor om å
byggje vidare på kunnskapane barna har med seg
frå tidlegare og å utvide ordforrådet deira. Mykje
av arbeidet i Barnas hus handlar om det munnlege
språket. Det skal danne grunnlaget for barnet sitt
arbeid med skriftspråket. Lydleikar legg grunnlaget
for innlæring av bokstavane, og arbeid med
sandpapirbokstavane hjelper barna til både å vite
korleis symbolet ser ut, kva slags lyd det lagar, og
korleis ein skriv det; det vil seie innpassar auditiv,
visuell og motorisk informasjon. Skriveprosessen
blir delt i to: det intellektuelle og det mekaniske,
og desse blir jobba med separat. Når barnet greier å
gjere sitt eige språk synleg via det rørlege alfabetet
(det intellektuelle aspektet) blir dei presentert for
lesemateriell, både ordlesing og tekstlesing. Parallelt
arbeid med dette er arbeid med metallsjablongane
og andre aktivitetar som førebur handa for
skriving. Når barna byrjar å lese, byrjar ein med
både funksjonsleikar som handlar om ordklassar,
ordstudiar som handlar om korleis ord blir bygde
opp, og arbeid med setningsanalyse som handlar om
setningsdelar. Mange barn i Barnas hus tileignar seg
difor både eit sterkt munnleg språk og evna til å lese
og skrive enkle tekstar før dei byrjar på skulen.
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Språk i det andre utviklingstrinnet
Erfaringane og oppdagingane barna har gjort i
det første utviklingstrinnet dannar grunnlaget
for det arbeidet som skal vidareførast i andre
utviklingstrinn. Det er difor viktig for læraren å
kjenne til og byggje vidare på det grunnlaget barna
har, og det arbeidet som har blitt gjort tidlegare.
Språkarbeidet skal oppfylle dei intellektuelle behova
til barna og appellere til trongen til å forstå korleis
og kvifor språket fungerer som det gjer. Dette betyr
at språk, i si historiske utvikling, er viktig å utforske.
Det betyr at alle aspekta av språket: fonemisk
bevisstheit, morfologi, grammatikk, syntaks og
semantikk er like viktige å presentere frå 1. klasse.
Barna skal ha alle nøklane som er naudsynte for å
kunne både utforske språket og uttrykkje seg med
presisjon og personleg uttrykk.

Det skal leggjast til rette for at elevane utviklar
munnleg og skriftleg språk gjennom å vere kreative,
prøve seg fram og arbeide prosessorientert. Vi ser
på ferdigheitene i munnleg språk og skriftspråk som
kollektive mål for samfunnet, og det betyr at alle
har eit felles ansvar for å bidra til at alle oppnår
eit nivå som er tilfredsstillande for borgarskap i eit
demokratisk samfunn.

Kunnskaps- og utforskingsområde
Norskmateriellet som er knytt til
ferdigheitstrening samlast på eitt område
i grupperommet. Heile klasserommet skal
også bli sett på som eit førebudd miljø for
språkundervising. Vi seier at heile klasserommet
er eit «leselaboratorium», og elevane skal
oppmodast til å jobbe med lesing i alle
fagområde. Definisjonsmateriell og tekst-

Ein kan velje ulike typar ark til skriving av
tekstar, og barna blir lærte opp til å lage ulike
typar små bøker og måtar å publisere tekst på.
Varierte skrivereiskapar finst i klasserommet,
frå ulike typar blyantar til fyllepennar og
splittpennar. Elevane skal også jobbe med
kalligrafiske teknikkar.
Dei fleste språkpresentasjonar skjer i små
grupper slik at elevane er aktive deltakarar,
sjølv om nokre presentasjonar, særleg dei om
språkhistorie, munnleg språk og skriveprosessen,
kan skje i større grupper og av og til med heile
gruppa. Språkpresentasjonar skal skje i grupper
med blanda alder og nivå, slik at elevane lærer
frå å ha ulike roller i gruppa og vil tileigne seg
ulike kunnskapar og ferdigheiter frå opplevinga.

Munnleg kommunikasjon
Elevane skal få positive opplevingar ved å uttrykkje
og utfalde seg munnleg. Dei skal lytte til og byggje
på andre sine innspel i faglege samtalar. Dei skal
presentere, diskutere og fortelje på formålstenlege
måtar både spontant og planlagt, framfor eit
publikum og med bruk av digitale ressursar. Elevane
bør snakkast mykje med og lesast mykje for. Dei bør
oppmodast til å vere aktive i presentasjonar, slik at
dei får mange høve til å uttrykkje seg munnleg.
I løpet av skuleåret skal elevane få rikeleg høve til
å trene på munnlege ferdigheiter gjennom varierte
aktivitetar som skodespel, elevframføringar,
samlingar, materiellpresentasjonar og deltaking i
ulike råd og utval. Konfliktløysing, problemløysing
og medverknad er avhengig av at eleven har eit
språk som er presist med godt opparbeidd ordforråd,
som ikkje er voldeleg og som viser respekt for andre
sine synspunkt. Elevane får trening i korleis dei skal
kommunisere høfleg med omgjevnadene gjennom
skulekvardagen og i samband med studieturar.
Drama og musikk er brubyggjarar mellom
dei ulike faga. Dette er aktivitetar som er
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NORSK 1. – 7. TRINN

Språkarbeidet skal oppfylle dei sosiale behova
til barna, og læraren må leggje til rette for både
individuelt arbeid og gruppearbeid. Elevane skal
ha høve til å jobbe både teoretisk og praktisk, og
med indre motivert, ekte og konsentrert arbeid. I
denne aldersgruppa er det viktig at undervisinga
appellerer til elevane sitt resonnerande sinn og
førestillingsevne. Læraren skal også leggje til rette
for aktiv læring slik at elevane opplever motivasjon
og meistring gjennom å vere i rørsle, leike, undre
seg og bruke sansane.

biletemateriell finst i alle fagområde. Materiell til
analyse av språket si oppbygging skal bli tilbydd
på ein måte som gjev inspirasjon til utforsking,
ikkje berre oppgåver å gjere. Alt materiell i faget
er tilgjengeleg heile tida. Litterære bøker og
faktabøker blir avgrensa og bytte ut med jamne
mellomrom for å skape variasjon.
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med på å styrke samhaldet i elevgruppa og
gjev varierte moglegheiter til å trene på dei
munnlege ferdigheitene. Før skriftspråket blei
funne opp, måtte all kulturell kunnskap bli
formidla munnleg. Gjennom ulike drama- og
musikkøvingar får elevane høve til å ta del
i kulturarven vår, uttrykkje seg kreativt og
personleg, og lære seg tekstar utanåt. Dette
er ferdigheiter dei kan ta med seg inn i anna
arbeid.
Nøkkelmateriell:
X tilrettelagt miljø for samarbeid, meinings
utveksling og problem- og konfliktløysing
X høgtlesing
X lyttestasjon
X munnlege framføringar
X drama og lyrikk
X arbeid i råd og elevmedverknad
Nøkkelfunn:
X Munnleg historieforteljing og kommunikasjon
har vore viktig for menneske til alle tider. Den
har blant anna kome i form av drama, musikk
og dikt.
X Språket er ein del av vår identitet og tilhøyrsle.
X Mennesket si evne til å kommunisere med
avansert språk er unik for vår art og utvikling.
X Språket er ei superkraft som gjev oss høve til å
løyse kompliserte problemstillingar og byggje
vidare på store idéar og tankar i samhandling
med andre.
X Munnleg kommunikasjon kan ta mange former,
og vi tilpassar språket til ulike situasjonar.
X Gjennom munnleg kommunikasjon kan eg gje
uttrykk for eigne tankar og opplevingar og oppnå
forståing for andre sine tankar og synspunkt.
X Eg kan påverke og bli påverka av andre gjennom
språket; både positivt og negativt.
X Vi kan presentere, fortelje og diskutere på ein
formålstenleg måte, både spontant og planlagt,
framfor eit publikum og med bruk av digitale
ressursar.
X Vi kan kommunisere og samhandle gjennom
leik, rollespel og drama.
X Vi kan lære tekst utanåt.

«Eg kan gjere språket mitt synleg»
Elevane skal få oppleve skriveopplæringa som
meiningsfull. Dei skal kunne skrive på hovudmål
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og sidemål i ulike sjangrar og for ulike formål,
og dei skal kunne kombinere skrift med andre
uttrykksformer. Vidare skal dei kunne vurdere
andre sine tekstar og omarbeide eigne tekstar ut frå
tilbakemeldingar.
Skriftspråk er ei av dei viktigaste oppfinningane
menneska har gjort. Det forandra mennesket sitt
tilvære for evig og alltid, og har gjeve oss høvet til
å kommunisere med kvarandre uavhengig av tid og
rom. Skriftspråk er unikt for menneske og inneber
den perfekte koordinering mellom hand og hjerne.
Å skrive er ei samansett ferdigheit. Det finst både
eit mekanisk (meistringa av skrivereiskapar) og
eit intellektuelt aspekt (å analysere ord i lydane
sine og kople dei til symbol). Den intellektuelle
prosessen kan begynne før den mekaniske er
perfeksjonert.
Familiar av bokstavar lærast bort saman slik at
elevane raskt meistrar dei grunnleggande rørslene.
Dei små bokstavane visast først, både med omsyn
til lesing og skriving, og løkkeskrift lærast bort
først i barnehagen og samstundes som trykkskrift
i skulen. Store bokstavar lærast bort i forhold
til funksjonen sin: eigennamn, første bokstav i
setningar, og andre funksjonar som skilt eller
overskrifter.
Skriveprosessen er ikkje berre dei mekaniske
ferdigheitene knytt til sjølvuttrykk, men også
den lange prosessen frå idé til publisering.
Prosessorientert skrivekunst inneber
presentasjonar om alle delane av skriveprosessen:
sjangrar, idéar, utkast, revisjon, redigering og
publisering, og andre element som utgjer god
skrivekunst: organisering, setningsflyt og struktur,
ordval, og personleg stemme.
Nøkkelmateriell:
X rørleg alfabet
X sandpapirbokstavar
X tavler
X spesielle skriveark
X alfabetplansjar
X kunst og handverk i illustrasjonar/presentasjonar
X digitale verktøy
Nøkkelfunn:
X Skriftspråket er ei av dei viktigaste oppfinningane
menneska har gjort, og har ei lang historie.
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X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

«Eg kan tolke andre sine tankar»
Elevane skal lese tekstar for å oppleve, bli engasjert,
undre seg, og dessutan lære og få innsikt i tankane
og livsvilkåra til andre menneske og kulturar.

Dei skal bli introduserte for, utforske og reflektere
over skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og
nynorsk, svensk og dansk, og i omsette tekstar frå
samiske og andre språk. Tekstane skal bli knytte til
både kulturhistorisk kontekst og samtida til eleven.
Å lese flytande er ei kompleks ferdigheit som
inneber fleire steg. Hjelp til å knekke lesekoden finst
i mange ulike former: Bilete-ord-arbeid med vokalar
og konsonantar, ord med lik begynning, rimord og
ordfamiliar. Det blir lagt vekt på å utvide ordforrådet
og byggje opp eit presist og nyansert språk. Munnleg
arbeid med språket er viktig i begynnaropplæringa.
Barna må forstå at dei har eit indre leksikon,
der alle orda dei har høyrt eller sagt er lagra; eit
leksikon som alltid kan utvidast. Barna treng også
hjelp til å sjå einskildord som ein del av ein større
heilskap. Når eleven knekker den grunnleggande
lesekoden, må det bli gjeve presentasjonar i korleis
ein oppnår flyt, fart og setningsmelodi i lesing av
tekst.
Djup lesing blir definert som ein delikat, langsam
prosess der vi fordjupar oss i ein tekst og engasjerer
oss både på eit sensorisk og emosjonelt nivå. Når vi
driv med djup lesing, blir delar av hjernen engasjert
som ikkje blir engasjert ved skumlesing eller
overflatisk lesing – til dømes delar som har med
rytme, syn, høyrsle, kjensler og minne å gjere. Djup
lesing er viktig for kritisk tenking og stimulering av
den moralske førestillingsevna.
Det er viktig å lese høgt for elevane. Vi legg
til rette for at barnet gjer eit minimum av
stillelesing og høgtlesing etter behov, og at dei
med jamne mellomrom les høgt for læraren.
Yngre elevar kan gjerne lese høgt for eldre
elevar, og motsett. Gjennom diskusjonar og
presentasjonar lærer elevane å respondere på
tekst både munnleg og skriftleg. Elevane må få
opplæring i litteraturelement som kan hjelpe
dei til å forstå og ha glede av lengre tekstar
og skjønnlitterære bøker. Elevane må også få
opplæring i lesestrategiar for ulike typar tekstar.
Nøkkelmateriell:
X rørleg alfabet
X lesemateriell for lesing av enkle fonetiske og
ikkje-fonetiske ord
X tilpassa lesemateriell i alle fag knytt til kvart
fagområde
X sjølvlaga materiell for utvikling av flyt og
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X

Bokstavane symboliserer lydar i språket. Ved
å kombinere dei på ulike måtar blir dei til nye
lydar og ord.
Menneska har funne opp mange måtar å
skrive ned tankane sine på, mange ulike
skrivereiskapar og mange medium å skrive på.
Språket vårt har fleire skriftformer. Bokstavane
blir delte inn i grupper ut frå ulike kriterium,
blant anna at bokstavar som byrjar likt er i same
familie.
Språket vårt bruker både store og små bokstavar
og begge formene har ein viktig funksjon.
Nokre ord ser ut nøyaktig slik vi høyrer dei;
andre gjer ikkje det. Det finst reglar som kan
hjelpe oss med å stave ord rett.
Ved å kjenne symbola i alfabetet, kan eg skrive
ned det eg tenkjer og gjere tankane mine synlege
for andre og forevige dei. Då er eg forfattar. Eg
kan kommunisere ting på ein måte som uttrykkjer kven eg er som individ.
Forfattarar må bestemme seg for kva dei ønskjer
å formidle og kven dei skriv for.
Det finst fleire ulike skriftlege kommunikasjonsformer og sjangrar, og eg kan ta desse i bruk i
mine eigne skriftlege arbeid.
Forteljingar har hovudpersonar som ofte møter
utfordringar eller problem. Det er korleis
hovudpersonane løyser problema sine som gjer
historia interessant.
Ein forfattar bruker ulike revideringsteknikkar
for å oppnå ønskt uttrykk. Vi kan også opp
arbeide ferdigheita til å utvikle og evaluere
eige og andre sitt skrivearbeid. Eg kan sjå etter
organisering, ordval, setningsflyt og personleg
uttrykk.
Ulike forfattarar bruker forskjellige teknikkar
for å starte skriveprosessen. Gjennom introduksjon til og bruk av tankekart, brainstorming
og research-arbeid kan eg forbetre skrive
ferdigheitene mine.
Når vi lærer å organisere og perfeksjonere
skrivinga vår, auke ordforråd, stave og bruke
teiknsetjing, kan tankane våre bli betre forstått
av andre.
Det finst fleire måtar å publisere eit skriftleg
arbeid på.

Del 2

X
X
X
X

attkjenning av mønster:
– rimord
– enkel/dobbel konsonant
– konsonantforbindingar og andre kombinasjonar
– høgfrekvente ord
– lydrette og ikkje-lydrette kommandoar
– lydvariasjonar
– leselappar for miljøet
– dramaøvingar (interpretive reading)
tospråklege klassifiserte kort med ord og
setningar
faktabøker, fagbøker, oppslagsverk, digitale
ressursar og skjønnlitterære tekstar
høgt- og stillelesing
kunst og handverk i illustrasjonar/presentasjonar

Nøkkelfunn:
X Bokstavane symboliserer lydar i språket og
blir delte inn i vokalar og konsonantar. Dei kan
kombinerast for å representere lydar som det
ikkje finst symbol for.
X Ved å kombinere bokstavane på ulike måtar
blir dei til ord.
X Orda kan delast inn i stavingar. Stavingar kan
bli klappa og er eigentleg som små ord.
X Eg kan høyre mange ord inni meg.
X Eg kan sjå mange ord inni meg.
X Eg kan gjere meg nytte av teknikkar for å få
betre leseflyt, tempo og forståing.
X Eg kan lære å kjenne igjen ord som blir ofte
brukt, slik at dei blir automatisert.
X Teikn kan fortelje meg korleis eg skal lese noko,
kva kjensler som ligg i teksten og skape variasjon.
X Ved å lese kan eg finne informasjon om ting eg
er nyfiken på.
X Eg bruker ulike lesestrategiar i møte med ulike
tekstar, og kan tilpasse lesinga til formålet.
X Det finst ulike sjangrar med eigne særtrekk,
og det er ein eigen struktur i skjønnlitterære
tekstar.
X Elementa i samansette tekstar utfyller og
forsterkar kvarandre.
X Vi kan kople tekst til eigne erfaringar og tankar.
X Vi kan lese og tolke andre sine tankar.
X Vi kan fortelje att det vi les.

Strukturen og oppbygginga til språket
Elevane skal utvikle kunnskapar om og eit
omgrepsapparat for å skildre grammatiske og
estetiske sider ved språket. Ord har ein funksjon,
og vi forstår kvarandre fordi vi ikkje berre
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oppfattar ordet si tyding, men også ordet sin
funksjon i forhold til andre ord. Ord er organiserte
i logiske rekkjefølgjer som er avgjerande for
kommunikasjonen. På den måten blir arbeidet med
strukturen til språket viktig for alle område innanfor
språkopplæringa.
Læraren jobbar ut frå ein metode som blir kalla
levande grammatikk. Denne metoden gjer at
barna frå tidleg alder kan forske på og oppdage
grammatiske strukturar gjennom variasjon og ei
leikande tilnærming. Fokus ligg på at barna skal
gjere eigne erfaringar med språket i staden for å
pugge etablerte reglar.
Det finst tre hovudaspekt ved strukturen og
oppbygginga til språket:
X morfologi, formlære: korleis ord er bygde opp
av mindre delar som har si eiga tyding
X ordklassar: kategoriar av ord som deler visse
eigenskapar. Vi seier her at «ord har stader å
vere og jobbar å gjere».
X syntaks: læra om korleis setningar er bygde
opp, om forhold mellom ledda i ei setning og
forhold mellom setningar. Vi seier at dei ulike
ordklassane «samarbeider» for å gjere jobbar
for setninga og for å tene verbalet sin vilje.
Sjølv om ein skriv ned og leser ord og setningar i
dette arbeidet, er det munnlege arbeidet viktigast.
Elevane analyserer eige språk som dei allereie
har tileigna seg. Difor avdekkjer dei sanningar dei
eigentleg allereie har ein intuisjon om. Barn med
varierte lesenivå kan difor vere saman i denne
utforskinga.
Nøkkelmateriell:
X litteratur der barna kan leite etter det aspektet
ved språket dei undersøkjer, både sakprosa, dikt
og fiksjon
X ferdigheitsmateriell:
– ordstudiar, plansjar, kortmateriell og det
rørlege alfabetet
– aktivitetar med ordklassar og funksjonen til
orda
– grammatikkboksar
– materiell til setningsanalyse (setningsledd)
– materiell til setningsanalyse (sideordna
heilsetningar og leddsetningar)

Del 2

Nøkkelfunn:
X Tekstar har ulik påverknadskraft og truverd.
X Språklege og retoriske verkemiddel har eit
formål i munnlege og skriftlege tekstar.
X Eg skal vise digital dømekraft.
X Eg har evna til å opptre etisk og reflektert i kommunikasjon med andre.

Språkleg mangfald
Elevane skal ha kunnskap om språksituasjonen i
Noreg i dag og utforske den historiske bakgrunnen
til denne. Dei skal ha innsikt i samanhengen mellom
språk, kultur og identitet, og kunne forstå eigen og
andre sin språklege situasjon i Noreg. Dei skal også
oppnå ei forståing for språkhistorie generelt: Kva
tid begynte menneska å snakke og korleis? Kva
tid begynte menneska å skrive og korleis? Korleis
endrar munnleg språk og skriftspråk seg over tid?
I byrjinga av kvart skuleår fortel læraren om
opphavet til alfabetet og språket. Vidare utover
i skuleåret kjem elevane i kontakt med ulike
skriftformer, alfabet og teikn som har blitt
skapt takka vera mennesket sitt behov for å
kommunisere med kvarandre. Elevane høyrer
forteljingar om historia til det norske språket.
Stavereglar, ordstudiar og etymologiar gjev
historisk innsikt i kvar språket kom frå og
korleis det har utvikla seg over tid. Skilnader
mellom dei skandinaviske språka og mellom
ulike norske dialektar blir utforska. Stamtreet
for norsk blir presentert og sett på i samanheng
med korleis ulike europeiske språk har utvikla seg.
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Nøkkelfunn:
X Ord har ein funksjon i forhold til andre ord i
ein frase eller ei setning.
X Rekkjefølgja på orda påverkar meiningsinnhaldet i setninga, og enkelte ord kan ha fleire
tydingar og funksjonar.
X Ord fortel historier. Dei same orda kan fortelje
mange ulike historier.
X Ord skapar både spørsmål og svar. Vi er stadig
på leiting etter dei rette orda som kan forklare
universet.
X Språk har ein eigen struktur, og strukturen i eit
språk kan skilje seg frå strukturen i andre språk.
X Ord kan byggjast om og forvandlast til nye ord
ved å leggje til små bitar framfor eller bak, eller
ved å lage samansette ord.
X Orda har ulike eigenskapar som gjer at dei kan
klassifiserast i ulike ordklassar.
X Ulike ordklassar samarbeider om å gjere jobbar
for heile setningar.
X Setningar kan samarbeide for å lage samansette
setningar.
X Setningar er heile tankar, og dei har ulike delar.
Nokre setningar har få delar, andre har mange.
X Eg kan lage og lese mange typar setningar. Eg
kan fortelje, spørje og seie ting på ein sterk
måte.
X Språket er bygd opp av eit sett med reglar, og
det finst også unntak og variasjonar frå desse
reglane.
X Eg kan leike med, eksperimentere med og
utforske språket.

Kritisk tilnærming til tekst
Elevane skal kunne reflektere kritisk over kva
slags påverknadskraft og truverd tekstar har.
Elevane skal kunne bruke og variere språklege og
retoriske verkemiddel på ein formålstenleg måte i
eigne munnlege og skriftlege tekstar. Dei skal vise
digital dømekraft og opptre etisk og reflektert i
kommunikasjon med andre.
Nøkkelmateriell:
X tilpassa lesemateriell i alle fag knytt til kvart
fagområde
X faktabøker
X fagbøker
X oppslagsverk
X digitale ressursar
X skjønnlitterære tekstar

Elevane skal utvikle ei sjølvstendig forståing
for norsk språk og litteratur, og innsikt i korleis
språk og tekst har endra seg over tid og framleis
er i endring. Dei får høve til å utforske og
oppleve både norske forfattarar og forfattarar frå
verdslitteraturen. I tillegg inneber dette området å
presentere språk i tilknyting til andre fag, gjennom
dramatiske presentasjonar og presentasjonar av
lesemateriell og definisjonsmateriell i ulike fag.
Nøkkelmateriell:
X kortmateriell om språket si historie, stavereglar,
ordstudiar og etymologiar
X historier om skriftspråket
X historier om det munnlege språket
X definisjonsmateriell
X litteratur frå ulike epokar
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X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

Nøkkelfunn:
Menneske som lever saman må bli einige om kva
ting skal heite og utvikle felles språk.
Vi har ulike skriftformer, alfabet og teikn som
har blitt skapt på grunn av behovet menneska
har for å kommunisere med kvarandre.
Det norske språket høyrer til ein eigen språk
familie, og har utvikla seg over lang tid, både
munnleg og skriftleg.
Norsk låner ord frå andre språk, og har også
gjeve ord til andre språk.
Det er mange fleire ord enn det eg kjenner til.
Ulike fagområde bruker ulik terminologi.
Språket er ein del av identiteten og tilhøyrsla
til menneska.
Språk og tekst har endra seg over tid og er
framleis i endring.
Vi har både dialektar og sosiolektar i Noreg.
Litteraturen og språket speglar tida og kulturen
den er skriven i, men kan også vere relevant for
andre tider og kulturar.

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

Kompetansemål
Etter første halvdel av det andre utviklingstrinnet skal
elevane kunne bruke nøkkelfunna sine til å:
X lytte, ta ordet etter tur og grunngje eigne
meiningar i samtalar
X følgje opp innspel frå andre i faglege samtalar og
stille oppklarande og utdjupande spørsmål.
X halde munnlege presentasjonar med og utan
digitale ressursar
X skildre, fortelje og argumentere munnleg og
skriftleg, og bruke språket på kreative måtar
X samtale om og skildre korleis ord vi bruker kan
påverke andre
X reflektere over korleis språkbruken vår påverkar
andre, og korleis vi tilpassar språket til ulike
situasjonar
X dele ord inn i bokstavlydar og trekkje bokstav
lydar saman til ord under lesing og skriving,
og i arbeid med materiellet
X skrive tekstar med leseleg og funksjonell
handskrift og på tastatur
X bruke små og store bokstavar og setningsteikn
i eigne tekstar
X lage tekstar som kombinerer skrift med bilete
X kombinere og drøfte estetiske verkemiddel og
ulike uttrykksformer i samansette tekstar
X innhente relevant informasjon til eige arbeid,
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X

X
X

X

X
X

X
X
X

gjennom ulike middel, og kunne omarbeide
dette i ettertid
følgje heile skriveprosessen frå idé til publikasjon
i sjølvvalde tema
følgje enkle reglar for personvern og nettetikk
arbeide sjølvstendig med materiell for å øve på
rettskrivingsreglar
utforske tema og arbeide sjølvstendig med
kortmateriell i alle fagområde for å tileigne seg
presise omgrep og utforske ulike tema
lese aldersadekvat lesemateriell med samanheng
og forståing
leike med rim og rytme og lytte ut språklydar og
stavingar i ord
utforske og formidle tekstar gjennom samtale,
skriving og andre kreative uttrykk
skildre, fortelje og argumentere munnleg og
skriftleg og bruke språket på kreative måtar
bruke materiellet aktivt i utforsking av og samtale
om oppbygginga av og tydinga til ord og uttrykk,
og korleis ord blir sette saman til setningar
analysere enkle setningar munnleg og i arbeid
med materiell
bruke fagspråk i arbeidet med setningsopp
bygging og grammatikk, både i samtalar,
presentasjonar og sjølvstendig arbeid
utforske og bruke teknikkar for bruk av
oppslagsverk, til dømes alfabetisering,
forkortingar, innhaldssider og register
samtale om skilnaden mellom meiningar og
fakta i tekst
omarbeide, utforske og formidle tekstopp
levingar gjennom leik, song, teikning, skriving,
samtale og andre kreative aktivitetar
lese og lytte til forteljingar, eventyr, songtekstar, faktabøker og andre tekstar på bokmål og
nynorsk og i omsetjing frå samiske,
skandinaviske og andre språk, og samtale om
kva tekstane betyr for eleven
utforske og samtale om språket si historie
utforske og samtale om oppbygginga og tydinga
av ord og uttrykk på norsk, og samanlikne dei
med andre språk
utforske eige talespråk og samtale om skilnader
og likskapar mellom talespråk og skriftspråk
utforske og samtale om språkleg variasjon og
mangfald i nærmiljøet
utforske og samtale om skilnader og likskapar
mellom sidemål og hovudmål
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X

X

X

X
X

bruke fagspråk og kunnskap om ordklassar og
setningsoppbygging i samtale om eigne og andre
sine tekstar, og i arbeid med materiellet
samanlikne strukturen i det norske språket med
andre språk, og knyte dette til kunnskap om
historia til språket
presentere eigne tolkingar av personar,
handling og tema i eit variert utval av barne- og
ungdomslitteratur på bokmål og nynorsk og i
omsetjing frå samisk
samanlikne talespråk i nærmiljøet med nabo
språk og med andre talespråkvariantar i Noreg
utforske og reflektere over samanhengen mellom
språk og identitet

Vurdering
Prinsippa om vurderingskultur i overordna del ligg
til grunn for vurdering og rettleiing i alle fag.
Undervegsvurderinga skal bidra til å fremje læring,
sjølvstende og ei kjensle av meistring, og til å utvikle
kompetanse i norskfaget. Elevane viser og utviklar
kompetanse i faget når dei gjer eigne funn gjennom
arbeidet sitt med kunnskaps- og utforskingsområda,
og bruker desse på ein måte som utvidar forståinga
deira, ordforrådet og kreative uttrykk. Kompetansen
blir vist når elevane bruker språket munnleg og
skriftleg for å uttrykkje seg i varierte samanhengar,
og når dei reflekterer over eigne og andre sine
språklege uttrykk. Dei viser kompetansen sin når
dei utforskar interesser innanfor ulike område av
faget, når dei tek ansvar og er aktive deltakarar
i gruppa og i presentasjonar. Kompetansen til
elevane blir òg vist i evna dei har til å undre seg
og eksperimentere med språket, og når dei bruker
faguttrykk knytt til oppdagingane sine og arbeidet
sitt innanfor norskfaget. Elevane skal i aukande grad
vurdere eigen kompetanse og progresjon i arbeid
med faget, gjennom samtalar, bruk av loggbok og i
arbeid med materiellet.
Dei vaksne skal aktivt bruke observasjon som
grunnlag for vurdering av elevane i norskfaget.
Basert på observasjon av og samtalar med elevane
skal dei leggje til rette for at dei kan gjere fleire
oppdagingar om språket vårt, og gje rettleiing rundt
elevane sitt val av arbeid og bruk av materiell.
Elevane skal få høve til å prøve seg fram, setje ord
på kva dei opplever at dei får til, og samtale om og
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Etter andre halvdel av det andre utviklingstrinnet
skal elevane kunne bruke nøkkelfunna sine til å:
X lese lyrikk, noveller, fagtekstar og annan skjønn
litteratur og sakprosa på sidemål og hovudmål,
svensk og dansk og samtale om formål, form og
innhald
X lese samiske tekstar på norsk og samtale
om verdiane som kjem til uttrykk, og korleis
stadnamn og personnamn blir uttala
X orientere seg i faglege kjelder på bibliotek og
digitalt, vurdere kor pålitelege kjeldene er, og
vise til kjelder i eigne tekstar
X bruke lesestrategiar tilpassa formålet med lesinga
X skildre, fortelje, argumentere og reflektere i
ulike munnlege og skriftlege sjangrar og for ulike
formål
X skrive tekstar med funksjonell handskrift og
med flyt på tastatur
X leike med språket og prøve ut ulike verkemiddel
og framstillingsmåtar i munnlege og skriftlege
tekstar
X skrive tekstar med tydeleg struktur og meistre
sentrale reglar for rettskriving, ordbøying og
teiknsetjing
X prøve ut skriving av tekstar på sidemål
X gje tilbakemelding på tekstar av medelevar ut
frå kriterium og bruke tilbakemeldingar i
omarbeiding av eigne tekstar
X jobbe analytisk og integrere dei ulike greinene
av norskfaget til ein større heilskap
X skape eigne sakprosaprosjekt som tek i bruk
alle forskingsferdigheiter dei har lært
X utforske og skildre samspelet mellom skrift,
bilete og andre uttrykksformer og lage eigne
samansette tekstar, med og utan digitale ressursar
X presentere faglege emne munnleg, med og utan
digitale ressursar
X bruke song, musikk, rollespel og bilete i
framføringar og presentasjonar
X medverke i skriving og framføring av skodespel
og andre typar framsyningar knytt til hendingar
i regi av skulen
X lytte til og vidareutvikle innspel frå andre og
grunngje eigne standpunkt i samtalar
X drøfte korleis språk kan uttrykkje og skape
haldningar til einskildindivid og grupper av
menneske
X reflektere etisk over korleis eleven framstiller
seg sjølv og andre i digitale medium
X ta initiativ til å gjennomføre studieturar som ein
del av forsking til prosjekt.

Del 2

reflektere over eiga fagleg utvikling. Den vaksne skal
også leggje til rette for elevane si aukande evne til
samarbeid og sjølvstende i faget, og vurdere kva for
endringar som trengst i miljøet og kva vi skal tilby
for å sørge for at eleven utvidar kompetansen sin i
norsk.
Vurderinga skal ha eit tverrfagleg og heilskapleg
perspektiv, og fokusere på elevane si forståing av
samanhengar.
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Aritmetikk og algebra

matematiske sinn». Aritmetikk er ein del av vår
menneskelege kulturarv og ein naturleg del av
kvardagen vår. Matematikken er eit heilskapleg
fag der alle delane heng saman. Barnet skal møte
varierte representasjonar og varierte metodar for
å skape seg eit heilskapleg bilete av faget som skal

Aritmetikk baserer seg på det ibuande
potensialet mennesket har for matematikk. I
montessoripedagogikken blir dette kalla «det

Egyptisk og
romersk system

Ei av dei fem
forteljingane om livet

Dei 4
reknemåtane

Historisk
utvikling

Memorering
av tabellar

Det historiske

Andre perspektivet til Matetalsystem matematikken matikarar
«ny matematikk»

Teljing

Kalender

Brøk

Hovudrekning

Desimalsystemet

o
lsymb
Å telje Ta

l

Klokka

Tidslinjer

Forkorting
Proporsjonar
Avrunding
Multiplar

Faktorar

Kvadrat
Binomialar

Partal/oddetal

Tid

Årstider
Solsystemet

Trinomialar

Tallære

Måling

Primtal
Kubar

(sjå også «fysisk
geografi»)

Kvadratrot

Historia
om tala

Andre
tidsrekningar
Digitale
verktøy

Potensar

(sjå eige ark)

Statistikk/
datainnsamling

Tabellar

Rekkefølgjer
Sannsynsrekning

Pengar
Måleeiningar

Kubikkrot

Algebra

Geometri

Tolking av
statistikkar
Diagram

ARITMETIKK OG ALGEBRA 1. – 7. TRINN

Betydinga av faget for individ og
samfunn

Rutetabellar
Telefon
Porto
Rekningar

Matematikk
i dagleglivet

Mynteiningar/
valuta

Arbeid
Løn
Sparing
Reine
Økonomisk
geografi

Digitale
verktøy

Rekneforteljingar
Kalkulator
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brukast i kvardagen og vidare liv. Barnet utviklar
evna til å bruke matematikk i praksis. Faget har eit
spesielt ansvar for opplæringa i å kunne rekne og
utvikle matematisk forståing.
Gjennom bruk av materiellet utviklar barnet
forståing for matematiske problemstillingar og
utforming av matematiske reglar. Barnet blir rusta
til å handtere ulike strategiar for problemløysing,
både individuelt og i samarbeid med andre. Det
er ei førebuing til å møte den raske utviklinga i
samfunnet.
Munnleg arbeid med faget skjer i presentasjonar,
i dialog med andre i gruppa, gjennom diskusjon
knytt til utfordringar og arbeid med materiell, i
framstilling av løysingsforslag, formulering av reglar
og i forklaring av ulike matematiske prosessar.
I frigjeringa frå materiellet verbaliserer barnet
prosessen og formulerer reglane sjølv. Det blir alltid
brukt eit presist matematisk språk der omgrepa
innan kunnskapsområda er korrekte. Barnet skal
gjere både skriftlege og munnlege rekneoperasjonar,
og dei lagar ofte sine eigne problemstillingar og
reknestykke. I det skriftlege arbeidet er føring
og oppstilling av stykke sentralt. Etter kvart som
barnet blir eldre, er det viktig å systematisere
og kommunisere det ein har forstått. Prosessar
og reglar blir skrivne ned, og det jobbast med
overføring av kunnskap til nye område slik at det er
samband mellom faga.
Lesing i faget er nært knytt til å forstå instruksjonar
i oppgåver, både i materiell og etter kvart
tekstoppgåver. Leseferdigheita på eldre trinn
handlar om å kunne hente ut sentral informasjon
frå eit tekststykke, og å behandle samansett
informasjon som krev fleire operasjonar. Det blir
lagt vekt på bruk av ulike reiskapar i arbeid med
aritmetikk og algebra, og elevane får øve seg på å
gjere val knytt til formålstenleg bruk av reiskapar.
Digitale program og reiskapar har også ein sentral
plass både i arbeidet og i elevane sine framstillingar.

Aritmetikk, algebra og menneskelege tendensar
Barnet skal oppleve at menneska har brukt tal til
å ordne verda i lang tid. Menneske har gjennom
tidene brukt tal til å lage eit språk for storleikar
og mengder. Gjennom forteljinga om historia
til tala skal barna oppleve at tala dei bruker
i det daglege er eit produkt av ei lang rekkje
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menneskelege historier der det felles arbeidet
til mange kulturar har skapt talsystemet slik vi
kjenner det i dag. Den store forteljinga om tal
er essensiell for å skape ei forståing hos barna
for menneska si undring og utforsking av tal, og
bruken av tal og strukturar til å ordne verda.
I alderen 6–12 år har barn eit resonnerande sinn
og ei sterk søking etter sanning. Det resonnerande
sinn skapar samanhengar og byggjer reglar
og lover. Arbeid med aritmetikk og algebra
gjev mykje øving med dette, og barnet skal få
rom til å bruke tendensane sine for å utvikle
sitt matematiske sinn. Eit matematisk sinn
leitar etter mønster, skapar orden, er kreativt
problemløysande og kan uttrykkje matematiske
tankar. Elevane bør få høve til å finne mønster
sjølv i arbeid med aritmetikk, som kan føre dei
mot generaliseringane som vi kallar algebra.

Aritmetikk og algebra i det første utviklingstrinnet
Arbeidet i montessoribarnehagen er både ei direkte
og indirekte førebuing til det vidare arbeidet i
montessoriskulen. I barnehagen møter barna
materiell som trenar sansane, praktisk liv-øvingar,
og matematikkmateriell som saman med språk
hjelper barna til å utvikle sitt matematiske sinn.
Materiellet som trenar sansane er ei utforsking av
omgjevnadene samstundes som det er ein hjelp til
å skape system og orden. Gjennom dette arbeidet
oppdagar dei mønster og ser ting i samanheng med
kvarandre. Dei menneskelege tendensane for å
orientere seg, utvide perspektivet og skape orden er
aktive i barnehagealderen. Mykje av materiellet som
trenar sansane er naturleg matematisk. Materiellet
er utvikla med eit mål om å gjere abstrakte reglar
konkrete. Gjennom dette arbeidet kan barna
skape ei sensorisk forståing for oppbygginga av
matematikken og få ei byrjande abstrakt forståing
for mengder og forhold.

Aritmetikk og algebra i det andre utviklingstrinnet
Utforskinga, samarbeidet og undervisinga i
aritmetikk og algebra bør dreie seg om å hjelpe
barna med å opparbeide seg ein fleksibilitet med
tal og reknemåtar. Denne fleksibiliteten gjer at dei
blir tydelege matematiske individ som har fleire
verktøy for å løyse matematiske utfordringar.
Barna søkjer etter matematiske utfordringar, og
i montessoripedagogikken går det grunnleggande
og det komplekse parallelt med kvarandre. I det
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andre utviklingstrinnet dreier barnet sitt fokus
utover til gruppa, og det fører til at matematikken
må vere eit fag der samarbeid og fellesskap står
sterkt.
Arbeidet for pedagogen handlar om å vise ei stor
breidde av arbeid som kan gje barnet ei så djup
forståing som mogleg. Det er essensielt å bruke
materiell til å skape strukturar samstundes som
ein opnar opp for spørsmål og stiller spørsmål som
skapar vidare undring.

I aritmetikk jobbar elevane med alle reknemåtane
samstundes, uavhengig av kvarandre. Det er
gjennom arbeidet med materiellet at eleven
sjølv oppdagar samanhengar, reglar og samband
mellom dei ulike reknemåtane. Elevane får
erfaring med alle reknemåtane kvar for seg.
Dei får også tidleg erfaring med veksling og
tiarovergang. Dei yngste elevane arbeider konkret
ved hjelp av materiellet. Dei eldre elevane i første
periode av utviklingstrinnet byrjar å integrere
dei ulike retningane i aritmetikk til ein heilskap.
Dei er aktive skaparar av det matematiske
systemet. Når vi presenterer vesentlege aspekt
i matematikken, gjer vi det på ein måte som
ansvarleggjer og myndiggjer barna. Barna bør
lage mattestykka sjølv, og dei får utforske sine
eigne problemstillingar. På denne måten blir

Kunnskaps- og utforskingsområde
Arbeid med materiellet gjev barna ulike oppdagingar
i faget. Erfaringar med materiellet hjelper barna
til å bli kjent med kategoriane til tala, familiane,
mengder, potens og delar av ein heil - brøk. Det
førebudde miljøet skal skape undring og oppdaging i
matematikk.
X Materiellet er samla på eitt område i gruppe
rommet. Det skal vere eit fullt sett med
materiell i klasserommet, og alt materiell skal
vere tilgjengeleg heile tida.
X Materiellet bruker ein kombinasjon av geometri
og fargekoding for å synleggjere visse aspekt av
titalssystemet. Vi kallar dei synleggjorde eller
konkretiserte abstraksjonar.
X Materiellet kan brukast som ei bru til å skape
algebraiske formlar fordi dei geometriske
mønstera som blir skapte i arbeidet med
materiellet blir oppdaga av elevane, og forholda
kan difor skildrast av elevane via «bokstavane
sitt språk»; det vil seie algebraiske formlar.
X Materiellet kan representere kva som helst,
sidan det er konkretiserte abstraksjonar, ikkje
konkretar. Materiellet kan difor brukast av
elevane til å skape eigne rekneforteljingar. Slik
lærer dei å snakke matematikken sitt språk.
Alt materiell har lik status og blir brukt for å
skape eit heilskapleg bilete av matematikken.
Materiellet blir brukt på ulike måtar i den første
og andre halvdelen av det andre utviklingstrinnet.
Materiell brukast kvar gang ein ny prosess skal
bli introdusert, og ofte viser vi nye prosessar med
materiell som er kjent for barnet frå før. Dette
skapar tryggleik og moglegheit for å mobilisere
bakgrunnskunnskap frå tidlegare arbeid med
det same materiellet. Dei eldre barna bruker
materiellet i kombinasjon med hovudrekning, og
med ei gradvis aukande evne til abstraksjon. Med
abstraksjon meiner vi ikkje berre memorering av
trinna i ein prosess, «å gjere det i hovudet», men
verkeleg forståing av alle elementa som gjer ein
reknemåte mogleg. Å føre barna mot abstraksjon
betyr òg å mobilisere evna til å estimere og gjere
overslag, noko som gjer fasitar irrelevante. Barna
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Presentasjonane våre i aritmetikk og algebra er
viktige for å hjelpe barna på vegen mot ei abstrakt
forståing av matematikk. Vi viser elevane materiellet
på ein måte som gjev dei høve til å utforske sjølv.
Presentasjonane skjer i små grupper, der ein
«snakkar matematikken sitt språk» og arbeider
med samarbeidsteknikkar som gjer at barna
deler strategiar med kvarandre. Vi er nøye med å
bruke korrekt matematisk språk. Vi er nøye med
å verbalisere det vi gjer for å gje barna forståinga
av kva som skjer i dei ulike prosessane. Gjennom
eit presist arbeid i matematikk gjev vi barna
høve til å vidareføre si eiga oppdaging. Gjennom
presentasjonar, materiell og barna sitt eige arbeid
skal matematikken hjelpe barna med å utvikle
refleksjon, samarbeid, sjølvkontroll og logisk
tankegang. Faget har rom i seg til å ta imot barna
sine ulike inngangar i utforsking og problemløysing,
samstundes som barna i andre del av første
utviklingstrinn skal gå mot ein effektivitet i enklare
matematikkoppgåver.

dei matematiske reglane oppdaga av barna
sjølve. Matematikken blir på denne måten erfart
kunnskap.
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lærer sjølv korleis dei kan vurdere om eit svar er
rimeleg ut frå det dei har forstått om titalssystemet
og reknemåten, og jobbar mot nøyaktigheit og
effektivisering ved å memorere tabellane.
Materiellet gjer det mogleg for eleven å jobbe
på mange ulike nivå og fordjupe seg etter eigne
interesser og behov, uavhengig av presentasjonane
til læraren. Dei kan også lære bort til kvarandre.
Montessorimateriellet legg til rette for at eleven
kan repetere eit materiell så mykje som trengst
for å oppnå forståing. Elevane lærer alle dei fire
reknemåtane samstundes. Ingen av dei blir rekna
for å vere vanskelegare enn dei andre. Det historiske
og fleirkulturelle aspektet i faget kjem tydeleg fram
når vi presenterer bruk av matematikk i ulike
kulturar. Vi legg vekt på takksemd og beundring for
arbeidet som tidlegare menneske har gjort, og dei
menneskelege behova og skaparkrafta som ligg bak
alle oppdagingar og kunnskap innan aritmetikk og
algebra.
I matematikkfaga blir det lagt vekt på elevane si
evne til utforsking og problemløysing, og på at
dei skal oppdage samanhengar i og mellom faget
sine kunnskapsområde og andre fagområde. Vi ser
etter mønster både i presentasjonar og i barna sitt
sjølvstendige arbeid, og det blir lagt stor vekt på
framgangsmåtar, analyse og strategiar. Prosessar
blir tydeleg verbaliserte, og elevane øver på å
kunne følgje og forstå matematiske resonnement,
kritisk vurdere matematiske modellar og grunngje
resonnementa sine og eigen argumentasjon.

Historia til matematikken - Verda kan målast
Den femte store forteljinga fortel om opphavet til
talsystemet vårt, symbola i det, plassverdisystem
og talet null som den store helten. I løpet av den
historia møter barna også andre talsystem som
kan utforskast. Vidare forteljingar blir vovne inn
i matematikkpresentasjonar, om symbol som blir
brukte, om opphavet til algebra, om matematikarar
som har utforska ulike aspekt av tal. Måleiningar
leggjast i dette utforskingsområdet, der ein fører
barna frå ikkje-standard einingar, som kroppsdelar,
mot det metriske systemet.
Nøkkelmateriell:
X forteljingar frå historia til matematikken
X ikkje-standard måleiningar
X det gule desimalbrett (metrisk system)
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Nøkkelfunn:
X Matematikken er eit resultat av mennesket sine
tendensar, og alle menneske har eit matematisk
sinn.
X Det finst mange talsystem, og vårt talsystem er
eit resultat av utforskinga og arbeidet til mange
menneske, migrasjon og deling av idéar.
X Menneske skapar symbol for å kunne hjelpe dei
til å uttrykkje matematiske forhold og sanningar.
X Matematikken er bygd opp av reglar og kan
ordnast i ulike system.
X Standardisering av system skjer når det blir
behov for semje.
X Det er mange måtar å angripe eit matematisk
problem på.
X Verda kan målast på mange måtar. Einaren eller
måleininga kan vere kva som helst.

Titalssystemet, teljing, potens og andre talsystem
Desimalsystemet, eller titalssystemet, er
grunnlaget for den måten vi tel og reknar med
tal. Ti er grunntalet, og systemet bruker også
posisjonssystemet, som betyr at plassen eit
siffer har i ei rekkje avgjer verdien. Nøklane til
desimalsystemet gjev barna strukturen i talsystemet,
og krev berre kjennskap til å kunne telje frå 1–10.
Med hjelp av materiellet kan barna då skape store
mengder utan å anstrengje seg. Den viktigaste
nøkkelen i desimalsystemet er kva som skjer i
overgangen mellom ni og ti. Denne overgangen
styrer heile systemet.
Tala 1–10 blir presenterte først som mengder,
deretter symbol, og deretter kopling av mengde
til symbol. Til slutt blir systemet opp til tusenar
presentert på same måte via ei geometrisk
framstilling av mengdene. Det eigentlege
storleiksforholdet mellom desse kategoriane blir
gjort tydeleg med den geometriske forma. Symbola
visast med talkort som har eit fargekodingssystem
som legg vekt på at det finst tre medlemmar av
kvar «familie»; einarar, tiarar og hundrarar. Dette
geometriske mønsteret og fargekoding blir gjenteke i
mange ulike materiell, og er ein hjelp til abstraksjon
av plassverdisystemet.
Lineær og hoppeteljing blir utforska med eit anna
materiell som har eit anna fargekodingssystem. Ein
bruker det same geometriske mønsteret (einar, stav,
kvadrat, kube) for dei ulike potensane av tala 1–10,
opp til tredje potens. Det same materiellet blir brukt
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til å utforske andre talsystem og potensar av tal.

X
X

Ei tallinje er ein naturleg del av språket til tala.
Tal kan ordnast konkret, grafisk, aritmetisk og
retorisk.
Vi kan skrive eksponentar i staden for å skrive
alle nullane når vi skriv potensar av 10.
Vi kan ha andre tal som grunntal i eit posisjonssystem, men veksling til ny kategori vil følgje det
same mønsteret (potens av grunntalet).
Språket som blir snakka i datamaskinar er
bygd opp av det binære talsystemet, også kalla
totalssystemet.
Eit tal i kva som helst talsystem kan bli gjort om
til eit likeverdig tal i eit anna talsystem

Dei fire reknemåtane, store tal

Nøkkelmateriell til teljing, potens og andre
talsystem:
X perlekabinettet
X perlestavane
X kvadrata og kubane av 1–10
X talsystem brett eller matte
X kubikkmateriellet
X potens av 2-materiellet
X det hierarkiske materiellet
X det gule desimalbrettet for vidare utforsking av
potensane av 10
X det gylne perlemateriellet

Alle dei fire reknemåtane blir presenterte med
montessorimateriell i barnehagen og i det første året
på skulen. Ulike variasjonar blir presenterte som
både viser ulike aspekt av dei ulike reknemåtane
eller ein veg mot gradvis abstraksjon av prosessane,
inkludert ledd i skriving av prosessen. Nokre
materiell er meir abstrakte enn andre; det vil seie
at bruken av dei påreknar at elevane ber visse
sensoriske opplevingar i hovudet. Til dømes, for å
jobbe med full forståing med ei perleramme, må
eleven sjå føre seg det hierarkiske materiellet for å
forstå storleiksforholda mellom like store perler på
ramma.

Nøkkelfunn:
X Eit tal er ein abstrakt idé, og eit siffer er eit
symbol som uttrykkjer den idéen. I vårt talsystem
kan vi uttrykkje alle tala med 10 siffer.
X Eit tal kan vere både ei mengde ulike ting som
kan teljast og ein jamn auke med ei viss måleining.
X Einaren kan vere kva som helst.
X I vårt system har vi kategoriar eller ordenar,
som er basert på 10. Når 10 av ein kategori kjem
saman, må dei vekslast til ein ny kategori.
X Kategoriar får nye plassar og kategoriane blir ordna
frå høgre til venstre, mindre kategoriar til høgre.
X Kategoriane kan få geometrisk form: einaren er
eit punkt, tiar er ei linje, hundre ei flate og tusen
ein kube, som er eit nytt punkt. Dette mønsteret
kan gjenta seg i det uendelege
X 0 er plasshaldar og passar på at ingen andre tek
plassen til ein kategori. Nullen er høfleg og gjev
frå seg plassen med ein gong nokon treng den.
X Talet 0 er helten som eigentleg er ingenting,
men som likevel har stor betyding for desimal
systemet vårt.

X
X

X

X

Nøkkelmateriell:
X det gylne perlemateriellet (alle reknemåtane)
X frimerkespelet (alle reknemåtane)
X perlerammene (addisjon, subtraksjon og
multiplikasjon)
X perlerøyra (divisjon)
X sjakkbrett (multiplikasjon)
X flat perleramme (multiplikasjon)
X det store bankspelet (multiplikasjon)
Nøkkelfunn:
X Mengder kan bli større ved å leggje saman to
eller fleire mengder (addisjon).
X Mengder kan bli større ved å leggje saman det
same talet fleire gonger (multiplikasjon).
X Mengder kan bli mindre ved å ta vekk ei mindre
mengde frå ei større mengde (subtraksjon).
X Vi kan samanlikne to tal (mengder) og sjå kva
som er størst og kor mykje større den eine er
enn den andre (addisjon og subtraksjon).
X Mengder kan bli delte ut slik at alle einingane
som får, får likt (divisjon).
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Nøkkelmateriell til titalssystemet:
X perlestavar og talkort (tal 1–10, 1–100)
X sandpapirtal (til skriving av tal)
X talkort og brikker (tal 1–10)
X det gylne perlemateriellet (1–9000)
X talsystem brett eller matte
X talkorta til 1000
X frimerkespelet (1–9000)
X den vesle perleramma (1–10 000)
X det hierarkiske materiellet (1–1 000 000)
X talkorta til 1 000 000
X den store perleramma (kuleramma)
(1– 10 000 000)
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X
X

X
X

Ei mengde kan bli delt opp i like store grupper
(divisjon).
Når eg veit kva kategoriar eg jobbar med, kan eg
bruke den kunnskapen til å sjå om svaret mitt er
rimeleg, eller til å gjere overslag.
Addisjon og subtraksjon heng gjensidig saman.
Divisjon og multiplikasjon heng gjensidig saman.

Dei fire reknemåtane: memorering av vesentlege
kombinasjonar (tabellar), negative tal,
multiplikasjonslover, multiplum og faktorar,
delelegheit
Memorering av vesentlege kombinasjonar blir
presenterte parallelt med arbeid med store tal.
Ein hjelper barna først til å oppdage kva som er
dei vesentlege kombinasjonane ein treng å huske
utanåt i kvar reknemåte, og så blir ulike strategiar
for memorering av desse kombinasjonane viste.
Vegen til memorering er veldig ulik frå barn til
barn, og barna skal oppmodast til å dele strategiar
med kvarandre. Seinare bruker ein noko av det
same materiellet for å utforske korleis negative tal
oppfører seg i alle reknemåtane.
Den kommutative lova og distributive lova i
multiplikasjon blir også utforska tidleg med
det same materiellet, og seinare med det gylne
perlemateriellet og anna materiell for kvadrat- og
kubebygging. Arbeid med desse lovene styrker
memoreringsprosessen og fører til oppdaginga av
mønster som kan bli uttrykte med algebra.
Multiplum- og faktorarbeid og delelegheit er også
parallelt arbeid med arbeid med store tal, og støttar
barnet si forståing av mønster innan multiplikasjon
og forholdet mellom multiplum og faktorar og
styrker arbeid med multiplikasjon, divisjon og
brøk. Det byrjar allereie i barnehagen med uformelt
arbeid med hoppeteljing. Variert materiell blir brukt
i dette arbeidet for å styrke barnet si forståing av
korleis tal oppfører seg når eit tall multipliserer seg
sjølv, eller prøver å lage eit anna tal med grupper av
seg sjølv.
Nøkkelmateriell:
X perlekjeder
X perlestavane
X slangane for addisjon og subtraksjon
X strip boards (barnehagemateriell)
X tavlene for memorering
X det negative slangemateriellet (negative tal)
94

X
X
X
X

det gylne perlemateriellet (multiplikasjonslover,
delelegheit)
multiplumark med tal til 100
pluggebrett (multiplum og faktorar)
tabell A, B, C (multiplum og faktorar)

Nøkkelfunn:
X I kvar reknemåte finst det vesentlege kombi
nasjonar som kan effektivisere rekneprosessen.
X Det finst mønster hos desse kombinasjonane
som kan hjelpe meg med å huske dei.
X Talsystemet kan flytte på seg på begge sider av
0-aksen; vi kan få både positive og negative tal.
X Nokre tal har spesielle eigenskapar, som
primtala. Primtala er viktige for delelegheit,
fellesnemnar og faktorisering.
X Multiplum og faktorar har eit gjensidig forhold.
X To tal vil alltid ha eit felles multiplum, men ikkje
nødvendigvis felles faktor.

Brøk og desimalbrøk
Ein einar kan vere kva som helst, og ein einar
kan bli delt opp i like delar. Brøk blir introdusert i
slutten av barnehagen og byrjinga av 6–12-perioden.
Ein startar med korleis ein skapar og namngjev
brøk og skapar likeverdige (ekvivalente) brøkar.
Så ser ein på addisjon og subtraksjon av brøkar
med like nemnarar, og multiplikasjon og divisjon
med eit heilt tal innanfor grensene til materiellet.
Deretter bruker ein kunnskapen om jambyrdigheit
(ekvivalens) til å jobbe med addisjon og subtraksjon
av brøkar med ulike nemnarar og multiplikasjon
og divisjon med ein brøkdel. Så ser ein på korleis
kunnskap om multiplum og faktorar kan hjelpe
abstraksjonsprosessen. Ein trekkjer samanheng
mellom vanlege brøkar og desimalbrøk gjennom
bruk av montessorimateriell når barn har hatt litt
erfaring med vanlege brøk, som fører barn inn i ei
ny utforsking av tal mellom heile tal. Dei utforskar
deretter talsystemet som eit symmetrisk system
med einaren i midten og uendelege potensar, både
positive og negative, på kvar side. Dette arbeidet
skjer parallelt med arbeid med potensar av tal og
negative tal.
Nøkkelmateriell:
X brøksirklane
X lause brøkdelar
X divisjonskjegler
X det gule desimalbrettet og materiellet
X desimalsjakkbrett
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X

desimalplata for konvertering av vanleg brøk til
desimalbrøk og prosent

Kvadrat- og kubebygging, kvadratrot og
kubikkrot
Montessorimateriellet blir brukt til utforsking av
binom, trinom og kvadrat og kubar med fleire ledd.
Dette arbeidet gjev viktig repetisjon av prosessar
relatert til dei fire reknemåtane, men fører også
til oppdaginga av mønster som kan bli uttrykte
algebraisk. Arbeidet strekkjer seg frå det tidlegaste
arbeid med 6–7-åringar til det mest avanserte arbeid
med 12-åringen.
Nøkkelmateriell:
X perlekvadrat og kubar
X det gylne perlemateriellet
X pluggebrettet
X kubikkmateriellet
X binomialkuben
X trinomialkuben
X den hierarkiske kuben

Algebra, talforhold og proporsjonar
Viktig terminologi relatert til likningar blir
introdusert med montessorimateriell tidleg i
grunnskulen. Det er viktig for elevane å sjå på
likskapsteikn som ein indikasjon av noko som
er sant: at det som er på den eine sida er lik det
som er på den andre; med andre ord, at uttrykka i
likninga er i balanse. Balansering av likningar og å
løyse for ukjente variablar kan deretter bli vist med
materiellet. Barna kjem også fram til algebraiske
formlar via dei andre utforskingsområda. Talforhold
og proporsjonar gjev ny viktig innsikt i arbeid med
brøk frå ein annan synsvinkel.
Nøkkelmateriell:
X perlestavar (balansering av likningar, å løyse for
ukjente variablar)
X pluggebrett (talforhold)
Nøkkelfunn:
X Eit likskapsteikn betyr jambyrdigheit mellom
det som er på begge sidene av det.
X Vi kan bruke algebraiske nemningar for å uttrykkje
formlar, relasjonar, gjentakingar og mønster.
X For å halde ei likning i balanse, må det som blir
gjort med den eine sida av likskapsteiknet bli
gjenskapt på den andre.
X Forhold mellom tal kan vere konstante sjølv når
det ikkje er likskap. Dette kan bli uttrykt som
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Nøkkelfunn:
X Ein heil kan bli delt opp i mindre like bitar, som
kan bli nemnde.
X Dei like bitane som utgjer ein heil, dannar ein
slags familie.
X Nokre kombinasjonar av brøkar frå same heile
(familie) er like store som ein eller fleire bitar
frå ein annan familie frå same heile. Desse er
likeverdige.
X Vi kan bruke dei fire reknemåtane for å rekne
med brøk. Veksling skjer når ein skapar ein heil.
X Multiplikasjon av eit tal med ein brøk gjev oss eit
resultat som er mindre enn det vi starta med.
X Divisjon av eit tal med ein brøk gjev oss eit
resultat som er større enn det vi starta med.
X Einaren sin plass er den minste kategorien i
titalssystemet når vi jobbar med heile tal, men i
midten av systemet når vi jobbar med desimalbrøk.
X Vanlege brøkar kan gjerast om til desimalbrøkar
og motsett.
X Veksling når ein jobbar med desimalbrøk fungerer
på same måte som veksling med heile tal.
X Multipliserer vi med potensar av ti blir tala
større, medan tala blir mindre når vi deler med
potensar av 10.

Nøkkelfunn:
X Eit tal kan ta ulike former, og nokre av dei har
spesielle eigenskapar, som kvadrat, kubar og
trekanttal.
X Eit kvadrat blir bygd når eit tal multipliserer seg
med seg sjølv, medan eit tal multiplisert med eit
anna er eit rektangel, og eit tal som tek seg sjølv
tre gonger, blir ein kube.
X Den distributive lova i multiplikasjon hjelper
oss til å kalkulere kvadrat og kubar av binom,
trinom og summar med fleire enn tre ledd.
X Det finst mønster i dei geometriske formene som
binom, trinom og kvadrat og kubar av tal tek.
Desse mønstera er føreseielege. Dei kan skildrast
algebraisk.
X Kvadratrot og kubikkrot av ei mengde/tal kan
ein finne ved å finne verdien av dimensjonen til
det fysiske kvadratet eller kuben som byggjast
med den mengda. Prosessen kan gjerast med
materiell, deretter skildrast med ord og utførast
utan materiell.
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X

talforhold og proporsjonar.
Eg kan bruke det eg veit om multiplum og
faktorar for å løyse problem med talforhold og
proporsjon.

X
X
X

Statistikk og sannsynlegheit, grafar og
matematisk problemløysing, rekneforteljingar
Barna bruker montessorimateriell til å representere
ulike ting i verda som kan samanliknast eller
reknast med, og skapar eigne rekneforteljingar.
Dei lærer å samle data og skapar eigne grafar av
ulike typar. Dei bruker også utforskingane sine om
naturen og samfunnet til å skape eigne grafar og
analysere funna sine.

X

Nøkkelmateriell:
X datasamlingar i alle fag
X alt materiell som representerer mengder, kan
brukast i desse aktivitetane
X objekt i miljøet, terningar (sannsynlegheit)
X koding og digitale hjelpemiddel

X

X

X

X

Nøkkelfunn:
X Eg kan forklare funn frå eksperiment med sannsynlegheit med matematiske uttrykk.
X Ein einar kan vere kva som helst. Materiellet
kan representere kva som helst og kan difor brukast til å løyse praktiske matematiske problem
og uttrykkje forhold mellom mengder.
X Det er eit presist språk som må brukast når eg
skal lage rekneforteljingar om ting i verda.
X Ulike grafar kan brukast for å uttrykkje ulike
typar forhold.

Kompetansemål
Etter første halvdel av det andre utviklingstrinnet
skal elevane kunne bruke nøkkelfunna sine til å:
X kjenne igjen og kunne samtale om nokre talsystem frå ulike sivilisasjonar
X utforske og samanlikne ikkje-standard og
standard måleiningar og kunne bruke dei til å
måle lengde og andre aspekt av omgjevnadene
(til dømes areal, temperatur, tid og volum)
X forklare korleis vi skildrar tid ved hjelp av
klokke og kalendrar
X lage og følgje reglar og trinnvise instruksjonar i
materiellbruk, leik, spel og koordinatsystem
X kjenne att og skrive tal til millionar både med
materiell og på papir
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X

X

X
X
X

X

X

X
X
X

utforske og skildre generelle eigenskapar ved
partal og oddetal
utforske og kunne samtale om posisjonssystemet
til millionar ved hjelp av materiellet og symbol
ordne tal, mengder og former ut frå eigenskapar
og verdi, samanlikne dei og reflektere over om
dei kan ordnast på fleire måtar
samanlikne perlekjedene med tallinjer, og bruke
begge til å gjere berekningar og vise storleikar
på tallinja
utforske og bruke dei fire reknemåtane,
addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon
(målingsdivisjon og delingsdivisjon) både med
sjølvlaga stykke og i praktiske situasjonar, med
små og store tal
utforske og forklare samanhengar mellom
dei fire reknemåtane og bruke samanhengane
formålstenleg i utrekningar
lage rekneuttrykk med alle reknemåtane til
praktiske situasjonar og finne praktiske situa
sjonar som passar til oppgjevne rekneuttrykk
lage algoritmar basert på oppdagingar av
mønster med materiellet
automatisere dei fleste av dei vesentlege
kombinasjonane i alle reknemåtane og dele
memoreringsstrategiar med kvarandre
bruke kommutativ, assosiativ og distributiv
lov til å utforske og skildre strategiar i
multiplikasjon med små og store tal,
kvadratbygging og kubebygging
finne faktorar og multiplar av tal med hjelp av
materiell og hovudrekning
finne felles multiplum og felles faktorar med
hjelp av materiell og hovudrekning
skildre likskap og ulikskap i samanlikning av
storleikar, mengder, uttrykk og tal og bruke
teikn for likskap- og ulikskap, og representere
likeverdigheit med materiell
namngje, samanlikne og rekne med brøk i dei
fire reknemåtane med materiell, både med felles
nemnar og ulik nemnar
bruke desimalbrøk i praktiske samanhengar og
uttrykkje talstorleikar på varierte måtar med
materiell
utforske og skildre jambyrdigheit med brøk, og
bruke dette til å løyse reknestykke
eksperimentere med og forklare plasseringar i
koordinatsystemet
samle, sortere, notere og presentere data ved
hjelp av teljestrekar, enkle grafar, diagram og
tabellar og kunne kommentere resultatet
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X

X

Utforske tal, mengder og teljing i leik, natur,
biletkunst, musikk og barnelitteratur,
representere tala på ulike måtar og omsetje
mellom dei ulike representasjonane
Modellere situasjonar frå sin eigen kvardag og
forklare tenkjemåtane sine

X
X
X
X

Vurdering
Prinsippa om vurderingskultur i overordna del ligg
til grunn for vurdering og rettleiing i alle fag.
Undervegsvurderinga skal bidra til å fremje læring,
sjølvstende og ei kjensle av meistring, og til å utvikle
kompetanse i aritmetikk og algebra. Elevane viser
og utviklar kompetanse i faget når dei gjer eigne
funn gjennom arbeidet sitt med kunnskaps- og
utforskingsområda, og bruker desse på ein måte
som utvidar den matematiske forståinga deira.
Kompetansen visast når elevane bruker faguttrykk,
og når dei forklarar og nyttar seg av matematiske
prosessar, og kan sjå samanhengar mellom dei
ulike områda i aritmetikk og algebra. Dei viser
kompetansen sin når dei utforskar interesser
innanfor ulike område av faget, når dei tek ansvar
og er aktive deltakarar i gruppa og i presentasjonar.
Kompetansen til elevane visast også i evna deira
til å gradvis abstrahere matematiske prosessar, og
når dei utforskar og reflekterer over matematiske
problemstillingar. Elevane skal i aukande grad
vurdere eigen kompetanse og progresjon i arbeid
med faget, gjennom samtalar, bruk av loggbok og i
arbeid med materiellet.
Dei vaksne skal aktivt bruke observasjon som
grunnlag for vurdering av elevane i aritmetikk og
algebra. Basert på observasjon av og samtalar med
elevane skal dei leggje til rette for at dei kan gjere
fleire funn i faget, og gje rettleiing rundt elevane
sitt val av arbeid og bruk av materiell. Elevane skal
få høve til å prøve seg fram, setje ord på kva dei
opplever at dei får til, og samtale om og reflektere
over eiga fagleg utvikling. Den vaksne skal også
leggje til rette for elevane si aukande evne til
samarbeid og sjølvstende i faget, og vurdere kva
endringar som trengst i miljøet og kva vi skal tilby
for å sørge for at eleven utvidar kompetansen sin i
aritmetikk og algebra.
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Etter andre halvdel av det andre utviklingstrinnet
skal elevane kunne bruke nøkkelfunna sine til å:
X meistre og kunne bruke dei fire reknemåtane,
addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon
(målingsdivisjon og delingsdivisjon), også med
heile negative tal
X diskutere tilfeldigheit og sannsyn i spel og
praktiske situasjonar og knyte det til brøk
X formulere og løyse problem frå sin eigen kvardag
som har med desimaltal, brøk og prosent å gjere,
og forklare eigne tenkemåtar
X utvikle og bruke formålstenlege strategiar i
rekning med brøk (positive og negative tal), desimal
tal og prosent og forklare tenkemåtane sine
X representere og bruke brøk (positive og negative
tal), desimaltal og prosent på ulike måtar og
utforske dei matematiske samanhengane
mellom desse representasjonsformene
X bruke multiplum og faktorar i arbeid med
brøkrekning
X løyse likningar og ulikskapar gjennom logiske
resonnement og forklare kva det vil seie at eit tal
er ei løysing på ei likning
X bruke ulike strategiar for å løyse lineære
likningar og ulikskapar og vurdere om løysingar
er gyldige
X lage og løyse oppgåver i rekneark som handlar
om personleg økonomi
X formulere og løyse problem frå eigen kvardag
som har med tid å gjere
X lage og programmere algoritmar med bruk av
variablar, vilkår og lykkjer
X skildre plassverdisystemet for desimaltal, utforske, namngje og plassere desimaltal på tallinja
X utforske strategiar for rekning med desimaltal og
samanlikne med reknestrategiar for heile tal
X bruke tallinje og materiell i rekning med positive
og negative tal
X bruke samansette rekneuttrykk til å skildre og
utføre utrekningar
X utforske og bruke formålstenlege sentralmål i
eigne og andre sine statistiske undersøkingar
X utforske kvadratrot og kubikkrot ved hjelp av
materiellet

logge, sortere, presentere og lese data i tabellar
og diagram og grunngje valet av framstilling
lage og vurdere budsjett og rekneskap ved å
bruke rekneark med cellereferansar og formlar
bruke programmering til å utforske data i
tabellar og datasett
utforske og bruke eit algebraisk språk gjennom
bruk av materiellet
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Vurderinga skal ha eit tverrfagleg og heilskapleg
perspektiv, og fokusere på elevane si forståing av
samanhengar.
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Geometri

Betydinga av faget for individet og
samfunnet
Frå dei tidlegaste tider har menneska lagt merke til
geometriske former i naturen. Det gjeld sirkelforma
til sola, månen sine fasar, rørsla til stjernehimmelen,
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forma på bikuben, edderkoppen sitt nett og så
vidare. Geometri speglar det fantastiske arbeidet
som menneske gjennom historia har utøvd på
naturen og omgjevnadene. Det speglar både vår
forståing av naturen og mennesket sin eigen
«sopranatura». Historia blir gjort tilgjengeleg for
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Former
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barna slik at dei kan oppdage at utviklinga og den
daglege funksjonen til geometrien er ein del av ei
historisk utvikling.
Geometri hjelper oss til å gå bak fasaden til tinga. Vi
arbeider altså ikkje med geometri for faget si skuld,
men fordi faget tener den intellektuelle utviklinga
hos barnet. Barnet blir sett inn i og får utforske at
alle gjenstandar i verda har form, dimensjonar, linjer
og vinklar. Geometri finst i alle kulturar, i kunst og
vitskap, i bygningar og reiskapar. Å studere geometri
oppmodar til å tenkje logisk og sjå samanhengar.
Geometri er ein del av vår arv som tenkjande og
skapande vesen. Det barnet skapar ut frå geometrisk
forståing, utvidar dei kreative evnene og er med på
å skape form og struktur i tilværet til barnet. Handa
er eitt av dei viktigaste intellektuelle organa. Barnet
må få jobbe med geometriske konkretar så lenge
det vil og få høve til å variere måten konkretane
brukast på. I geometri lærer barnet korrekte
geometriske omgrep frå første stund, og det blir lagt
vekt på eit presist matematisk språk. Den munnlege
ferdigheita brukast i samtalar om faget, om ulike
problemstillingar, observasjonar og refleksjonar.
Lesing i faget er nært knytt til å forstå instruks i
oppgåver og i materiell. Lesemateriell finst på ulike
nivå i både definisjonsmateriell og kommandokort.
Faget har saman med aritmetikk og algebra eit spesielt
ansvar for opplæringa i å kunne rekne, men er også
sentralt for utviklinga av eleven sine kreative evner.

Geometri og menneskelege tendensar
Geometrien er eit fag som skapar orden og
struktur. Vi finn tydelege teikn på geometrisk
orden i naturen, og barna kan oppdage og fryde
seg over denne. Før vi hadde talsystem og tekstar,
brukte vi førestillingsevna og abstraksjonsevna til
å oppfatte og uttrykkje oss gjennom former. Og når
vi begynte å forvandle omgjevnadene våre, brukte
vi kunnskap om former til å skape med. På denne
måten er geometrien eit bilete på dei menneskelege
tendensane.
Å abstrahere er ein sentral tendens der det barnet
har sett blir behandla og organisert. Mønster
og reglar blir danna både ubevisst og bevisst.
Abstraksjon gjev grunnlag for samanlikning og opnar
for at informasjonen kan førast frå eitt kognitivt
domene til eit anna. Berekningsevna brukast i
analyse av geometriske figurar. Dette hjelper barnet
til å nå logiske konklusjonar.
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Montessori kallar tilnærminga si psykogeometri, det
vil seie å ta eit kunnskapsområde og vise det til barn
på ulike måtar i ulike utviklingstrinn, altså å gje
rette impulsar når dei best kan ta imot dei.

Geometri i det første utviklingstrinnet
I barnehagen opplever barna først og fremst
geometri gjennom sensoriske opplevingar. Barnet
blir eksponert for geometriske sanningar gjennom
presentasjonar, materiell og arbeid. Mykje av
materiellet har tydelege regulære former, alle
bokstavane er forma av linjer, anten bøygde eller
rette, og barna omgjev seg med sylindrar og prisme
i ulike gjenstandar heile tida. Vi bruker sensorisk
materiell som har geometrisk form. Dette er ikkje
geometriundervising, men materiell for raffinering
av sansane. Det er også ei indirekte førebuing til
geometri, fordi barna blir kjente med dimensjonar,
former og lekamar og eigenskapane deira, og
lærer namn på prototypiske former og raffinerer
den visuelle sansen som oppfattar former og
dimensjonar.
Mykje av geometrimateriellet som barnehagebarna
har jobba med vidareførast i skulen, men då gjerne i
vidareutviklingar.

Geometri i det andre utviklingstrinnet
Dei nye psykologiske eigenskapane som viser
seg hos elevane i 6–12-årsalderen inkluderer ei
interesse for å analysere og finne årsakene til ting.
Barna har behov for å setje ting i samanheng, og dei
søkjer etter sanningar. I det andre utviklingstrinnet
har barna eit meir resonnerande sinn, og utforsking
og kreativitet står sentralt. Ordenen som blei skapt
i det første utviklingstrinnet bli vidareutvikla ved å
utforske kriterium for klassifisering og ved å sjå på
prinsipp som kongruens, formlikskap og ekvivalens
(likeverd). Dermed er geometri eit gylle fag for å
byggje orden vidare og fram i sinnet slik at den
menneskelege tendens for orden blir styrkt og
vidareført.
Det er viktig å vise barna at verda dei lever i er ein
del av ei lengre tidslinje. Det er viktig å kontinuerleg
kople faget opp mot dei historiske prosessane som
menneska har vore ein del av.
I faget geometri ligg det også ukjente moglegheiter
for kunst, kreativitet og forståing. Det er til
dømes mogleg å lage enorme tesseleringsprosjekt,
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samstundes som ein arbeider med ei forståing av
areal av det ein lagar. Ei forståing av formene si
samansetjing fører til ei større innsikt i den verda vi
lever i, og gjennom abstrakt tankegang kan ein då
forstå korleis biene byggjer kubane sine, og korleis
trekantar spelar ei essensiell rolle i konstruksjonar
av store bygg.
Elevane raffinerer tendensane for observasjon,
å orientere seg, og skape orden. Dei bruker
førestillingsevna og abstraksjonsevna til å sjå
mønster og lage generaliseringar som kan prøvast
ut med materiell. Dei jobbar saman, og lærer eit
språk som dei kan bruke for å skildre og måle verda.
Gjennom arbeidet med teoretisk, kreativ og praktisk
geometri skal elevane åleine og i samarbeid få ei
større forståing for verda og greie å gjennomføre
praktiske øvingar i livet på og utanfor skulen.

Geometrimateriellet oppmodar til kreativitet
og gjev mange høve for elevane til å finne eigne
abstraksjonar, skape kunst og forstå verda rundt
seg. Materiellet samlast ein stad i grupperommet
og inneber materiell til utforsking av både to- og
tredimensjonal geometri. Materiellet organiserast
tematisk, ikkje i ein bestemt sekvens, fordi barn
jobbar med ulike aspekt av geometri med det same
materiellet. Samstundes bidreg alt materiell til
barna si forståing av former, figurar og dimensjonar,
og dette gjer at barna, gjennom arbeid med
materiellet, sjølv kan kome fram til ulike formlar for
areal, volum, proporsjonar, og andre geometriske
forhold. Det skal også finnast lesemateriell på ulike
ferdigheitsnivå gjennom bruk av definisjonsmateriell
og kommandokort. Det fysiske miljøet, ute og
inne, er også viktig som materiell innan geometri.
Materiellet i aritmetikk og algebraområdet har også
ofte geometrisk form og blir brukt i både geometri,
aritmetikk og algebra. Gjennom presentasjonar,
arbeid med materiell, samarbeid og eiga utforsking
kan barna skape ei stor forståing av og glede for
faget. Barna skal få presentasjonar i materiell, og
i tillegg få høve til å fordjupe seg på eiga hand og
i samarbeid. Det blir lagt vekt på elevane si evne
til utforsking, undring og problemløysing, og på
at dei skal oppdage samanhengar i og mellom
kunnskapsområda til faget og andre fagområde.
Både i presentasjonar og i det sjølvstendige arbeidet

Det blir lagt stor vekt på historiske prosessar for
å vise elevane korleis menneske alltid har brukt
geometri for å kunne forstå verda. Først brukast
materiell for å kunne oppdage geometriske mønster,
og vi isolerer delferdigheiter. Deretter går elevane
gradvis over til å bruke formlar med og utan hjelp
av materiellet, og ein hjelper elevane til å integrere
desse ferdigheitene i arbeida deira. Arbeid med
geometriske konstruksjonar er viktig for at elevane
kan jobbe utanfor grensene til materiellet og
stadfeste observasjonar dei gjer med materiellet.
Elevane bruker både materiellet og konstruksjonar
til å byggje formlane for areal og volum.

Historia til geometrien
Sidan geometrien har vore viktig for menneska, er
det naturleg at den er full av historier om forsøk
og vidareutvikling. Det er fascinerande for barna
å høyre historier om Pytagoras og dei egyptiske
tautrekkjarane, eller høyre om Arkimedes som
blei drepen medan han funderte over sirklane
sine. Det er også essensielt å forstå at geometrien
var det viktigaste kunnskapsfeltet i forståinga av
verda, solsystemet og lovene i det. Montessori
snakkar om trekanten som den store byggmeisteren
(konstruktøren), kvadratet som den store
målaren (måleiningar) og sirkelen som den store
kalkulatoren (vinklar). Desse formene har menneska
brukt aktivt i si forvandling av omgjevnadene.
Nøkkelmateriell:
X forteljingar om historia til geometrien
X det «magiske tauet» til dei egyptiske tautrekkjarane
X Pytagoras- og Euklidplatene
X montessorivinkelmålaren
X handlaga materiell som gjer greie for historia til
geometrien: bilete av symmetri i naturen og den
menneskeskapte verda, tesselering, geometriske
former i kulturarven frå mange kulturar
X passar og linjal
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Kunnskaps- og utforskingsområde

til barna ser vi etter mønster og framgangsmåtar,
analyse og strategiar. Prosessar blir tydeleg
verbaliserte, og elevane øver på å kunne følgje og
forstå matematiske resonnement, kritisk vurdere
modellar og grunngje sine resonnement og eigen
argumentasjon.
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Nøkkelfunn:
X Menneske har observert verda og lagt merke til
geometriske former i naturen. Desse har hatt
betyding for dei.
X Kulturar over heile verda og i mange tusen år
har uttrykt seg gjennom geometri.
X Geometri finst i mange aspekt av «soprana
turaen», den menneskeskapte verda.
X Dei tre grunnleggande formene: sirkel,
kvadrat og trekant har hatt spesiell betyding
for menneske.

Frå lekam til punkt, punkt til lekam, linjer
Ved hjelp av presentasjonar blir omgrepa punkt,
linje, flate og lekam introduserte. Deretter blir
linjetypar, strålar og linjestykke presenterte.
Parallelle og perpendikulære linjer skapast med
materiellet og forholda mellom linjer blir utforska.
Studiar av koordinatsystem, symmetri, rotasjon
og parallellforskyving skapar ei bru mellom dette
kapittelet og andre kapittel i geometri.
Nøkkelmateriell:
X objekt i miljøet
X dei små og store blå lekamar
X geometrikommoden
X pinneøskja
X definisjonsmateriell
X passar og linjal
Nøkkelfunn:
X Alt eg ser rundt meg er lekamar, men lekamar er
skapt av flater, flater av linjer og linjer av punkt.
X Linjer og delar av linjer kan skildrast ut frå
eigenskapar og posisjon i rommet.
X Linjer som møtast og bogar som skjerast skapar
forhold som har ei betyding.
X Symmetrilinjer kan finnast i mange former og
kan hjelpe meg med å forstå eigenskapane til
forma.
X Eg kan bruke passar og linjal til å skape ulike
typar linjer.

Polygonar og tredimensjonale figurar
Elevane byggjer og samanliknar polygonar med
montessorimateriellet og lærer namn og delar på
dei. Dei jobbar med klassifisering av former og
figurar etter felles eigenskapar. Definisjonsmateriell
støttar arbeidet med definisjonar og gjev elevane eit
presist matematisk språk. Materiellet som brukast
til å utforske tredimensjonale figurar har tydeleg
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samanheng med det som brukast til å utforske
todimensjonale figurar.
Nøkkelmateriell:
X geometrikommoden
X pinneøskja
X definisjonsmateriell
X konstruktive trekantar
X tesseleringsmateriell
X passar og linjal
Nøkkelfunn:
X Former og figurar har namn. Dei har spesifikke
namn og namn dei deler med andre former og
figurar med liknande eigenskapar.
X Former og figurar har delar, og desse delane kan
hjelpe meg å forstå kor mykje plass dei tek.
X Eg kan, gjennom konstruksjon og utforsking av
geometriske former, geometriske samanhengar
og ulike figurar, sjå mønster og finne reglar.
X Passar og linjal er viktige reiskapar når eg
utforskar geometri.
X Polygonar er bygde opp av trekantar.
X Vi har mange ulike firkantar, men det er berre
kvadratet som har fire like sider og fire rette
vinklar.
X Når noko er regelrett handlar det om å ha både
like vinklar og like lange sider.
X Nokre regelrette polygonar kan hengja saman
med andre polygonar gjennom tesselering.
X Det meste av det menneske har konstruert har
reine geometriske figurar som utgangspunkt.

Vinklar
Elevane lærer først hovudtypar: heil vinkel, like
vinkel, rett vinkel, spiss vinkel, og stump vinkel med
hjelp av montessorimateriell. Dei samanliknar og
kategoriserer ulike vinklar og lærer å lage dei med
enkle reiskapar. Montessori utvikla ei gradskive til
å måle vinklar med brøkmateriellet. Når elevane
meistrar dette, lærer dei å måle og skape vinklar
med ei vanleg gradskive. Ein kan rekne med vinklar
og gjere vidare studiar av vinklane til polygonar og
vinklar som skapast av skjerande linjer med denne
kunnskapen. Elevane utforskar korleis sirkelen er
den store kalkulatoren av vinklar og korleis vi kan
bruke passar og linjal til å konstruere og halvere
vinklar.
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Nøkkelmateriell:
X pinneøskja
X brøksirkelen
X montessorigradskive
X vanlege gradskiver
X passar og linjal

Sirkelen
Studiet av sirkelen er eit eige kapittel fordi sirkelen
er ein veldig spesiell polygon: sirkelen har uendeleg
mange kantar. Ein bruker montessorimateriellet
for å presentere delane til sirkelen, forhold mellom
linjer og sirklar, og forhold mellom sirklar. Vidare
bruker ein materiellet til å byggje opp ei forståing
for omkrins og areal, og til å byggje formelen for
omkrins- og arealrekning ut frå eigne erfaringar.
Nøkkelmateriell:
X pinneøskja
X geometrikommoden
X materiell til areal av sirkelen
X passar og linjal
Nøkkelfunn:
X Ein polygon med uendeleg mange sider nærmar
seg ein sirkel.
X Ein sirkel kan også skildrast som ei form utan
rette sider.
X Regelrette polygonar kan konstruerast inn i sirklar med hjelp av passar og linjal.
X π er eit forhold mellom diameter og omkrins.
Den er konstant uansett kor stor sirkelen er.
X Å vite om π, kan hjelpe meg til å berekne arealet
av ein sirkel.

Elevane utforskar kongruens, å ha lik form og
storleik, formlikskap, å ha lik form, men ulik
storleik, og ekvivalens (likeverd), å ha ulik form,
men lik storleik. Ekvivalens dannar grunnlaget for
areal og volumrekning og gjer det mogleg for elevane
å byggje formlane for areal og volum ut frå eigne
erfaringar. Det er også ei bru mellom geometri og
rekning, brøkrekning og algebra. Prinsippa som
barna oppdagar om ekvivalens, bruker dei til å
utforske og stadfeste den pytagoreiske læresetninga.
Ein utforskar vidare kongruens ved å jobbe
med spegelvending, rotasjon og forskyving, og
formlikskap ved å utforske proporsjon.
Dei same prinsippa som brukast for ekvivalens
med flate former ligg til grunn for arbeid med
tredimensjonal geometri. Elevane lærer namn
og omgrep knytt til ulike former og delane deira
og samanliknar ulike former etter eigenskapane.
Vidare byggjer ein ulike former med materiell og
utforskar volum. Etter kvart bruker ein erfaringa
med materiellet til å byggje formlar for overflate og
volum ut frå eigne erfaringar. Det blir lagt vekt på
kvadratet som den store målaren for rolla den har
som måleining i arealrekning og volum (via kuben).
Nøkkelmateriell:
X dei kvadratiske metallsjablongane
X ekvivalenssjablongane
X dei konstruktive trekantane
X Pytagoras- og Euklidplatene
X øskja med 2 cm kubar, 1 cm kubar
X dei store blå lekamane
X dei delte blå lekamane
X det gule arealmateriellet
X det gule volummateriellet
X det hole volummateriellet
X materiell til areal av sirkelen
X passar og linjal
Nøkkelfunn:
X To former eller lekamar kan ha nøyaktig lik storleik og form (kongruente).
X To former eller lekamar kan ha nøyaktig lik
form, men ulik storleik (formlik).
X To former eller lekamar kan ha lik storleik,
men ulik form (ekvivalent, likeverdig). Eg kan
forvandle ei form eller ein lekam til noko som
er ekvivalent så lenge eg ikkje fjernar noko eller
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Nøkkelfunn:
X Når to linjestykke eller strålar møtast, dannar
dei to vinklar.
X Vi gjev namn til vinklane ut frå opninga mellom
dei to strålane.
X Sirkelen er den store kalkulatoren av vinkelen.
Alle vinklar «bur» i ein sirkel.
X Måleininga som brukast er graden, og det er 360
gradar i ein heilvinkel. Inndelinga av sirkelen
stammar frå den historiske inndelinga av året i
360 dagar.
X Det finst mønster i forholdet mellom vinklane i
polygonar og når linjer skjer kvarandre.

Kongruens, formlikskap, ekvivalens, areal og
volum
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X

X

X

X
X
X

legg noko til.
Polygonar har ei indre flate som kan målast.
Lekamar har eit overflateareal og volum som
kan målast.
Ulike polygonar kan forvandlast til rektangel ved
å manipulere grunnlinja og høgda, eller grunnlinja og apothem (polygonar). Når eg kan skildre
korleis denne forvandlinga skjer, veit eg korleis
eg kan kalkulere areal.
Ulike polyeder kan forvandlast til rektangulære
prisme ved å manipulere grunnflate og høgde.
Når eg kan skildre korleis denne forvandlinga
skjer, veit eg korleis eg kan kalkulere volum.
Eg kan bruke kunnskapen om areal av polygonar
til å byggje formlar for areal av sirkelen.
Når eg har kvadratet som måleining, kan eg gjere
nøyaktige kalkuleringar av areal.
Når eg har kuben som måleining, kan eg gjere
nøyaktige kalkuleringar av volum.

Kvadrat og kubar: brua til
aritmetikk og algebra
(Sjå aritmetikk og algebra side 85).
Dette arbeidet høyrer både til i geometri og
aritmetikk. Det finst montessorimateriell som viser
geometriske representasjonar av algebraiske formlar
for kvadrat- og kubebygging.
Elevane jobbar først med materiellet på ein
sensorisk måte, deretter med ein kombinasjon
av aritmetikk og materiell. Ein byggjer vidare på
desse erfaringane ved å abstrahere algebraiske
formlar for kvadrat og kubar med to og tre
termar. Elevane kan byggje vidare på desse
formlane og utforske større kvadrat og kubar. Det
same materiellet brukast til å utforske kvadratrot
og kubikkrot. Potens utforskast på same måte.
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Kompetansemål
Etter første halvdel av det andre utviklingstrinnet
skal elevane kunne bruke nøkkelfunna sine til å:
X kjenne att og skildre repeterande einingar i
mønster og lage eigne mønster
X utforske, teikne og skildre geometriske figurar
frå sitt eige nærmiljø og argumentere for måtar
å sortere dei på etter eigenskapar
X utforske, skildre og samanlikne eigenskapar
ved to- og tredimensjonale figurar ved å bruke
vinklar, kantar og hjørne
X bruke ikkje-standardiserte måleiningar for areal
og volum i praktiske situasjonar og grunngje
valet av måleining
X utforske kongruens, ekvivalens og formlikskap
og forhold mellom figurar, og bruke omgrepa i
eiga utforsking
X utforske og samanlikne opne og lukka figurar
X nemne og utforske delane til sirkelen og
polygonane
X utforske og nemne delane til vinkelen og typar
vinklar, og kunne måle nokre vinklar
X kjenne att og kunne bruke spegelsymmetri og
parallellforskyving i praktiske situasjonar
X bruke rutenett, kart og koordinatsystem i eiga
utforsking
X utforske forholdet mellom sirklar og linjer og
mellom sirklar med materiell og ulike reiskapar
X utforske større kvadrat og kubar

Etter andre halvdel av det andre utviklingstrinnet
skal elevane kunne bruke nøkkelfunna sine til å:
X skildre eigenskapar ved og minimumsdefini
sjonar av to- og tredimensjonale figurar og
forklare kva eigenskapar figurane har felles,
og kva eigenskapar som skil dei frå kvarandre
X utforske og skildre symmetri i mønster og
utføre kongruensavbildingar med og utan
koordinatsystem
X måle radius, diameter og omkrins i sirklar og
utforske og argumentere for samanhengen
X utforske mål for areal og volum i praktiske
situasjonar og representere dei på ulike måtar
X bruke ulike strategiar for å rekne ut areal og
omkrins og utforske samanhengar mellom desse
X bruke variablar og formlar til å uttrykkje
samanhengar i praktiske situasjonar
X bruke variablar, lykkjer, vilkår og funksjonar
i programmering til å utforske geometriske
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X
X
X
X
X
X

figurar og mønster
bruke den pytagoreiske læresetning i praktiske
situasjonar og konstruksjon
bruke formlar til å berekne areal av ulike
polygonar
bruke geometriske montessorireiskapar som
gradsirkelen og brøksirkelen i eiga utforsking
skildre og gjennomføre spegling, rotasjon og
parallellforskyving
byggje tredimensjonale modellar og teikne
perspektiv med eitt forsvinningspunkt
kunne bruke formlar for å berekne overflate og
volum i ulike lekamar

elevane si aukande evne til samarbeid og sjølvstende
i faget, og vurdere kva endringar som trengst i
miljøet og kva vi skal tilby for å sørge for at eleven
utvidar kompetansen sin i geometri.
Vurderinga skal ha eit tverrfagleg og heilskapleg
perspektiv, og fokusere på elevane si forståing av
samanhengar.

Vurdering
Prinsippa om vurderingskultur i overordna del ligg
til grunn for vurdering og rettleiing i alle fag.
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Undervegsvurderinga skal bidra til å fremje læring,
sjølvstende og ei kjensle av meistring, og til å utvikle
kompetanse i geometri. Elevane viser og utviklar
kompetanse i faget når dei gjer eigne funn gjennom
arbeidet sitt med kunnskaps- og utforskingsområda,
og bruker desse på ein måte som utvidar deira
forståing og kreative uttrykk. Kompetansen visast
når elevane bruker flid og nøyaktigheit i arbeidet,
og når dei utforskar og eksperimenterer med
geometrisk språk og praktisk geometri. Dei viser
kompetansen sin når dei utforskar interesser
innanfor ulike område av faget, når dei tek ansvar
og er aktive deltakarar i gruppa og i presentasjonar.
Kompetansen til elevane kjem også til syne i
evna dei har til å bruke faguttrykk i arbeid med
teoretisk, praktisk og kreativ geometri. Dei viser
aukande kompetanse når dei gradvis abstraherer og
generaliserer prosessar. Elevane skal i aukande grad
vurdere eigen kompetanse og progresjon i arbeid
med faget, gjennom samtalar, bruk av loggbok og i
arbeid med materiellet.
Dei vaksne skal aktivt bruke observasjon som
grunnlag for vurdering av elevane i geometri. Basert
på observasjon av og samtalar med elevane skal dei
leggje til rette for at dei kan gjere fleire funn i faget,
og gje rettleiing rundt elevane sitt val av arbeid og
bruk av materiell. Elevane skal få høve til å prøve
seg fram, setje ord på kva dei opplever at dei får
til, og samtale om og reflektere over eiga fagleg
utvikling. Den vaksne skal også leggje til rette for
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Engelsk

Betydinga av faget for individ og
samfunn
Det engelske språket er i bruk overalt. I møte
med menneske frå andre land, heime eller på
reiser, er kunnskap og ferdigheiter i engelskfaget
viktig. Engelsk blir brukt i film, litteratur, song,
sport, handel, produkt, yrke og underhaldning, og
gjennom desse kanalane har mange engelske ord
og uttrykk funne vegen til språket vårt. Kunnskap
om det engelske språket, munnleg og skriftleg,
førebur barnet på eit utdannings- og arbeidsliv
som blir stadig meir globalt. Den munnlege
ferdigheita er nært knytt til kommunikasjon, men
som framandspråk er også uttale vektlagt. Det er
eit stort fokus på munnlege aktivitetar, samarbeid
og dialog, rollespel, songar og drama, og generelle
språkleikar. Barnet må også lytte for å lære seg
detaljane i uttalen av språket. Barnet blir trygg
på å kommunisere med andre menneske over
heile verda, uavhengig av språkleg og kulturell
bakgrunn. Faget er også viktig for barnet si
kulturforståing og identitetsutvikling, og kan
bidra til å motverke fordomar. Å handtere
situasjonar som krev språk- og kulturkompetanse
kan gje barna ei kjensle av meistring og bidra
til eit positivt sjølvbilete. For å oppnå dette
må barnet jobbe med å utvide ordforråd, lære
engelsk grammatikk og øve opp skriveferdigheiter
slik at uttrykket blir personleg og presist. Elevane
les og hentar informasjon frå eit variert utval av
tekstar og engelskspråkleg litteratur.
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Engelsk og menneskelege tendensar
I montessoripedagogikken legg vi vekt på språk
som ein felles menneskeleg eigenskap, uavhengig
av dei konvensjonane som ligg til grunn for eit
spesifikt språk. Klasserommet fungerer som eit
språklaboratorium der barnet si utforsking av språk
står sentralt og skjer innan alle fagområde. Engelsk
er eit språk som knyt menneske saman. Med
teknologien som finst i dag er moglegheitene for å
utveksle idéar og kunnskap nærast uavgrensa.
Gjennom variert arbeid med engelskfaget blir det
lagt til rette for læring og utvikling ved å ta omsyn til
alle dei menneskelege tendensane som vert skildra
innleiingsvis i læreplanen.

Engelsk i det første utviklingstrinnet
I denne perioden har barn høve til å tileigne seg
fleire munnlege språk utan mykje strev dersom
språka blir snakka rundt dei. Dei er i ein sensitiv
periode for språk. Det kan difor vere ein fordel
at det er ein engelsktalande person i barnehagen
som kan modellere. Barna kan også gjennom
bilete-tekstmateriell øve på å lese og uttrykkje seg
munnleg, lære nokre omgrep og auke ordforrådet.

Engelsk i det andre utviklingstrinnet
Engelskundervisinga for denne gruppa legg vekt
på engelsk som eit verdsspråk, og eit språk som
knyt menneske saman. Engelsk er eit fag der bruk
av spesialistar, det vil seie menneske med engelsk
som morsmål, kan vere ein fordel. Studieturar kan
gjennomførast for å oppsøke relevante stader;
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til dømes museum, historiske stader i nærmiljøet og
besøk hos personar med spesiell kompetanse i faget.
I det andre utviklingstrinnet er det viktig at barna
får høve til å jobbe med faget som ein integrert del
av grupperommet. Barn i denne alderen møter det
engelske språket i stor grad gjennom populærkultur
og digitale medium, og det er viktig at barna øver
seg på å stille med ein bevisst, kritisk refleksjon
til dette. Det er òg jobben vår å utvide barna sine
horisontar, interesser og forståing. Barna må få
mange høve til samarbeid innan faget.

Kunnskaps- og utforskingsområde

Undervising i engelsk skjer på same måte som
elles, i små og mellomstore grupper integrert i økta.
Presentasjonar i andre fag kan med fordel bli gjevne
på engelsk, og elevane bør treffe på mange engelske
songar og dikt. Innlæring og arbeid med språket
skal ha fokus på munnleg utforsking, variasjon og
språkleikar. Grammatikk og setningsanalyse blir
gjort likt på norsk og engelsk.

Kommunikasjon
I motsetnad til utvikling av eit morsmål, der lesing
og skriving er framheva, vil det munnlege språket
vere det viktigaste momentet når det gjeld utvikling
av eit framandspråk. Vi er opptekne av at all læring
skal bli knytt til eleven si verd, og at elevane skal
utvikle evna til å tenkje globalt. Elevane skal utvikle
munnlege og skriftlege kommunikasjonsferdigheiter

Etter kvart som elevane blir trygge på å snakke
engelsk, vil det vere naturleg å introdusere det
skriftlege språket. Nokre elevar føretrekkjer å skrive
først, medan andre vel å lese først. Det er viktig at
undervisinga blir tilrettelagt slik at elevane både
kan skrive og lese på engelsk. Høgtlesing på engelsk
er viktig, og elevane bør få rikeleg med høve til å
bli lesne for og lese for kvarandre. Lesetekstar skal
vere knytte til tema som elevane allereie er godt
kjente med, og elevane skal få høve til å uttrykkje
seg gjennom ulike medium. Drama og musikk spelar
også ei stor rolle i engelskfaget, og desse aktivitetane
gjev barna høve til å uttrykkje seg samstundes som
dei styrker samhaldet i gruppa.
Nøkkelmateriell:
X bilete-tekstmateriell innan ulike tema
X fagbøker, skjønnlitterære bøker og oppslagsverk
på engelsk
X lyttestasjon og høgtlesing
X forteljingar, songar, drama og lyrikk
X digitale verktøy
Nøkkelfunn:
X Det er mange fleire ord enn det eg kjenner til.
Ordbøker kan hjelpe meg med å finne ord og
uttrykkje meg.
X Nokre engelske ord er veldig like norske ord og
nokre er veldig annleis.
X Engelsk er eit språk som blir snakka av veldig
mange menneske i verda.
X Når eg veit kva ord betyr og korleis dei blir
skrivne kan eg uttrykkje meg skriftleg og
munnleg på engelsk
X Eg kan gjere språket mitt synleg.
– Det engelske alfabetet er nesten det same
som det norske.
– Engelsk har lydar som blir laga av
kombinasjonar av bokstavar: fonogram.
– Engelsk har fleire måtar å lage den same
lyden på.
– Engelsk har lange vokalar som seier «namnet sitt».
– Engelsk har korte vokalar.
– Engelsk har stumme bokstavar.
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Materiellet samlast i eitt område i grupperommet,
gjerne organisert logisk etter tema og type materiell.
Det kan – og bør – finnast tospråkleg materiell innan
alle fagområde, i form av små bøker, instruksjonar,
bilete- og tekstkort, kommandokort med meir.
Engelsk skal integrerast i fellesprosjekt, til dømes
i drama og musikk. Det bør vere lyttestasjonar
der elevane kan lytte til språket. Det førebudde
miljøet skal ha same type materiell som for norsk,
for at barnet skal kunne samanlikne språka både
skriftleg og munnleg. Lærebøker kan brukast
som tilleggsmateriell, men skal ikkje vere
hovudmateriell. Dei kan også utforske i andre
medium. Elevane kan sjølv lage materiell som kan
brukast for å lære bort språket til andre. Det finst
også eit utval av engelske barnebøker og bøker
for ungdom. Det skal finnast både faktabøker og
skjønnlitteratur.

i engelsk, slik at dei kan forstå den sentrale rolla
engelsk spelar i det globale samfunnet. Læraren må
leggje til rette for at elevane får høve til å utforske
språket i autentiske situasjonar. Elevane må både
høyre mykje engelsk og få høve til å prøve ut
språket sjølv.
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Møte med den engelskspråklege verda
Elevane skal bli kjente med den engelskspråklege
verda gjennom presentasjonar om engelsktalande
kulturar og samfunn. Presentasjonane bør bli
sette i relasjon til andre fagområde, som historie,
RLE, geografi og biologi. Elevane skal møte tekstar
som gjev dei innblikk i det språklege og kulturelle
mangfaldet som finst i den engelskspråklege verda.
Dei skal tolke ulike tekstar og reflektere rundt
ulike levemåtar, tankesett og tradisjonar. Med
utgangspunkt i elevane sine eigne erfaringar blir det
oppmoda til kritisk refleksjon og diskusjonar rundt
betydinga av eit verdsspråk. Det er også naturleg å
diskutere korleis ulike kulturar, og elevane sin eigen
kvardag, er påverka av engelskspråklege samfunn,
verdiar og kulturar.
Nøkkelmateriell:
X fagbøker og skjønnlitterære bøker
X bilete-tekstmateriell
X mapper på engelsk innan ulike tema og f
agområde
X digitale medium
X song, lyttestasjon, drama og lyrikk
Nøkkelfunn:
X Det finst mange land i verda der engelsk er
hovudspråk.
X Engelsk er eit språk som blir mykje brukt i vår
populærkultur.
X Mange engelskspråklege land bruker andre
måleiningar enn oss.
X Engelskspråklege kulturar, spesielt den
amerikanske, har påverka vår kultur.

Engelsk språklære
I arbeid med det engelske språket bruker vi det
same materiellet som blir brukt i norskfaget for
å utforske ordklassar, språklydar og analysere
setningar og engelske tekstar. Dermed får elevane
også eit grunnlag for å samanlikne norsk og engelsk.
Det bør leggjast vekt på ulike språkleikar og
variasjon i arbeidet.
Nøkkelmateriell:
X Materiell for setningsanalyse
X ordstudieplansjar
X grammatikkboksar
X oppslagsverk og litteratur der dei kan leite etter
informasjon om dei aspekta ved språket dei
undersøkjer
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Nøkkelfunn:
X Engelsk lagar nye ord ved å leggje til prefiks og
suffiks og ved å setje ord saman til samansette
ord.
X Engelsk låner ord av andre språk. Etymologi er
viktig.
X Ord har jobbar å gjere og stader å vere. Nokre
av desse er veldig like som på norsk, og nokre er
annleis.
X Ulike ordklassar samarbeider om å gjere jobbar
for heile setningar. Engelsk fungerer enkelte
gonger veldig likt norsk. Verbalet får det alltid
som det vil.
X Engelske verb fungerer ganske likt norske verb:
Engelsk har sterke og svake verb og bruker
hjelpeverb til å lage samansette tempus.
X Setningar kan samarbeide for å lage samansette
setningar.
X Når eg veit kva ord betyr og korleis setningar er
bygde opp kan eg uttrykkje meg både skriftleg
og munnleg på engelsk. Eg kan òg tolke engelske
tekstar.

Kompetansemål
Etter første halvdel av det andre utviklingstrinnet
skal elevane kunne bruke nøkkelfunna sine til å:
X delta aktivt i framføring av engelskspråklege rim,
reglar, songar og forteljingar
X jobbe sjølvstendig med bilete-tekstmateriell
X delta aktivt i gruppearbeid med grammatikk
materiell og rettskrivingsmateriell
X lytte til og kjenne att språklydar og stavingar i
ord
X kople språklydar til bokstavar og stavemønster
og trekkje bokstavlydar saman til ord
X utforske ulike ordbøker og korleis dei kan
brukast i språklæring
X bruke digitale ressursar til å utforske språket
og samhandle med andre
X utforske og bruke det engelske alfabetet
og uttalemønster i varierte leik-, song- og
språklæringsaktivitetar
X lytte til og forstå ord og uttrykk i tilpassa tekstar
X bruke nokre vanlege ord, høflegheitsuttrykk og
enkle frasar og setningar for å få hjelp til å forstå
og bli forstått
X delta i samtalar om eigne og andre sine behov,
kjensler, daglegliv og interesser og bruke
samtalereglar
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X
X
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oppdage og leike med ord og uttrykk som er felles
for engelsk og andre språk eleven kjenner til
identifisere ordklassar i tilpassa tekstar
følgje enkle reglar for rettskriving og
setningsstruktur
lese og forstå tekstar med lydrette ord og kjente
og ukjente ordbilete
lese og forstå betydinga av kjente og ukjente
ord, frasar og setningar ut frå samanhengen i
sjølvvalde tekstar
lese og samtale om innhald i ulike typar tekstar,
inkludert biletbøker
skrive enkle tekstar som uttrykkjer tankar og
meiningar
samtale om nokre sider ved ulike levemåtar,
tradisjonar og skikkar i den engelskspråklege
verda og i Noreg
tileigne seg ord, frasar og kulturell kunnskap
gjennom engelskspråkleg litteratur og barnekultur

X

X
X
X

samtale om kor pålitelege ulike kjelder er, og
velje kjelder til eigen bruk
skrive samanhengande tekstar, inkludert samansette, som fortel att, fortel, spør og uttrykkjer
meiningar og interesser, tilpassa mottakar
omarbeide eigne tekstar ut frå tilbakemeldingar
reflektere over og samtale om rolla engelsk har i
eige liv
utforske levemåtar og tradisjonar i ulike samfunn i den engelskspråklege verda og i Noreg, og
reflektere over identitet og kulturell tilhøyrsle

Vurdering
Prinsippa om vurderingskultur i overordna del ligg
til grunn for vurdering og rettleiing i alle fag.
Undervegsvurderinga skal bidra til å fremje læring,
sjølvstende og ei kjensle av meistring, og til å utvikle
kompetanse i engelsk. Elevane viser og utviklar
kompetanse i faget når dei gjer eigne funn gjennom
arbeidet sitt med kunnskaps- og utforskingsområda,
og bruker desse på ein måte som utvidar forståinga
deira. Kompetanse visast når elevane bruker språket
munnleg og skriftleg for å uttrykkje seg i varierte
samanhengar, og når dei reflekterer over likskapar
og ulikskapar i engelsk og andre språk. Dei viser
kompetansen sin når dei utforskar interesser
innanfor ulike område av faget, når dei tek ansvar
og er aktive deltakarar i gruppa og i presentasjonar.
Kompetansen til elevane visast også i evna dei har
til å undre seg og eksperimentere med engelsk, og
når dei deltek aktivt i dialog om engelskspråklege
kulturar og samfunn. Elevane skal i aukande grad
vurdere eigen kompetanse og progresjon i arbeid
med faget, gjennom samtalar, bruk av loggbok og i
arbeid med materiellet.
Dei vaksne skal aktivt bruke observasjon som
grunnlag for vurdering av elevane i engelsk. Basert
på observasjon av og samtalar med elevane skal dei
leggje til rette for at dei kan gjere fleire funn i faget,
og gje rettleiing rundt elevane sitt val av arbeid og
bruk av materiell. Elevane skal få høve til å prøve
seg fram, setje ord på kva dei opplever at dei får
til, og samtale om og reflektere over eiga fagleg
utvikling. Den vaksne skal også leggje til rette for
elevane si aukande evn til samarbeid og sjølvstende i
faget, og vurdere kva endringar som trengst i miljøet
og kva vi skal tilby for å sørge for at eleven utvidar
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Etter andre halvdel av det andre utviklingstrinnet
skal elevane kunne bruke nøkkelfunna sine til å
X skildre eige arbeid med å lære engelsk
X bruke enkle strategiar i språklæring,
tekstskaping og kommunikasjon
X bruke digitale ressursar og ulike ordbøker i
språklæring, tekstskaping og samhandling
X utforske og bruke uttalemønster og ord og
uttrykk i leik, song og rollespel
X lytte til og forstå ord og uttrykk i tilpassa og
autentiske tekstar
X uttrykkje seg forståeleg med eit variert ordforråd og høflegheitsuttrykk tilpassa mottakar og
situasjon
X innleie, halde i gong og avslutte samtalar om
eigne interesser og aktuelle emne
X utforske og samtale om nokre språklege
likskapar mellom engelsk og andre språk eleven
kjenner til, og bruke dette i eiga språklæring
X identifisere setningsledd i ulike typar setningar
og bruke kunnskap om bøying av verb, substantiv
og adjektiv i arbeid med materiellet, og i eigne
munnlege og skriftlege tekstar
X følgje reglar og mønster for rettskriving,
ordbøying og setningsstruktur, i arbeid med
materiell og eigne tekstar
X lese og vidareformidle innhald frå ulike typar
tekstar, inkludert sjølvvalde tekstar
X lese og lytte til engelskspråklege sakprosatekstar
og engelskspråkleg barne- og ungdomslitteratur
og skrive og samtale om innhaldet

X
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kompetansen sin i engelsk. Vurderinga skal ha eit
tverrfagleg og heilskapleg perspektiv, og fokusere på
elevane si forståing av samanhengar.
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Kunst og handverk

Kunst og handverk er eit skapande og praktisk
kulturfag, og i montessoripedagogikken ein naturleg
del av historie og samfunn fordi faget er uløyseleg
knytt til menneske. Vi utviklar identitet og forståing
for kulturarven gjennom innsikt i vår eigen og
andre sin kunst og formkultur. Arbeidet til handa
har stor betyding både for individet og samfunnet,
og har ein sentral plass som ei av dei tre gåvene
menneska er utstyrt med. Dei to andre gåvene er
menneskehjernen som tenkjer og hjartet som elskar.
Bruk av reiskapar er sentralt i faget. Barnet
møter reiskapar og teknikkar som gjev døme på
korleis menneske har skapt ulike reiskapar og
kunstnerisk uttrykk. Symaskin, ulike verktøy og
handarbeidsreiskapar og digitale verktøy er aktuelle
for arbeid med faget. Elevane skal samtale om kunstog handverk og tema i faget, og finne inspirasjon og
informasjon i eit utval bøker om aktuelle emne.

Kunst og handverk og menneskelege tendensar
Kunst og handverk blir sett på som eitt av menneska
sine grunnleggande åndelege behov. Mennesket har
skapt kunst sidan arten vår utvikla seg og hadde
overskot etter at dei primære behova var oppfylte.
Faget har sin plass i skulen som ein naturleg del
av utviklinga til mennesket både som individ og
samfunnsborgar. Å lære teknikkar og ferdigheiter er
ein føresetnad for at elevane har høve til å uttrykkje
sine tankar og kjensler kreativt.

For at barnet skal sjå kven det er i kosmos, vil ein
i montessoriskulen fokusere på den menneskelege
kulturarven framfor den nasjonale kulturarven.
Den nasjonale kulturarven blir først og fremst
studert som eit døme på korleis menneske
uttrykkjer behova sine. Det er viktig å vise barna
korleis menneske har brukt handverk til å dekkje
sine fundamentale behov, og kunst til å uttrykkje
seg. Faget kunst og handverk skal setjast i både
eit historisk perspektiv og i eit verdsperspektiv.
Undervisinga startar med mennesket slik det kom
på jorda, med berre hendene som reiskapar, og
førestillingsevne, resonneringsevne og skapartrong
som åndelege gåver.
Praktisk arbeid er sentralt i faget og gjennom det
utviklar barnet ferdigheiter, skaparglede, evna
til observasjon og estetisk sans. Dei utviklar også
evna til visuell kommunikasjon ved å utvikle idéar,
løyse problem og gjere ferdig produkt. Barnet blir
oppmerksamt på korleis berekraft, økologi og det
estetiske miljøet vårt er viktig for livskvaliteten vår
gjennom observasjon og praktisk arbeid.

Kunst og handverk i det første utviklingstrinnet
Barnet går gjennom nokre bestemte
utviklingsstadium i si tileigning av kunstnariske
ferdigheiter. Desse varierer frå barn til barn,
avhengig av deira generelle utvikling og tilgang
til kunst og formingsmateriell, men dei er likevel
universelle. Barna i montessoribarnehagen
perfeksjonerer handa si gjennom arbeid med
det sensoriske materiellet og i praktiske
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Betydinga av faget for individ og
samfunn
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kvardagsaktivitetar. Dette er også ei viktig førebuing
til å utvikle finmotorikk og til å kunne skape noko
med hendene sine.
Alle aktivitetar i Barnas hus skal gje barna nøklar
til å utforske kunst som eit kulturelt og spirituelt
fenomen. Aktivitetane skal også bidra til å trene
handa, og til å utvikle ferdigheiter som gjev barnet
høve til å uttrykkje seg skapande.

Kunst og handverk i det andre utviklingstrinnet
I det andre utviklingstrinnet er barnet ein tydelegare
skapar av kunst og handverk. Barn i det andre
utviklingstrinnet, særleg i vestlege kulturar, byrjar å
konsentrere seg om å oppnå ein grad av realisme i
teikningane sine. Dei prøver å framstille eksakt det
dei ser, og det kan skje at noko gjev opp teikning.
Difor er det viktig at vi gjev barna i alderen 6–9 år
ei oppleving av alle dei ulike måtane som kunst kan
vere, slik at dei ser at også ikkje-realistisk visuell
kunst likevel er kunst.
Barna har no eit høve til å kunne førestille seg
ting, og dei interesser seg i aukande grad for kva
menneske før oss har gjort og skapt og likar å tenkje
på kva som kan skje i framtida. Dei lar seg fascinere
av ekstraordinære ting og av oppfinningar, og dei
lurar på korleis og kvifor vi lagar reiskapar og korleis
dei har blitt til. Difor er faget todelt. På den eine sida
skal det bli tydeleg vist korleis mennesket gjennom
tidene har følgt sine fundamentale behov, og på den
andre sida skal det bli lagt til rette for at barna blir
sjølvstendige skaparar som kan uttrykkje seg sjølv.
Gjenstandar som er dekorerte har vore viktige for
dagleglivet og for tru og overtyding. Det er viktig å
vise at sjølv om uttrykka frå ulike delar av verda er
forskjellige, så er det å uttrykkje seg fundamentalt
menneskeleg. Gjennom å studere uttrykk i ulike
kulturar kan ein lære om eigenarten til kulturen og
dei førestillingar som har prega denne kulturen.
Barnet i det andre utviklingstrinnet er også ein
naturleg skapar som bør få rom til å utfalde
seg. Difor skal barna ha materiell for kunst og
handverk tilgjengeleg i klasserommet, og dei får
presentasjonar i ulike teknikkar. I praktisk arbeid
med faget gjev vi barna høve til å skape anten for å
tilfredsstille behovet for å uttrykkje seg, eller for å
lage gjenstandar/reiskapar som dei ønskjer å ha eller
har behov for.
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Kunnskaps- og utforskingsområde
Kunst og handverk er ein integrert del i
montessoriklasserommet, og difor er noko
formingsmateriell alltid tilgjengeleg for elevane.
Utover det er det ønskjeleg med tilgang til
spesialrom som sløydsal og keramikkverkstad.
Eleven sin aktivitet i faget skal ta utgangspunkt i
eleven sine eigne interesser og gjennom samspelet
med andre elevar, og ikkje berre som eit direkte
resultat av presentasjonar som læraren gjev. Fri
tilgang til formingsmateriellet fører til at eleven kan
ta opp teknikkar, materiell og reiskapar uavhengig
av når sjølve presentasjonen skjedde. Det førebudde
miljøet legg til rette for at elevane kan repetere eit
arbeid så mykje dei treng for å vere kunstnerisk
skapande. Studieturar (going out) gjennomførast
med grupper av barn for å møte original kunst
og handverk utanfor skulen, til dømes museum,
kunstnarar, verkstader og liknande.
Nøkkelmateriell som er felles for heile faget og alle
utforskingsområda:
X plansje om mennesket sine fundamentale behov
X forteljingar om dei tidlege menneska
X tidslinjer for kunst og handverk
X mapper til fundamentale behov (kle, smykke,
hus og liknande)
X mapper til ulike epokar, kunstnarar og handverk
X bøker: biografiar, faktabøker
X geometrimateriell
X reiskapar og materiell til teikning, arbeid med
tekstil, leire, papir, tre og andre naturmateriale

Kulturforståing
Elevane skal utforske den visuelle kulturen i
samtida, kulturarv og handverkstradisjonar frå ulike
verdsdelar som kjelde til opplevingar, forståing og
inspirasjon til eigen skapande praksis. Vi legg stor
vekt på fleirkulturell forsking av uttrykksformer i
andre kulturar. Vår nasjonale kulturarv er berre eitt
av fleire fordjupingsområde. Det er viktig at elevane
møter døme på å reflektere over korleis kunst,
handverk, arkitektur og design speglar og er med
på å forme kultur, samfunnsutvikling og identiteten
til folk. Dette inneber også å bli kjent med ulike
epokar, kunstnarar og forteljingar frå heile verda, for
at elevane kan oppdage likskapar og ulikskapar og
korleis menneske påverkar kvarandre gjensidig.
Kunnskap om visuell og materiell kultur gjev elevane
grunnlag for å kunne ta bevisste val som forbrukar
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og medborgar i eige skapande arbeid.

Ferdigheiter innan handverk
Elevane skal utvikle handlag, ferdigheiter og
trottløyse ved å bruke ulike materiale og reiskapar.
Gjennom praktisk arbeid utviklar elevane forståing
for eigenskapane, funksjonen og uttrykket til ulike
materiale. Elevane er avhengige av «eit auge som
kan sjå, ei hand som kan skape, ein hjerne som kan
tenkje» for å utvikle ferdigheiter i handverk. Difor
gjev vi ulike presentasjonar i ulike ferdigheiter som
trenar auget, handa og hjernen.
Nøkkelfunn:
X Menneske har lært og vil lære ulikt handverk.
Produksjonsmåten har endra og vil endre seg
gjennom tidene.
X Ulike materiell krev ulike teknikkar.
X Menneske har skapt og vil skape kunst med ulikt
formål: brukskunst, utsmykking, illustrasjon til
tekst, skodespel, arkitektur og så vidare.

Kunst- og designprosessar
Elevane skal både lære omgrep og teknikkar for å
sjå på og reflektere over kunst og for å skape kunst
og design. Gjennom å observere og skildre kunst
og design utviklar elevane både forståing for kunst
og design og takksemd for kva andre menneske
har skapt og vil skape. Gjennom å sjå på og skape

Det er viktig å leggje til rette for opne og utforskande
prosessar som tek utgangspunkt i elevane sine
interesser, og prosessar som følgjer ein viss struktur
som har utvikling og innovasjon som mål.
Nøkkelfunn:
X Menneske bruker språket til å skildre kunst, og
har ulike tolkingar av kva dei ser avhengig av
kulturen og tida dei lever i.

Visuell kommunikasjon
Elevane skal kunne ta stilling til visuell
kommunikasjon, og det føreset at dei kan lese,
forstå og bruke det visuelle språket. Vi gjev
elevane nøklar og reiskapar til å forstå det ved
å tilby ulike erfaringar og utforskande arbeid
innan visuell kommunikasjon. For at elevane kan
kommunisere sine idéar, erfaringar, bodskapar og
samanhengar, er det grunnleggande at dei utviklar
ulike teikneferdigheiter. Elevane skal bruke visuelle
verkemiddel bevisst og eksperimenterande i
todimensjonale, tredimensjonale og digitale uttrykk.
Nøkkelfunn:
X Menneske kan skape kunst med geometriske
former, skrift, musikk, teknologi og digitale
hjelpemiddel.

Kompetansemål
Etter første halvdel av det andre utviklingstrinnet
skal elevane kunne bruke nøkkelfunna sine til å:
X samtale om korleis menneska sine fundamentale
behov har ført til eit mangfald av kulturar, kunstneriske uttrykk og ulike handverk
X undersøke eigenskapar ved materiale og dele
sanseerfaringar
X bruke handverks-samanføyingsteknikkar og
handverktøy i utforming av leire, tre og tekstil
på ein miljøbevisst og trygg måte
X utforske ulike visuelle uttrykk og byggje vidare
på andre sine idéar i eige skapande arbeid
X prøve ut ulike idéar og moglegheiter i resirkulert
materiale og formidle til andre korleis ein kan
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Nøkkelfunn:
X Det å uttrykkje seg, utsmykke og pynte er eit av
dei åndelege behova vi menneske har, og som
vår menneskelege kulturarv vitnar om.
X Menneske uttrykkjer sin identitet, sine kjensler
og opplevingar gjennom kunst.
X Menneske har alltid skapt med hendene sine og
uttrykt seg gjennom det, blant anna ved å lage
reiskapar, smykke, møblar, teikningar og måleri.
X Alle kulturar har og vil skape sin kunst, si tolking av omgjevnadene og livet avhengig av tida
dei lever i og tilgjengelege ressursar.
X Gjennom studiar av kunst og handverk kan vi
sjå kjenneteikna til ein kultur.
X Vi er omgjevne av kunst: kunst i naturen, kunst
i byggverk, møblar, kle, skulpturar, teikningar og
måleri.
X Vi finn estetikk i naturen og i omgjevnadene
våre. Estetikk er viktig for menneska si livs
kvalitet, og menneske har opplevd og vil oppleve
estetikk ulikt, avhengig av kultur og tid.

kunst og design blir forvitenskap, kreativitet, mot,
skaparglede, trottløyse og evna til å løyse problem
vekt hos elevane. Elevane lærer også omgrep som
gjer dei betre rusta til å kommunisere om kunst og
design og eige kunstnerisk uttrykk.
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bidra til å vareta natur og miljø i eigen kvardag
gjennomføre kunst- og designprosessar ved å
søkje inspirasjon, utforske moglegheiter, gjere
val og lage eigne produkt
eksperimentere med form, farge, rytme og
kontrast, og studere dette gjennom å teikne,
måle og fotografere
førestille seg og skildre framtida gjennom teikning og modellar, og knyte dette til kunnskap
om fundamentale behov
undersøkje korleis tradisjonshandverk, inkludert
samisk handverk, nyttar seg av eigenskapane
til naturmateriale, og bruke erfaringar til å lage
enkle bruksgjenstandar
samtale om bruk, funksjon og materialval i ulike
bygningar og lage skisser med forslag til ny
arkitektur
tolke form og symbol frå ulike kulturar og bruke
desse i visuelle uttrykk
teikne form og djupne ved bruk av verkemiddel
som overlapping og forminsking
bruke enkle prinsipp for komposisjon i fotografi
og digitale verktøy
utforske mangfald i motiv og visuelle uttrykk i
kunst frå ulike kulturar og verdsdelar og lage
ein digital presentasjon
formidle og vise fram eige arbeid gjennom
utstilling

Etter andre halvdel av det andre utviklingstrinnet
skal elevane kunne bruke nøkkelfunna sine til å:
X bruke ulike verktøy for handverk og elektriske
verktøy for å omarbeide og føye saman harde,
plastiske og mjuke materiale på ein trygg og
miljøbevisst måte
X undersøkje materiala i ulike gjenstandar og
vurdere funksjonen, haldbarheita og mogleg
heiter for reparasjon og ombruk
X byggje og eksperimentere med stabile
konstruksjonar
X bruke ulike strategiar for idéutvikling og
problemløysing
X bruke digitale verktøy til å planleggje og
presentere prosessar og produkt
X teikne form, flate og rom ved hjelp av verkemiddel som kontrastar, skugge, proporsjonar og
perspektiv
X utforske og reflektere over korleis kjensler og
meiningar visast i kunst, og bruke symbolikk og
farge til å uttrykkje kjensler og meiningar i eigne
arbeid
114

X

X

X

X
X

analysere visuelle verkemiddel i ulike medium
og kaste lys over eit aktuelt tema gjennom foto
eller infografikk
skildre mangfaldet i klestradisjonar eller
gjenstandar, inkludert samiske, og lage eit
produkt med inspirasjon frå kulturarv
undersøkje korleis kjønnsroller visast i
kulturelle uttrykk før og no, og lage visuelle
uttrykk som utfordrar stereotypiar
bruke programmering til å skape noko
interaktivt og visuelle uttrykk
designe og lage ei utstilling som viser fram
prosess og produkt

Vurdering
Prinsippa om vurderingskultur i overordna del ligg
til grunn for vurdering og rettleiing i alle fag.
Undervegsvurderinga skal bidra til å fremje læring,
sjølvstende og ei kjensle av meistring, og til å utvikle
kompetanse i kunst og handverk. Elevane viser
og utviklar kompetanse i faget når dei gjer eigne
funn gjennom arbeidet sitt med kunnskaps- og
utforskingsområda, og bruker desse på ein måte som
utvidar deira forståing og kreative evner og uttrykk.
Kompetanse visast når elevane bruker hender,
reiskapar og verktøy i utforskinga si og i praktisk
arbeid med faget. Dei viser kompetansen sin når dei
utforskar interesser innanfor ulike område av faget,
når dei tek ansvar og er aktive deltakarar i gruppa
og i presentasjonar. Kompetansen til elevane blir
også vist i evna dei har til å uttrykkje sine tankar
og meiningar i skapande prosessar, og reflektere
over kunst og handverk i lys av menneska sine
åndelege behov. Elevane skal i aukande grad vurdere
eigen kompetanse og progresjon i arbeid med faget,
gjennom samtalar, bruk av loggbok og i arbeid med
materiellet.
Dei vaksne skal aktivt bruke observasjon som
grunnlag for vurdering av elevane i kunst og
handverk. Basert på observasjon av og samtalar
med elevane skal dei leggje til rette for at dei kan
gjere fleire oppdagingar i faget, og gje rettleiing
rundt elevane sine val av arbeid og bruk av materiell
og reiskapar. Elevane skal få høve til å prøve seg
fram, setje ord på kva dei opplever at dei får til, og
samtale om og reflektere over eiga fagleg utvikling
og personleg uttrykk. Den vaksne skal også leggje
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til rette for elevane si aukande evne til samarbeid
og sjølvstende i faget, og vurdere kva endringar
som trengst i miljøet og kva vi skal tilby for å sørge
for at eleven utvidar kompetansen sin i kunst og
handverk.
Vurderinga skal ha eit tverrfagleg og heilskapleg
perspektiv, og fokusere på elevane si forståing av
samanhengar.

KUNST OG HANDVERK 1. – 7. TRINN
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Musikk

Betydinga av faget for individ og
samfunn
Musikk er eit uttrykk for mennesket sitt åndelege
behov og kan brukast både som uttrykksform og
kommunikasjonsmiddel. Musikk betyr ulike ting
for ulike menneske, men kan likevel greie å bringe
menneske saman i fellesskap. Song er eit fellesskap
som er ein naturleg del av gruppa sitt liv. Faget
skal bidra til at norske musikktradisjonar blir førte
vidare og at eleven blir kjent med musikk frå andre
kulturar, både i fortid og notid. Faget gjev rom for
å vere kreativ, og barnet får brukt sine skapande
evner.
Barnet skal utvikle ei musikalsk forståing gjennom
lytting til ulike typar musikk og rytmar. Det er
berikande å kjenne gleda ved å delta aktivt i og få
medansvar for eit musikalsk og sosialt fellesskap.
Bruk av stemma gjennom til dømes song er ein
stor del av den munnlege ferdigheita i musikk.
Barna skriv eigne tekstar, komponerer eigne
musikalske stykke og les og skriv notar. Dei skal
få utforske eit rikt utval av ulike instrument og
musikkreiskapar, og ta del i songar og dansar frå
heile verda. Den aldersblanda gruppa opnar opp for
at elevar med spesifikke musikkinteresser kan finne
samarbeidspartnarar på tvers av alder. Barnet skal
få oppleve at folkemusikk og samisk musikkultur er
viktige delar av vår felles kultur og kulturarv.

Musikk og menneskelege tendensar
Musikk blir ofte brukt av menneske under viktige
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høgtider og overgangsritar, der musikken bidreg til
å skape balanse og sterke band mellom individet og
fellesskapet. Det å vere sosial og i interaksjon med
andre menneske sørger for overføring av kulturell
kunnskap.
Forskarar har laga teoriar om korleis musikk
blei til, og trur at han utvikla seg samstundes
som språkevna. Musikk var difor ein del av sjølv
dei tidlegaste menneskesamfunna. Oppfatning
av grunnelement i musikk er fordelt på mange
forskjellige delar av hjernen, og forsking viser
at aktivt engasjement i musikalske aktivitetar
(ikkje berre å høyre på musikk) forbetrar kognitiv
utvikling. Dette betyr at musikk er eit fundamentalt
behov, og ikkje berre noko vi gjer for å underhalde
oss sjølv. Det har vore viktig for mennesket si
utvikling, og bør vere ein naturleg del av dagleglivet
til barn, både på skulen og heime.
Rørsle er ein naturleg del av musikken. Gjennom
dans og leik til musikk får barnet høve til å
perfeksjonere og variere rørslene sine. Det blir skapt
glede og ei kjensle av meistring i eit fellesskap. Dette
legg eit godt grunnlag for god helse, både psykisk og
fysisk.

Musikk i det første utviklingstrinnet
I Barnas hus er det nokre oppdagingar som barna
kan gjere om musikk som er ganske like det dei
oppdagar om språk. Ein bruker prinsippa om å
isolere vanskane og jobbar med dei ulike elementa,
som tonehøgde og rytme, separat. Ein bruker
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bjøllene og rytmemønstera, og dette reknast som eit
sensorisk materiell. Å lære nye songar, rytmar og
rim er ein måte å utvide ordforrådet på. Barna gjer
det musikalske språket sitt synleg, og får høve til å
uttrykkje seg.

Musikk i det andre utviklingstrinnet
I kosmisk utdanning ser vi på musikk som ei
løysing på fleire åndelege behov: tilhøyrsle,
forståing for korleis verda fungerer, sjølvutfalding,
kommunikasjon og skapartrong. Vi treng difor å la
musikk vere ein naturleg del av utforskinga av andre
fagområde. Ein geografipresentasjon kan vere eit
høve til å lære bort ein song om planetane. Songar
kan også vere kjelda til mykje språkarbeid: rim,
rettskriving, ordklassar og biletspråk.

Kunnskaps- og utforskingsområde
Lydeksperiment og instrument
Lydeksperiment gjev ei djupare forståing for korleis
musikk blir produsert og korleis vi høyrer han.
Ein skal utforske korleis musikk blir laga ved å slå,
blåse, riste, plukke eller bruke andre teknikkar som
skapar vibrasjonar. Ein lagar enkle instrument av
ulike materiale. I den andre perioden av det andre
utviklingstrinnet kan ein utforske nærmare lyd som
vitskap i samband med studiar av øyret.

Nøkkelmateriell:
X ulike kvardagsting som kan gjerast om til
enkle musikkinstrument: flasker, glas, øskjer,
og så vidare
X ulike kvardagsting som hjelper elevane til
å utforske naturen til lyden gjennom lyd
eksperiment
X stemmegaffel
Nøkkelfunn:
X All musikk lagar lyd, men ikkje alle lydar kan
kallast musikk.
X Lyd blir laga når noko vibrerer. Vibrasjonane i
noko får lufta og vatnet rundt det til også å
vibrere. Desse vibrasjonane breier seg som bølgjer
gjennom lufta og blir registrerte av høyrsla vår.
X Musikk kan skapast ved å blåse, plukke på ein
streng, slå, riste. Lyden skapast ved å skape
vibrasjon.
X Ein kan lage enkle musikkinstrument sjølv.
X Kvart instrument har ein unik klang.
Instrument kan delast i grupper etter korleis dei
blir spelte, og kva dei er laga av.

Song
Song skal vere ein regelmessig del av klassen sitt
liv. Ein skal jobbe både teknisk og kreativt med
song. I undervisinga skal ein inkludere songar frå
ulike tidsepokar og song frå andre kulturar, i tillegg
til tradisjonelle norske barnesongar. Song skal
brukast i ulike fagområde som ein måte å formidle
faktakunnskap på, til dømes ein song om bladet som
«matfabrikk». Kanon, fleirstemd synging og andre
teknikkar blir lærte bort. Elevane blir også viste
korleis ein bruker klassen sitt musikkmateriell til
å komponere eigne songar. Songar blir også brukte
til å øve på ulike musikkomgrep som styrke, tempo,
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Mykje av musikkmateriellet i grunnskulen er likt det
som finst i barnehagen, men brukast i små grupper
og med fleire variasjonar. Rytmeplansjane og dei
lause notane eignar seg både til øving og utforsking.
Sidan materiellet alltid er i klasserommet, kan barna
velje å arbeide med dette uavhengig av bestemte
«musikktimar». Det er klassen sin lærar, ikkje
ein musikkspesialist, som skal presentere dette
materiellet, slik at musikk blir ein naturleg del av
klassen sin aktivitet. I skulen kan ein bruke bjøllene,
men tek også i bruk klangstavane, for klangstavane
er ikkje berre eit sensorisk materiell, men eit
materiell som appellerer til resonneringsevna og
førestillingsevna. Med klangstavane kan barna
utforske alle aspekta av notane: rytme, tonehøgde
og notasjon, utan å måtte lære seg å meistre eit
bestemt instrument. Dette gjer at fleire barn kan
tileigne seg musikalske ferdigheiter. Vi skal sørge for
at musikk er ein viktig del av kvart barn si oppleving
i miljøet.

Som ei vidareføring av lydeksperimenta
presenterer ein dei ulike instrumentgruppene:
strengeinstrument, treblåsarar, messingblåsarar,
perkusjon og keyboardinstrument. Det er ønskjeleg
å bringe eit eksemplar av instrumentet inn i
klassen, og det skal helst bli presentert av ein
som kan spele det. Men presentasjonen kan også
gjerast med ei blanding av bilete, forteljing og
lytting. Instrument i klasserommet som elevane
kan spele sjølv inkluderer bjøllene, klangstavane
og rytmeinstrument. Om det er mogleg, kan ein ha
instrumentopplæring på enkle fløyter eller andre
instrument.
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rytme og dynamikk.
Nøkkelfunn:
X Stemma var kanskje menneskeheita sitt første
instrument.
X Å syngje saman styrker fellesskapet.
X Song hjelper meg til å huske mange ting.
X Eg kan lage songar om alt mogleg.

Rytme
Rytme er eit musikkelement som kan isolerast og
øvast på. Montessorimateriellet for rytme følgjer
same sekvens når det gjeld presentasjon som
sandpapirbokstavane og det rørlege alfabetet:
X munnleg øving med rytmemønster med klapping
og vokalrytme
X å vise korleis desse mønstera ser ut:
rytmeplansjar
X å utvide utforsking med lause rytmenotar
X å setje kunnskapen i eit system, der
noteverdinamn blir gjevne og taktartar blir
utforska

X

X
X

Akkurat som bokstavar kjem saman til ord og
ord til frasar, så kjem rytmenotar saman for å
skape takter.
Rytmenotane har eit matematisk forhold til
kvarandre som med brøk.
Ei takt har eit visst antal av ein type noteverdi.
Ekvivalens blir brukt til å lage variasjon i ei takt.

Tonehøgde og skriving på systemet
Tonehøgde er ei oppfatning av frekvensen til ein lyd.
Bjøllene og klangstavane er reiskapane som brukast
til å trene øyret ved å matche tonar, gradere tonar,
og utforske skalaer. Durskalaer lærast bort først,
men barn i grunnskulen kan byrje tidleg å utforske
andre skalaer med klangstavane. Arbeid med
tonehøgde går frå det sensoriske til namngjeving og
skriving etter tal i eit skalamønster. Deretter blir
barna introduserte for systemet og korleis tonane
blir plasserte på det.

Elevane kan bruke rytmeinstrument i kombinasjon
med rytmeplansjar og kortmateriell eller åleine.
Læraren presenterer nøyaktige teknikkar for å
spele på instrumenta, men elevane kan bruke dei
til å komponere eigne stykke, eller i kombinasjon
med bjøllene eller klangstavane. Ein kan bruke
rytmeinstrument til å lære bort grunnelementa i
polyrytmikk.

Nøkkelmateriell
X bjøllene
Bjøllene representerer C-durskalaen. Det er to
sett med bjøller, eitt kvitt og svart som svarar
til skalaen på pianoet, og eitt brunt som kan
blandast. Desse blir brukte til matching av tonar,
gradering, å spele enkle songar og komposisjon.
X klangstavane
Klangstavane er eit materiell som inneber
to oktavar. Med dette materiellet kan ein
komponere songar som har fleire tonar. Ein
tek erfaringane frå bjøllearbeid vidare. Elevane
bruker kunnskapen om durskalamønsteret til å
skape andre durskalaer og transponere songar
i fleire toneartar. Ein kan tydeleg sjå forholda
mellom toneartane og lære å skrive ned ulike
komposisjonar. Ein kan også bruke dette
materiellet til å utforske mollskalaer og andre
skalaer.
X skalamønster
Skalamønster er talmønster som passar til
bjøllene og klangstavane. Dei gjev att ulike typar
skalaer ved å plassere tal i rett avstand med
omsyn til heil- og halvtonar.

Nøkkelfunn:
X Språket vårt har rytme: ein kan klappe rytmen i
det vi seier og syng.
X Vi kan gje namn til rytmar som vi klappar.
X Vi kan bruke symbol for å gjere desse rytmane
synlege.

Nøkkelfunn:
X Tonar går opp og ned og blir laga på litt
forskjellige måtar med kroppen.
X Det eg kan syngje eller høyre kan eg spele
på bjøllene og klangstavane.
X Tonar kan få tal og namn.

Vidare kan barna komponere ved å kombinere
kunnskap om rytmar med kunnskap om tonehøgde
og systemet. Dei bruker andre rytmeinstrument
saman med montessorimateriellet for rytme.
Nøkkelmateriell:
X rytmemønster for klapping: 30 plansjar med
rytmar i 4/4 takt
X lause rytmenotar til eiga utforsking og til å introdusere andre taktartar
X plansjar og kortmateriell om noteverdiar
X metronom
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X
X
X

Tonar kan bli gjort synlege ved å setje symbol
på eit system.
Tonar i ein song blir lesne frå venstre til høgre,
akkurat som ord.
Vi har symbol og ord som hjelper oss til å forstå
korleis vi skal lese desse tonane.

Å komponere og lese musikk
Bjøllene, klangstavane og rytmemateriellet er
grunnsteinane i komposisjon. Dette materiellet er
alltid tilgjengeleg i klassen slik at elevane kan velje
komponering som eit arbeid under arbeidsøkta.
Læraren er ansvarleg for å vise teknikkane for å
bruke dette materiellet, språket som høyrer til,
og symbola som skal brukast. Barna kan då både
komponere eigen musikk og lese musikk som er
skriven av andre.

Nøkkelmateriell:
X Ein bruker dei grøne bretta og notemateriell for
å jobbe med notenamn, plassering på
systemet og komponering. Det finst også kortmateriell for vidare øving med notenamn.
Ein bruker plansjar med ulike intervall og tone
rekkjer for å øve seg på å spele frå notar. Det
finst også materiell for å utforske rekkjefølgja til
durskalaene og mollskalaer.
Nøkkelfunn:
X Eg kan gjere melodiane mine synlege ved å spele
dei på bjøllene eller klangstavane, og skrive ned
melodiane med tala frå skalamønsteret eller
skrive notane på systemet.
X Eg kan gjere om ein melodi frå ein toneart til ein
annan toneart ved å flytte på skalamønsteret.
X Eg kan gjere om ein melodi frå ein skala til ein
annan skala ved å byte skalamønsteret. Ofte vil
melodien få ein heilt annan klang.
X Eg kan bruke noteverdiar til å skrive både
rytmekomposisjonar og til å gje rytme til ein
melodi eg har skrive.
X Ein balanse mellom repetisjon og variasjon er
ofte viktig i musikalske komposisjonar.

Ein skal hjelpe elevane til å utvikle varleik for
grunnelementa i musikken, som rytme, tonehøgde
og dynamikk. Ein skal hjelpe dei til å forstå ulike
former for musikk, utvikle evne til å lytte med eit
ope sinn og reflektere over musikkopplevingane
sine. Ein skal lytte til musikk for å bli kjent med
instrument, musikk frå ulike tidsepokar, musikk
frå andre kulturar, musikk frå ulike sjangrar og
ulike komponistar. Musikk er eit språk, og eigentleg
mange ulike språk, og kan difor skape bilete i
hovudet og stimulere emosjonane.
Nøkkelmateriell:
X munnlege forteljingar brukast til å introdusere
musikkstykke for elevane
X det finst også materiell for å kunne setje musikkstykke, komponistar, instrument og så vidare i
eit tidsperspektiv på ei tidslinje
X digitale medium, lyttestasjon, eit rikt utval av
musikk
X litteratur om musikkhistorie
Nøkkelfunn:
X Musikk har vore ein viktig måte å tilfredsstille
åndelege behov for arten vår.
X Hjernen vår har kapasitet til å like alle typar
musikk, men vi må bli kjent med musikken.
X Ulike folkegrupper har skapt instrument frå det
som dei har funne rundt seg.
X Ulike folkegrupper har valt ulike typar skalaer å
komponere musikk med.
X Musikk har migrert saman med menneske.
No migrerer musikkformer utan at menneskegrupper treng å migrere.
X Historia til musikken blir påverka både av
einskildindivid og grupper.
X Skriving av musikk gjorde at musikk spreidde
seg raskare. Evna til å ta opp musikk gjer at
musikk kan bli spreidd endå raskare.
X Ved å lytte nøye, kan eg bli betre kjent med eit
musikkstykke.

Rørsle
Arbeid med rørsle inkluderer øvingar som isolerer
rørsleelement, dramatisk rørsle, folkedans og
kreativ dans. Ein har øvingar for kroppsmeistring,
kroppsbevisstheit og balanse, øvingar for rytme
og tempo og øvingar for dynamikk: stiv-mjuk,
rigid-flytande, tung-lett, sterk-forsiktig. Rørsle
blir brukt til å tolke musikkstykke og i samband
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Elevane dannar eigne små grupper for å skape
musikk saman. Dei komponerer musikk i samband
med prosjekt, skodespel eller andre hendingar. I
komposisjon kjem alle elementa som elevane har
lært om klang, rytme, tempo, dynamikk, og stil
saman i eit kreativt uttrykk.

Å lytte til musikk og musikkhistorie
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med framsyningar. Folkedans frå Noreg og andre
land, og andre dansesjangrar, skal bli integrert i
undervisinga.
Nøkkelfunn:
X Eg kan bruke kroppen min til å uttrykkje meg
gjennom rørsle.
X Ulike folkegrupper bruker nokre av dei same
type trinna i sin folkedans.
X Kroppen kan bli trent til å utføre både enkle og
samansette rørsler.
X Å danse saman med andre styrker fellesskapet.

Kompetansemål
Etter første halvdel av det andre utviklingstrinnet
skal elevane kunne bruke nøkkelfunna sine til å:
X utøve eit repertoar av songleikar, songar og
dansar henta frå elevane sin nære musikkultur,
frå kulturarven og frå andre delar av verda
X utforske og eksperimentere med puls, rytme,
tempo, klang, melodi, dynamikk, harmoni og
form i dans, med stemma og i spel på instrument
X leike med grunnelementa i musikken gjennom
lyd, rørsle og stemme, lage mønster og setje
saman mønstera til enkle improvisasjonar og
komposisjonar, også med digitale verktøy
X formidle opplevingar av ulike musikalske uttrykk gjennom samtale og kunstneriske uttrykksformer, og reflektere over kva som er særeige
med ulike musikksjangrar
X utøve og utforske eit repertoar av songar,
songleikar og dansar frå ulike musikkulturar,
inkludert samisk musikkultur
X syngje og spele på instrument, inkludert bjøllene
og klangstavane, åleine og saman med andre ved
bruk av gehør og enkel notasjon
X skape eigne instrument
X eksperimentere med rytmar, melodiar,
skalamønster og andre grunnelement, setje
saman mønster til komposisjonar, også ved bruk
av digitale verktøy, og skildre arbeidsprosessar
og resultat
X formidle eigne musikkopplevingar og skildre
bruk av musikalske verkemiddel ved hjelp av
enkle faguttrykk
X samtale om og reflektere over korleis musikk
skapar meining når den blir brukt i ulike sosiale
samanhengar
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Etter andre halvdel av det andre utviklingstrinnet
skal elevane kunne bruke nøkkelfunna sine til å:
X utøve eit repertoar av musikk, song, andre
vokale uttrykk og dans og rørsle frå samtida og
historia
X utforske og drøfte korleis musikk frå fortida
påverkar dagens musikk, og knyte dette til
kunnskap om menneska sine åndelege behov og
musikkhistoria
X øve inn og framføre song og musikk, i samspel
eller individuelt, basert på gehør og ved bruk av
enkle notasjonsteknikkar og materiell
X lytte, eksperimentere og skape nye uttrykk med
instrument, kropp, stemme eller lyd frå andre
kjelder, og presentere resultatet
X bruke teknologi og digitale verktøy til å skape,
øve inn og omarbeide musikk
X bruke faguttrykk i skildringa av og refleksjon
over arbeidsprosessar, resultat, musikalske
uttrykk og verkemiddel
X utforske og formidle musikalske opplevingar og
erfaringar, og reflektere over korleis musikkut
trykk og -funksjon har endra seg gjennom tidene
X undersøkje korleis kjønn, kjønnsroller og
seksualitet blir framstilt i musikk og dans i det
offentlege rom, og skape uttrykk som utfordrar
stereotypiar
X reflektere over korleis musikk kan spele ulike
roller for utvikling av individ og identiteten til
grupper
X lage eigne komposisjonar og uttrykkje eigne
tankar, idéar og kjensler gjennom musikk, dans
og rørsle

Vurdering
Prinsippa om vurderingskultur i overordna del ligg
til grunn for vurdering og rettleiing i alle fag.
Undervegsvurderinga skal bidra til å fremje læring,
sjølvstende og ei kjensle av meistring, og til å utvikle
kompetanse i musikk. Elevane viser og utviklar
kompetanse i faget når dei gjer eigne funn gjennom
arbeidet sitt med kunnskaps- og utforskingsområda,
og bruker desse på ein måte som utvidar deira
forståing og musikalske interesser. Dei viser
kompetansen sin når dei utforskar interesser innan
ulike område av faget, og når dei tek ansvar og er
aktive deltakarar i musikk- og danseaktivitetar i
gruppa og i presentasjonar. Kompetansen til elevane
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blir også vist i evna dei har til å uttrykkje seg
gjennom musikk og dans, skape musikk og samtale
om korleis musikk styrker fellesskapet, og knyte
dette til menneska sine åndelege behov. Elevane
skal i aukande grad vurdere eigen kompetanse og
progresjon i arbeid med faget, gjennom samtalar,
bruk av loggbok og i arbeid med materiellet og
aktivitetar.

MUSIKK 1. – 7. TRINN

Dei vaksne skal aktivt bruke observasjon som
grunnlag for vurdering av elevane i musikk. Basert
på observasjon av og samtalar med elevane skal dei
leggje til rette for at elevane kan gjere fleire funn
i faget, og gje rettleiing rundt elevane sitt val av
arbeid og bruk av materiell. Elevane skal få høve
til å prøve seg fram, setje ord på kva dei opplever
at dei får til, og samtale om og reflektere over eiga
fagleg utvikling og personleg uttrykk. Den vaksne
skal også leggje til rette for elevane si aukande evne
til samarbeid og sjølvstende i faget, og vurdere kva
endringar som trengst i miljøet og kva vi skal tilby
for å sørge for at eleven utvidar kompetansen sin i
musikk.
Vurderinga skal ha eit tverrfagleg og heilskapleg
perspektiv, og fokusere på elevane si forståing av
samanhengar.
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Kroppsøving og fysisk
aktivitet
Betydinga av faget for individ og
samfunn
Rørsle er grunnleggande for mennesket, og gjennom
faget kroppsøving skal barna få høve til å erfare,
sanse, oppleve og skape gjennom rørsler med
kroppen. Det sosiale aspektet med rørsleaktivitet og
ferdsel i natur saman med andre gjer kroppsøving
viktig for å fremje samarbeid, forståing og respekt
for kvarandre. Kroppsøving skal bidra til å
praktisere og reflektere over samspel, medverknad,
likestilling og likeverd på ulike måtar. Elevane vil
få erfaring og kunnskap knytt til demokratiske
føresetnader, verdiar og spelereglar gjennom
medverknad og medansvar i deltaking og samarbeid,
i tillegg til å øve opp kritisk tenking og handtering av
meiningsutveksling og usemje.
Kroppsøving tek vare på tradisjonelle aktivitetar i
samfunnet, men stimulerer også til eksperimentell
og kreativ utfalding i alternative rørsleformer.
Gjennom aktivitet og rørsle skal barnet løyse
utfordringar og oppgåver i eit mangfaldig
læringsfellesskap, i tillegg til at dei blir utfordra til å
tøye eigne grenser. Rørsle og læring gjennom bruk
av kroppen fremjar god psykisk og fysisk helse og
gjev elevane verktøy til å ta ansvarlege val i livet.
Erfaringane og opplevingane til elevane skal fremje
eit positivt sjølvbilete som kan gje elevane ein
trygg identitet. Rørsle og aktivitet skal medverke
til at elevane får kunnskap om ulike perspektiv på
rørsleaktivitetar og helse. Gjennom oppleving og
erfaring vil elevane få kjennskap til korleis forvalte
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helse som ressurs på ein måte som gagnar den
einskilde, og få høve til å ta gode val for eigen og
andre sin helse gjennom livet.

Kroppsøving og fysisk aktivitet og menneskelege
tendensar
Med utgangspunkt i ei tid då skuleelevar blei tvinga
til stillesitjande aktivitet, ofte i ukomfortable
stillingar, fokuserte Montessori på bruk av kroppen
i det daglege. Elevar i dag lever i eit samfunn der
stillesitjing også pregar store delar av kvardagen
til barnet, også utanfor skulen. Samanlikna med
tidlegare har mange elevar ein meir passiv kvardag
etter skuletid, og den fysiske aktiviteten mange
får er stort sett gjennom organisert barneidrett
og kroppsøving på skulen. Motorisk utvikling er
ein del av mennesket si totale utvikling, og det er
viktig at elevane så tidleg som mogleg får eit positivt
forhold til å røre på seg. Utvikling av den motoriske
kontrollen er ein føresetnad for intellektuell
kontroll. Kroppsøving og fysisk aktivitet skal leggje
til rette for ei aktiv læring, ikkje berre som eit
prinsipp ut frå montessoripedagogikken, men også
for å leggje til rette for at eleven skal oppdage gleda
av aktivitet og rørsle.

Kroppsøving og fysisk aktivitet i det første
utviklingstrinnet
Vi kan observere ei utruleg fysisk utvikling gjennom
barndommen der den viktigaste reiskapen barnet
har for utforsking av verda, er hendene. Miljøet
må støtte barnet si fysiske utvikling og gje rom og
tid for varierte rørsler. Arbeidet med materiellet
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inneheld mange ulike rørsler, spesielt for å utvikle
finmotorikken. Utemiljøet vårt må gje mange ulike
stimuli for å utvikle grovmotorikken, musklar,
balanse og så vidare.

Kroppsøving og fysisk aktivitet i det andre
utviklingstrinnet
Elevane har allereie gjort mange grunnleggande
erfaringar og oppdagingar gjennom rørsle i løpet av
det første utviklingstrinnet. Desse erfaringane og
oppdagingane dannar grunnlaget for utvidinga av
grensene for utforsking, både fysisk, intellektuelt,
kjenslemessig, sosialt og moralsk i det andre
utviklingstrinnet.

Når barnet gradvis byrjar å vende energien mot
deltaking i samfunnet, er det mykje som skal
lærast for å kunne bidra som eit unikt individ i
fellesskapet. For barnet inneber dette ei utviding av
grensene for utforsking, både fysisk, intellektuelt,
kjenslemessig, sosialt og moralsk. Barna gjev oss
tydelege teikn om at dei er klare for denne utvidinga
gjennom den fysiske vekseperioden og styrken
og stabiliteten til kroppen. Forvitenskapen rettar
seg mot ei røynd som ikkje alltid er tilgjengeleg
for sansane; mot idéar, fenomen, fortid, notid og
framtid, i tillegg til moralske spørsmål. Gjennom
kroppsøving har barnet høve til å bruke fysisk
aktivitet for å byggje relasjonar, auke samarbeid
og leggje til rette for positivt samspel mellom barn.
Gjennom fysisk aktivitet, medverknad og leik
erfarer barna sosiale samspel og relasjonar som kan
overførast til erfaringar og opplevingar i kvardagen.

Kunnskaps- og utforskingsområde
Målet er å leggje til rette for at potensialet til
barnet blir utvikla gjennom tillit, utdanning og
livsferdigheiter. All leik og aktivitet skal brukast
for å inspirere til læring, oppdagingar og eventuelle
ferdigheiter.

Å lære gjennom bruk av kroppen handlar om allsidig
motorisk læring, utvikling av kroppsbevisstheit
og stimulering til rørsleglede. Grunnleggande og
naturlege rørsler er sjølve fundamentet i barnet
si psykomotoriske utvikling. Desse rørslene er i
prinsippet innebygd i mennesket og treng ikkje
å bli underviste i. Barna utforskar eigen identitet
og eige sjølvbilete, og reflekterer over og tenkjer
kritisk om samanhengen mellom rørsle, kropp,
trening og helse. Kroppsøving gjev rom for læring
gjennom bruk av kroppen, leik, friluftsliv, dans,
idrettsaktivitetar og andre rørsleaktivitetar.
Nøkkelmateriell:
X grunnleggande rørsler i varierte miljø og i
tilrettelagde aktivitetar
X aktivitetar som utfordrar heile sanseapparatet
og koordinasjonen
X øve på samansette rørsler, åleine og saman
med andre
X basisferdigheiter i individuelle idrettsaktivitetar
(med og utan bruk av apparat)
X aktivitetar med småreiskapar, ball og apparat
X utforske og leike med ulike rytmar og uttrykkje
dei med rørsle
X eksperimentere med dans, rytme og rørsle
X samhandling og fair play
X utforske songleikar og enkle dansar frå ulike
kulturar
X utforske kroppen sine delar og namn
X utforske kroppen sine ulike rørslemåtar
X tema knytte til god helse, hygiene og rørsle
X utforske ulike aktivitetar ut frå eigne interesser
Nøkkelfunn:
X Det er ein samanheng mellom fysisk aktivitet
og mi eiga helse.
X Kroppen kan bli brukt som ein reiskap til å
utforske aktivitetar og utvikle rørsler.
X Ulike miljø og aktivitetar krev ulike ferdigheiter
knytt til rørsle.
X Aktivitetar kan varierast ved bruk av ulike
småreiskapar.
X Læring gjennom rørsle utfordrar heile sanse
apparatet i tillegg til koordinasjonen.
X Idrettsaktivitetar krev ulike basisferdigheiter
som er spesifikke i forhold til den aktuelle
aktiviteten.
X Rytme, kultur og musikk kan bli uttrykt
gjennom rørsle
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Fysisk styrke hos barn i det andre
utviklingstrinnet:
X behov for utfordringar
X «beina si tid» - kan og vil gå langt
X må gå ut i naturen
X oppteken av kreftene i naturen

Rørsle og læring gjennom bruk av kroppen
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X

X

X
X
X

Mi individuelle kroppslege læring og rørsle
blir påverka av samhandlinga til gruppa og
praktisering av fair play.
Kroppen sine delar og namn har samanheng
med måtane dei ulike delane rører seg på og
funksjonen deira.
God helse, hygiene og rørsle er viktig for fri
domen til å kunne lære, sanse og røre på meg.
Utforsking av aktivitetar ut frå eigne interesser
og ferdigheiter skapar aktivitets- og rørsleglede.
Aktivitetar kan tilpassast mangfaldet i kroppslege ulikskapar og inkludere alle uavhengig av
utgangspunkt.

Deltaking og samspel i rørsleaktivitetar
Barna skal løyse utfordringar og oppgåver i eit
læringsfellesskap og kunne reflektere over eige
samspel, samhandling og likeverd. I mange
rørsleaktivitetar er deltaking, medverknad og
samarbeid naudsynt for å fremje læring hos barnet
sjølv, og andre. Det inneber å anerkjenne ulikskapar
og inkludere alle, uavhengig av føresetnader.
Nøkkelmateriell:
X aktivitetar som utset barna for samarbeid og
samhandling
X praktisering av reglar for aktivitetar, spel og leik
X spele på styrkane og svakheitene til kvarandre
X tilrettelegging og tilpassing av aktivitetar til det
beste for gruppa
Nøkkelfunn:
X Det finst reglar for aktivitetar, spel og leik, og
reglane varierer frå leik til leik.
X Styrkar og svakheiter kan utfylle kvarandre i
leik og samhandling.
X Tilrettelegging og tilpassing av aktivitetar gjer at
alle kan vere med ut frå eigne føresetnader.
X Det å lytte og kommunisere er eit viktig element
i lagspel.
X Erfaringar gjennom aktivitet kan bli overført til
opplevingar i kvardagen og andre livshendingar.
X Eiga deltaking og eigen innsats har betyding for
samarbeid og læring.
X Medverknad, medansvar og deltaking fører til
eit demokratisk fellesskap.

Uteaktivitetar og ferdsle i naturen
Elevane skal bruke nærområde og utforske
naturen gjennom varierte uteaktivitetar under
vekslande årstider. Naturopplevingar og trygg
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og berekraftig ferdsel er sentralt. Elevane skal
oppleve ulike kulturar innan friluftsliv, inkludert
aktivitetar knytte til samisk kultur. I friluftsliv skal
elevane bli kjente med nærområdet og tileigne seg
kunnskap og ferdigheiter som trengst for å ferdast
i naturen. Sjølvstende er eitt av prinsippa som
skal bli varetekne under friluftsliv. Elevane skal bli
inspirerte til å bruke naturen aktivt.
Nøkkelmateriell:
X aktivitetar ved og i vatn, vurdering av tryggleik
og sjølvberging i vatn
X utforske grunnleggande teknikkar for rørsle i
vatn (mage, rygg, og under vatn)
X aktivitetar ved bruk av båt/kano
X aktivitetar med ski og skeiser
X lage og bruke enkle kart for å orientere seg i
nærområdet, kompass
X utforske kart, digitale verktøy og teikn i naturen
til å orientere seg i naturen og nærmiljøet
X bruke enkle hjelpemiddel og reiskapar når dei
oppheld seg i naturen
X kaste lys over reglar som gjeld i naturen og
omgrepet sporlaus ferdsel
X refleksjon, samtale og erfaring knytt til allemannsretten
X sykkel- og trafikktryggleik, praktisering av trygg
bruk av sykkel som framkomstmiddel
X førstehjelp og HLR, brannvern
X nærmiljøet for utforsking av lokale kulturar og
friluftsliv
X overnattingsturar og individuelle naturopplevingar
(planlegging)
X leirskule
X lokale tradisjonar i nærmiljøet/friluftslivet
X aktivitetar med røter i samisk tradisjon
Nøkkelfunn:
X Tryggleik og sjølvberging er livsviktig ved ferdsel
i tilknyting til vatn.
X Grunnleggande teknikkar for rørsle i vatn er
livsviktig.
X Bruk av båt/kano kan vere eit alternativt
framkomstmiddel og bidra til større fridom og
oppdaging av naturen.
X Aktivitet med ski og skeiser kan bli brukt som
leik, trening, rekreasjon og alternativt fram
komstmiddel på snø og is.
X Kart og kompass kan bli brukt som eit verktøy
for å orientere seg i nærområdet, og korleis ein
kan orientere seg ut frå teikn i naturen.
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X
X
X

X
X
X
X

Ulike hjelpemiddel og reiskapar kan vere til
nytte under opphald i naturen.
Det finst reglar som gjeld for ferdsel i naturen.
Sykkel- og trafikktryggleik er ei livsviktig
ferdigheit knytt til bruk av sykkel som fram
komstmiddel.
Praktisering og meistring av førstehjelp og HLR
kan redde liv.
Brannvern er knytt til tryggleik i kvardagen.
Nærmiljøet kan innehalde kultur, tradisjonar og
friluftsliv.
Våre aktivitetar kan ha røter i samisk tradisjon.

Kompetansemål

X
X

øve på trygg og sporlaus ferdsel i naturen
øve på trygg ferdsel ved vatn og på å kunne
tilkalle hjelp
øve på trygg ferdsel, forstå og følgje reglar i
trafikken

Etter andre halvdel av det andre utviklingstrinnet
skal elevane kunne bruke nøkkelfunna sine til å:
X utforske og gjennomføre leik og spel saman med
andre i ulike rørsleaktivitetar
X øve på samansette rørsler, åleine og saman med
andre
X gjennomføre aktivitetar ut frå eigne interesser og
føresetnader i dans, friluftsliv, idrettsaktivitetar
og andre rørsleaktivitetar
X bruke kart, digitale verktøy og teikn i naturen til
å orientere seg i natur og nærmiljø
X forstå og praktisere reglar for aktivitet og spel og
respektere resultata
X forstå ulikskapar mellom seg sjølv og andre og ta
del i rørsleaktivitetar som kan vere tilpassa ikkje
berre eigne føresetnader, men også andre sine
X utføre grunnleggande teknikkar i symjing på
magen, på ryggen og under vatn
X vurdere tryggleik i uteaktivitet og ferdsel i natur
og gjennomføre sjølvberging i vatn
X bruke nærmiljøet og utforske lokale kulturar for
friluftsliv
X gjere greie for allemannsretten under ferdsel og
opphald i naturen
X gjennomføre overnattingstur og reflektere over
eigne naturopplevingar

Vurdering
Prinsippa om vurderingskultur i overordna del ligg
til grunn for vurdering og rettleiing i alle fag.
Undervegsvurderinga skal bidra til å fremje læring,
sjølvstende og kjensle av meistring, og til å utvikle
kompetanse i kroppsøving og fysisk aktivitet.
Elevane viser og utviklar kompetanse i faget når dei
gjer eigne funn og erfaringar gjennom arbeidet sitt
med kunnskaps- og utforskingsområda, og bruker
desse på ein måte som utvidar deira forståing og
kroppslege bevisstheit. Dei viser kompetansen sin
når dei utforskar interesser innan ulike område av
faget, når dei tek ansvar og er aktive deltakarar i
aktivitetar og samarbeid. Kompetansen til elevane
blir også vist i evna dei har til samarbeid, til å
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Etter første halvdel av det andre utviklingstrinnet
skal elevane kunne bruke nøkkelfunna sine til å:
X utforske og gjennomføre leikar, idrettsaktivitetar,
dansar og andre rørsleaktivitetar, åleine eller
saman med andre
X utforske og gjennomføre grunnleggande rørsler
som å krype, gå, springe, hinke, satse, lande,
vende og rulle i ulike miljø ut frå eigne føre
setnader
X bruke kroppen til å utforske aktivitetar og
utvikle grunnleggande rørsler
X øve på og bruke basisferdigheiter som å føre,
kaste, sprette, sparke og ta imot ball i ulike
rørsleaktivitetar
X leike og vere saman med andre i aktivitet i
varierte rørslemiljø
X leike og utføre grunnleggande øvingar med
tilvenning til vatn, som dykke, flyte, gli, skape
framdrift, hoppe uti og orientere seg i vatn
X vere symjedyktig ved å falle uti på djupt vatn,
symje 100 meter på magen, og undervegs dykke
ned og hente ein gjenstand med hendene, stoppe
og kvile i 3 minutt (i mellomtida flyte på magen,
orientere seg, rulle over, flyte på rygg), deretter
symje 100 meter på rygg og ta seg opp på land
X forstå og bruke reglar for samhandling i spel og
rørsleaktivitetar
X forstå kroppslege ulikskapar mellom seg sjølv og
andre, og inkludere andre i ulike rørsleaktivitetar
X utforske uteaktivitetar og samarbeide med andre
under vekslande årstider i nærmiljøet
X lage og bruke kart for å orientere seg i kjent
terreng
X forstå og praktisere turreglar og bruke klede
etter vêr og forhold i naturen

X
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følgje reglar i aktivitetar og til å ferdast i naturen.
Kompetansen visast når elevane reflekterer over
utfordringar, eigne evner og ulike føresetnader knytt
til kropp og rørsle, og kan samtale om menneske
sine behov for rørsle, samspel og opplevingar i
naturen knytt til åndelege og fysiske behov. Elevane
skal i aukande grad vurdere eigen kompetanse og
progresjon i arbeid med faget, gjennom samtalar,
bruk av loggbok og deltaking i aktivitetar.
Dei vaksne skal aktivt bruke observasjon som
grunnlag for vurdering av elevane i kroppsøving
og fysisk aktivitet. Basert på observasjon av og
samtalar med elevane skal dei leggje til rette for
at dei kan gjere fleire funn i faget, og gje rettleiing
rundt elevane sitt val av arbeid og aktivitetar.
Elevane skal få høve til å prøve seg fram, setje ord
på kva dei opplever at dei får til, og samtale om og
reflektere over eiga fagleg utvikling. Den vaksne
skal også leggje til rette for elevane si aukande evne
til samarbeid og sjølvstende i faget, og vurdere kva
endringar som trengst i miljøet og kva vi skal tilby
for å sørge for at eleven utvidar kompetansen sin i
kroppsøving og fysisk aktivitet.
Vurderinga skal ha eit tverrfagleg og heilskapleg
perspektiv, og fokusere på elevane si forståing av
samanhengar.
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Mat og helse

Mat og helse er eit sentralt fag for å utvikle
forståinga for samanhengen mellom kosthald og
helse. Ved å leggje vekt på variasjon i matvarer og
måltidsskikkar skal faget også bidra til verdsetjing
av eit kulturelt mangfald og toleranse i samfunnet.
Elevane skal opparbeide kompetanse til å ta gode
val, meistre eige kvardagsliv, stille spørsmål, utvikle
kritisk tenking og etisk bevisstheit, både i eit
helsefremjande og berekraftig perspektiv.

og høflegheit») og det sosiale fellesskapet i gruppa.
Det er venta at barnet bruker faguttrykk og utvidar
ordforrådet i arbeid med faget, dei skriv og les
handlelister og oppskrifter, og dei tek del i innkjøp
og planlegging av måltid. Det er naudsynt å kunne
måle i ulike einingar for å følgje oppskrifter. Rekning
må også bli nytta for å berekne nok mat og følgje
oppskrifter nøyaktig. Faget gjev rom for å bruke
statistikk og lage undersøkingar, og presentere ulike
funn og observasjonar på varierte måtar. Elevane
skal lære seg formålstenleg bruk av reiskapar.

Mat og helse og menneskelege tendensar
Faget har både ein praktisk og ein estetisk karakter,
der planlegging, gjennomføring og opplevinga av
måltid saman med andre, spelar den viktigaste
rolla. Det vil vere naturleg å integrere fleire av dei
sentrale verdiane i faget som ein del av daglege
rutinar i klasserommet, eller på skulen. Faget
gjev elevane ein sosial arena der dei kan trene på
samarbeid og evna til å gjennomføre, samstundes
som dei får jobbe med ekte og nyttig arbeid for
fellesskapet. Dette er ferdigheiter elevane kan ta
med seg inn i anna arbeid og framtidig arbeidsliv.
Likeverd, likestilling, respekt, omsorg og forståing
for kvarandre, er sentrale verdiar i faget.
Samtalen rundt matlaging og under måltidet er
heilt sentral i montessoriskulen. Alle situasjonar
som inneber matlaging og eting brukast aktivt som
sosiale læringsarenaer. Elevane skal ikkje vere
passive i ein etesituasjon, men det fokuserast på
harmoni og høflegheit (sjå appendiks «Harmoni

Mange av dei menneskelege tendensane kjem til
uttrykk gjennom arbeidet med mat- og helsefaget.
Faget spring naturleg ut frå arbeid med mennesket
sine fundamentale behov. Det vil vere relevant å sjå
korleis menneske på alle stader, og til alle tider har
dekt sine behov for mat. Ei historisk og geografisk
utforsking av korleis behova blir dekte er relevant,
også i eit berekraftig perspektiv. Faget er viktig
for den sosiale utviklinga og kjensla av å vere av
betyding.

Mat og helse i det første utviklingstrinnet
Barnas hus har ulike aktivitetar og øvingar som
skal hjelpe barna til å bli ansvarsfulle forbrukarar
og utvikle ferdigheiter knytt til måltid og matlaging.
Dei dekkjer bord, lagar mat, serverer mat, smakar
på mat og gjer ulike øvingar i praktisk kvardagsliv
relatert til mat og matlaging. Dei lærer å bruke enkle
reiskapar til førebuing av mat. Barna lærer også
om ulike mattradisjonar og markerer bursdagar,
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Betydinga av faget for individ og
samfunn
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nasjonale og internasjonale høgtider. Eit hovudfokus
i arbeidet er å la barna utvikle sjølvstende og tiltru
til eigne ferdigheiter, slik at dei utviklar kompetanse
til å meistre eige liv.

Mat og helse i det andre utviklingstrinnet
I det andre utviklingstrinnet bør mat- og helsefaget
integrerast i andre fagområde, der det vil vere
naturleg. Barna vil også møte faget gjennom
daglege rutinar i klasserommet. Faget er godt eigna
til tverrfagleg arbeid, til dømes i samband med
temaarbeid og prosjekt. Mat- og helsefaget kan
bli knytt direkte opp mot arbeid med mennesket
sine fundamentale behov, og bli utforska med
utgangspunkt i dette og mennesket si historie. Det
blir lagt vekt på historisk utvikling for å vise elevane
korleis menneske til alle tider har tilfredsstilt det
grunnleggande behovet for mat på ulike måtar.
Geografiske vilkår for val av og tilgang på matvarer,
spelar også ei viktig rolle. Både det berekraftige
og det helsefremjande perspektivet bør kome til
syne i dette arbeidet. Vi kan ikkje berre tenkje på
korleis vi kan få tilfredsstilt vårt behov for mat,
men også på korleis vi kan bidra til at framtidige
generasjonar skal få tilfredsstilt sine behov. Mat- og
helsefaget handlar om historie, kultur og tradisjonar.
Elevane skal erfare kulturelle variasjonar og ulike
skikkar gjennom matlaging. Elevane skal få rikeleg
med høve til å eksperimentere med smakar og
smakskombinasjonar.
Ideelt sett bør elevane ha tilgang til eit kjøken, og
delar av undervisinga bør skje i mindre grupper slik
at alle får delta i det praktiske arbeidet. Læraren
skal sørge for at det blir lagt opp til samarbeid
mellom fleire elevar eller heile gruppa, for å styrke
samarbeidsevnene til gruppa. Elevane skal ta del
i alle prosessar så langt det er trygt og forsvarleg.
Dei skal vere delaktige i planlegging, innkjøp og
gjennomføring av måltid, både i mindre og større
grupper. Gjennom samarbeid og ein kombinasjon
av kunnskap og kreativitet, skal elevane få høve til
å lage sunne, berekraftige og estetiske matrettar og
måltid, og utforske samanhengen mellom mat og
personlege og globale helseperspektiv.
Studieturar kan gjennomførast for å oppsøkje
relevante stader, til dømes bondegardar,
foredlingsfabrikkar, skogen og sjøen. Det skal
leggjast til rette for at elevane kan lage mat i naturen
og bruke naturen som ressurs. Eleven sin fridom
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går ut på å kunne utforske særskilde interesser
innanfor faget. Eleven sitt ansvar går ut på å delta
aktivt i presentasjonar, jobbe med materiellet i
grupperommet og delta i felles prosjekt.

Kunnskaps- og utforskingsområde
Det vil vere naturleg å knyte kunnskaps- og
utforskingsområda i mat og helse til det daglege livet
på skulen og til andre fag, som ein del av kosmisk
utdanning.
Nøkkelmateriell felles for heile faget og alle
utforskingsområda:
X sjølvlaga materiell
X fagbøker
X digitale ressursar
X kokebøker
X historier, samtalar, diskusjonar

Helsefremjande kosthald
Gjennom å lage mat og førebu måltid skal elevane få
oppleve matglede og utvikle kunnskap om trygg og
helsefremjande matlaging. Helsestyresmaktene sine
tilrådingar for eit sunt kosthald skal liggje til grunn
for undervisinga i faget. Elevane skal få ei forståing
av samanhengen mellom næringsstoff og helse, og
utvikle kompetanse til å kunne velje eit sunt og
variert kosthald. Denne delen av faget kan med
fordel bli knytt opp mot biologi.
Nøkkelfunn:
X Ved å ha god personleg hygiene blir maten eg et
tryggare, og eg kan unngå smitte.
X Ved å ha god hygiene ved matlaging og rundt
måltid blir maten tryggare, og det blir hygge
legare å innta eit måltid saman.
X Det er viktig at maten førebuast korrekt, for at den
skal smake best mogleg og vere trygg å ete.
X Nokre matvarer passar betre saman enn andre.
X Ved å følgje oppskrifter, og bruke mål for vekt og
volum, kan eg lage mat som smakar godt.
X Kroppen min treng sunn og variert mat for å
fungere best mogleg.
X Det beste å drikke for kroppen min er vatn.
X Det er ikkje bra for kroppen min å ete mykje
godteri.
X Eg kan oppdage nye smakar og ting eg likar, ved
å tørre å smake på ny mat.
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Berekraftige matvanar og forbruk

X

Bruk og val av matvarer påverkar individet, miljøet
og verda vi lever i. Gjennom å planleggje måltid
og lage mat skal elevane lære å utnytte råvarer og
matrestar, og forstå at mat er ein avgrensa ressurs,
slik at dei lærer seg berekraftige matvanar og blir
bevisste forbrukarar.

X

Mat og måltid som kultur- og identitetsuttrykk
Kulturen kring mat og måltid er i kontinuerleg
endring og er påverka av råvarebruk, kunnskap,
tradisjonar og sosiale eller religiøse normer og
verdiar. Matlaging og måltid er sosiale arenaer for
utforsking, samarbeid og samhandling. Møte mellom
matkulturar og kulturelle aktivitetar frå Noreg og
andre land fremjar mangfald og opnar for forståing,
bevisstgjering og forvitenskap. Slik skal elevane få
oppleve matglede saman, og slik kan matkulturane
våre både fornyast og takast vare på.
Nøkkelfunn:
X Eg kan bidra til trivsel i samband med
måltid.
X Eit måltid kan vere ein god arena for å bli betre
kjent og prate saman.
X Eg kan lage mat frå ulike kulturar.
X Ulike kulturar har ulike skikkar knytt til mat
laging og måltid.
X Samiske mattradisjonar er påverka av natur og
levesett.
X Mattradisjonar i ulike kulturar blir påverka av
tilgjengelege ressursar.
X Mattradisjonar i ulike kulturar blir påverka av
at menneske flyttar på seg.
X Menneske likar ulike ting.

Kompetansemål
Etter første halvdel av det andre utviklingstrinnet
skal elevane kunne bruke nøkkelfunna sine til å:
X følgje prinsipp for god hygiene i samband med
matlaging
X bruke reiskapar, rom- og vektmål og enkle
teknikkar og faguttrykk i samband med matlaging
X kjenne igjen smakar i mat og undre seg over
kvifor smak er noko vi opplever ulikt
X fortelje om kva som kjenneteiknar sunn og
variert mat, og kvifor det er viktig for helsa
X utnytte lokale matvarer i matlaging og presentere ledda i produksjonskjeda frå jord/bås/beite/
fjord til bord
X sortere avfall i samband med matlaging og
forklare kvifor det er viktig å gjere det
X utforske korleis menneska sine grunnleggande
behov fører til ulike matkulturar, og samtale om
måltidsskikkar frå norsk og samisk kultur og frå
andre kulturar i verda
X planleggje og lage enkle måltid, praktisere god
bordskikk og samtale om verdien av å ete saman
med andre
X undersøkje rammene for skulemåltidet på eigen
skule og samtale om korleis skulemåltidet kan
bidra til ein god skulekvardag
Etter andre halvdel av det andre utviklingstrinnet
skal elevane kunne bruke nøkkelfunna sine til å:
X bruke reiskapar, grunnleggande teknikkar
og matlagingsmetodar til å lage trygg, helse
fremjande og berekraftig mat
X bruke oppskrifter i matlaging og rekne ut og
vurdere mengda i porsjonane både med og utan
bruk av digitale ressursar
X bruke sansane til å utforske og vurdere smaken
og teksturen i maten og til å utforske anretning
av mat
X kjenne igjen og greie ut om grunnsmakar i
matvarer og fortelje om og diskutere korleis
smak kan påverke matpreferansar og matval
X vise samanhengar mellom kostråda frå helse
styresmaktene og næringsstoff som er viktige
for god helse
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Nøkkelfunn:
X Ved å oppbevare maten korrekt varar den lenger.
X Eg kan redusere klimaavtrykket ved å nytte
lokale råvarer i matlaginga.
X Eg kan redusere klimaavtrykket ved å sortere
avfall.
X Ved å kjenne til kvar matvarene kjem frå og
korleis dei blir produserte forstår eg kor mykje
arbeid som ligg bak dei matvarene eg et.
X Ved å ikkje kjøpe meir mat enn eg treng
reduserer eg mengda matavfall.
X Ved å ikkje forsyne meg med meir mat enn
eg orkar å ete reduserer eg mengda matavfall.
X Ved å bruke opp restar treng vi ikkje å kaste
så mykje mat.

X

Eg kan lage mine eigne oppskrifter.
Eg kan lage ein hel meny.
Eg kan dekkje eit bord, og gjere i stand til ei
hyggjeleg matoppleving.
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X

X

X
X

X

bruke matmerking og kosthaldsmodellar til
å setje saman eit sunt, variert og berekraftig
kosthald, og reflektere over vala sine
bruke digitale ressursar til å samanlikne og
drøfte produktinformasjon og reklame i ulike
medium
utnytte matvarer og restar frå matlaging og
reflektere over eige matforbruk
utforske og presentere tradisjonelle norske og
samiske metodar for å konservere mat og kunne
fortelje om råvarene som blir konserverte
lage måltid frå ulike kulturar og fortelje om
og utforske korleis sosialt fellesskap og sam
handling kan vere med på å styrke god helse

Vurdering
Prinsippa om vurderingskultur i overordna del ligg
til grunn for vurdering og rettleiing i alle fag.
Undervegsvurderinga skal bidra til å fremje læring,
sjølvstende og kjensle av meistring, og til å utvikle
kompetanse i mat og helse. Elevane viser og utviklar
kompetanse i faget når dei gjer eigne funn og
erfaringar gjennom arbeidet sitt med kunnskaps- og
utforskingsområda, og bruker desse på ein måte
som utvidar deira forståing og bevisstheit om mat
og matkultur. Dei viser kompetansen sin når dei
utforskar interesser innan ulike område av faget, når
dei tek ansvar og er aktive deltakarar i aktivitetar.
Kompetansen til elevane blir også vist i evna dei
har til å reflektere over problemstillingar knytte
til helse, kosthald, matproduksjon og forbruk, og
til å knyte dette opp mot berekraftige prinsipp og
menneska sine fundamentale behov. Kompetansen
visast når elevane reflekterer over problemstillingar
og utforskar mat og matkultur i praktisk arbeid
med faget og i samtalar. Elevane skal i aukande grad
vurdere eigen kompetanse og progresjon i arbeid
med faget, gjennom samtalar, bruk av loggbok og
deltaking i aktivitetar.
Dei vaksne skal aktivt bruke observasjon som
grunnlag for vurdering av elevane i mat og helse.
Basert på observasjon av og samtalar med elevane
skal dei leggje til rette for at dei kan gjere fleire
funn i faget, og gje rettleiing rundt elevane sitt val
av arbeid og aktivitetar. Elevane skal få høve til å
prøve seg fram, setje ord på kva dei opplever at dei
får til, og samtale om og reflektere over eiga fagleg
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utvikling. Den vaksne skal også leggje til rette for
elevane si aukande evne til samarbeid og sjølvstende
i faget, og vurdere kva endringar som trengst i
miljøet og kva vi skal tilby for å sørge for at eleven
utvidar kompetansen sin i mat og helse.
Vurderinga skal ha eit tverrfagleg og heilskapleg
perspektiv, og fokusere på elevane si forståing av
samanhengar.

Del 2

Fagleg fordjuping
– fellesskap og personleg
ansvar
FAGLEG FORDJUPING 1. – 7. TRINN

Dette faget gjev rom for fleksibilitet og handlar
blant anna om:
– tid til små presentasjonar om omsorg for miljø,
kvarandre, seg sjølv
– samtalar med barn om arbeid, val, sjølvutvikling
– harmoni og høflegheit
– store prosjekt treng tid til fagleg fordjuping og
rettleiing
– planlegging av going out
Alle lærarrettleiingane i appendiksa er ei støtte
i dette arbeidet, og gjev utfyllande skildringar av
korleis ein legg til rette for fagleg fordjuping og
andre område denne fleksibiliteten omfattar.
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Innleiing

Det fysiske miljøet har mykje å seie for barn og
unge si utvikling og skulegang. Maria Montessori
identifiserte utviklingstrinna i metoden sin gjennom
å kalle dei opp etter det fysiske miljøet dei hadde
behov for. Tilknytinga til den tyske pedagogen
Friedrich Frøbel (1782–1852) førte til at Montessori
valde tyske uttrykk. Av desse er erdkinder det vi
framleis bruker.

15–18. Denne læreplandelen omfattar aldersgruppa
12–15 år, den første perioden av det tredje
utviklingstrinnet. Kompetansemål i faga setjast
opp som mål som blir nådde etter 10. trinn, og
tilsvarande må kompetansemåla for 7. trinn gjelde.

Barnet i alderen 0–12 år kalla ho for möbelkinder
(«møbelbarn»), sidan dei først og fremst lever i
heimen og i skulen. Seinare blei utviklingstrinna
delte opp i fleire fasar, og ho kalla barn i alderen
6–12 for barn av kosmos. Ungdom mellom 12–18
år blir kalla erdkinder. På norsk kunne vi brukt
uttrykket «jordbarn» eller «barn av jorda». Med
dette uttrykket meiner ein ikkje jorda i same
forstand som verda, men jorda det dyrkast av.

Erdkinder blir brukt som nemning på ungdommane
eller den fasen ungdom er i, medan det førebudde
miljøet for aldersgruppa – montessoriungdomsskulen
– kan bli kalla erdkinderfellesskapet.

Unge menneske i alderen 18–20 år kalla Montessori
for wüstenkinder («ørkenbarn»). Ho meinte at «viss
unge menneske skal ta del i det menneskelege liv på
eitt eller anna stadium, så treng dei å føle at dei har
ein stor misjon å utføre. Dette krev førebuing, så det
føregåande stadiet skal gje høve til å bli bevisst på
kva ein ønskjer å bidra med i verda». Den vaksne frå
20 år og oppover kalla Montessori for «menneske av
universet».
Erdkinder har blitt ståande som nemning på
ungdomstida i montessoripedagogikken og omfattar
det tredje utviklingstrinnet, aldersgruppa 12–18 år.
Dette utviklingstrinnet er igjen delt i to, 12–15 og
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Erdkinder

Det tredje utviklingstrinnet blir innleidd med
inngangen til puberteten, og vi ser på ungdomstida
som danninga av den vaksne ut frå barnet. Dei
drastiske ytre og indre forandringane ungdom
går gjennom i desse åra er så omfattande at den
unge vaksne, slik ho/han framstår i femtensekstenårsalderen, på mange måtar er som eit nytt
menneske.
Ungdommen sitt liv skal vere organisert på ein slik
måte at det gjev moglegheit for, når den tid kjem, å
gjere ein triumferande entré inn i det sosiale livet.
Ikkje nølande, isolert eller audmjuka – men med
hovudet høgt heva og sikker på seg sjølv.
Det indre behovet til ungdommar er å vere ein
nyttig og respektert medlem av samfunnet, og
læringsmiljøet til ungdommen må førebuast for å
møte dette. Dette er essensielt for å kunne gjere
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det mogleg for ungdommen å kome styrkt ut av
påkjenningane i puberteten. Kjennskap til ungdom
sine karakteristikum – fysisk, fysiologisk og
psykologisk – skapar grunnlaget for organiseringa av
ein montessoriungdomsskule.
Det tredje utviklingstrinnet blir ofte samanlikna med
det første utviklingstrinnet i montessoripedagogikken,
aldersgruppa 0–6 år. Begge fasane er prega av store
fysiske og mentale forandringar. I småbarnstida
bruker barnet drivkreftene sine til å skape seg sjølv
som individ, medan ungdom bruker drivkreftene sine
på å gjenskape seg sjølv som ein nyfødd deltakar i
det vaksne samfunnet, og som ein vaksen med eigen
identitet.
Erdkinder – barn av jorda – viser til ungdommar
sitt behov for å lære om oppbygginga av
samfunnet gjennom ein kombinasjon av studiar
og praktisk arbeid. Gjennom å ha både naturen
og det menneskeskapte samfunnet – sopranatura
– representert i utdanninga, blir behova og
dei menneskelege drivkreftene (tendensane)
tilfredsstilte slik dei framstår i det tredje
utviklingstrinnet.
Erdkinder startar ved 12-årsalder, når det tredje
utviklingstrinnet startar. I Noreg betyr det i praksis
ved starten av 7. trinn, for å sikre at ungdommen
er i rett miljø når tredje utviklingstrinn startar,
og det krevst eit heilt anna miljø enn i føregåande
utviklingstrinn. Det finst nokre klare føresetnader
som må vere til stades for å nå hovudmåla
for ungdom på ein montessoriungdomsskule:
moglegheita for sosial og økonomisk ubundenskap,
reelle arbeidsoppgåver og ansvar med reelle
konsekvensar.

For å kome ungdommane sine karakteristikkar og
behov i møte, treng dei å forstå samfunnet gjennom
å byggje og leve i det. Dette inneber for tredje
utviklingstrinn at vi skapar eit samfunn i miniatyr
med ulike element, arbeid og studiar. Gjennom
ulike typar arbeid blir ungdommen sine behov
for å forstå både seg sjølv og korleis samfunnet er
oppbygd avdekt og dekt. Dei akademiske faga har
sin sjølvsagte plass, og dei brukast i stor grad som
reiskap inn mot det praktiske arbeidet og for å
forstå samfunnet. Arbeidet med skulefaga gjev difor
meining for ungdommane.
Det er erdkinderfellesskapet si gåve at det ikkje er
eit vanleg klasserom, men eit lite samfunn. Det finst
mange høve for læring og kjensle av meistring ved å
etablere dei ulike elementa i miljøet i det omfanget
ein vedtek på den einskilde skulen. Sosial dynamikk
hjelper til: arbeid blir meir interessant fordi ein kan
gjere det saman.
Erdkinderfellesskapet er meir enn ein skule, og
gjev erfaringar i elementa i det sosiale livet, i
samfunnslivet. Sosiale element som blir erfarte
naturleg i samfunnet er arbeidsdeling, produksjon
og handel, sosial organisering (og sosial harmoni),
eigarskap, ansvarleggjering, det å tene andre,
problemløysing og å kunne gje sitt personlege
bidrag. Ungdommane har eit lite samfunn å øve seg
i, med ekte arbeid og som er stort og komplekst
nok til å utfordre alle. I tillegg gjev samfunnet
grenselause moglegheiter for vitskaplege og
historiske studiar.
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Montessoriungdomsskulen skal svare til ungdommar
sine behov og gje dei gode føresetnader for
livet som ventar dei etter skulen. Det å forstå
oppbygginga og strukturen til samfunnet er eitt av
dei viktigaste behova til ungdommen, og skulen skal
bli lagt til rette på ein slik måte at ungdommane
får kunnskap om dette og om korleis dei sjølv
kan påverke og medverke. På same måte som i
barnehagen og barneskulen, skal undervisinga i
montessoriungdomsskulen først og fremst førebu
ungdommane for livet. Opplæringa skal bidra til å
betre samfunnet ved å bidra til at barn og ungdom
utviklar seg til harmoniske menneske.

Ungdom er kjenslemessig sensitive, og erfarer
kjensler djupt og inderleg. Det kan vere vanskeleg
å bere. Samstundes er det ei kjelde til lidenskap,
glede, kreativitet og mot. Erdkinder blir
karakterisert som ein periode med to motsette
behov; behov for tilhøyrsle og samstundes behovet
for sjølvutfalding. Ungdommane skal bli gjevne
alle moglegheiter til å utforske dette, både på det
praktiske, intellektuelle og åndelege planet. Det å
bli akseptert som ein del av det vaksne samfunnet,
det å spele ei rolle og utføre reelle oppgåver for
samfunnet, er den indre drivkrafta og motivasjonen
for aktiviteten og arbeidet til ungdommar. Det
førebudde miljøet vi organiserer for dei må dekkje
desse behova og møte den trongen dei har for å
høyre til strukturar som er større enn dei sjølv.
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Valorisasjon
Tidlegare i planen skildrar vi korleis barnet
sitt arbeid i det førebudde miljøet bidreg til
normaliseringsprosessen til barnet i dei to første
utviklingstrinna. Om det tredje utviklingstrinnet
brukte Maria Montessori omgrepet valorisasjon.
Omgrepet å valorisere kjem frå det latinske valor
eller valere, verdi, og handla opphavleg om å auke
ein handelsmessig verdi eller å vere sterk/verdig.
Her blir omgrepet brukt i meininga individet si
verdsetjing av eigen personlegdom. Valorisasjon
kan bli karakterisert som bevisstheit rundt eigen
kapasitet og eigne styrker og svakheiter, og er
noko som endrar eit individ på vegen mot optimal
utvikling. Det handlar ikkje berre om å føle seg bra,
eller kva andre meiner. Valorisasjon kjem innanfrå
og handlar ikkje om noko som blir tillagt individet
av andre.
Personlegdom kan sjåast som uttrykk for ulike
potensial menneske har. Personlegdomen blir
forma og konstruert av alle dei erfaringane eit
menneske har gjort seg til no i livet. Utviklinga av
personlegdomen til ungdommen kan bli sett på som
ein syntese av dei to første utviklingstrinna (0–6
år og 6–12 år). Personlegdomen blir utvikla vidare
i det tredje utviklingstrinnet, med vekt på moralsk
og sosial utvikling og tilpassing til dei forandringar
og krav naturen og det menneskeskapte samfunnet
stiller. Den menneskelege personlegdomen
bør førebuast for å tilpasse seg det uføresette.
Tilpassingsevne blir i montessoripedagogikken
rekna for å vere ein av dei viktigaste kvalitetane
eit menneske bør opparbeide, fordi verda heile
tida er i forandring. Personlegdomen til individet
er ein sikker guide for dei vaksne. Han avgjer kva
ungdommen har behov for. Rolla til den vaksne er
å kjenne att personlegdomen til ungdommen og
respektere han, slik at ungdommen kan få hjelp til å
bli uavhengig.
I ungdommen sitt arbeid med valorisasjon av
personlegdomen spelar det førebudde miljøet
ei vesentleg rolle. Utdanninga og atmosfæren
i montessoriungdomsskulen må bidra til at
ungdommen finn svar på følgjande spørsmål:
X Kven er eg i mine eigne auge (sjølvverd)?
X Kven er eg i andre sine auge (presentasjon av
oss sjølv)?
X Kva verdi har mitt arbeid for andre?
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X

Kva verdi har arbeid i seg sjølv?

Fridom og sjølvstende er nøkkelomgrep her: fridom
til utforsking og presentasjon av seg sjølv, fridom til
møte og diskusjon med andre, fridom til å utforske
samfunnet og i det daglege arbeidet.
Gjennom fridom til å utforske dette vil ungdommane
gradvis utvikle seg til meir sjølvstendige individ
– fysisk, mentalt, moralsk, økonomisk og åndeleg
– individ som finn seg sjølv og identiteten sin, blir
bevisste sin eigen verdi og byrjar å få eit forhold til
livsoppgåva si. Gjennom fridomen får ungdommane
høve til å utvikle seg til framtidige funksjonelle
vaksne, både for seg sjølv og i samfunnet.
Ungdom har behov for at bidraget deira blir sett, av
samfunnet, av dei vaksne og av kameratane. Når dei
veit at omgjevnadene anerkjenner og set pris på det
dei gjer, blir dei styrkte, og eigenverdien deira og
kjensla av tilhøyrsle aukar. Nøklane til valorisasjon
inkluderer difor ei genuin erfaring med tilhøyrsle,
ansvar på linje med ein vaksen (inkludert økonomi)
og anerkjenning frå omgjevnadene. Å få erfaringar
med dette krev eit miljø der det blir oppmoda til å
ta ansvar og det blir gjeve støtte til å jobbe hardt.
Det er naudsynt med rett arbeid, ubundenskap og
sosiale erfaringar i eit førebudd miljø. Rett arbeid
kan vere arbeid ungdommen blir invitert til å gjere
av eigen fri vilje, eller oppgåver dei sjølv ser må
gjerast, og som hjelper dei i å forstå kvifor deira eiga
bidrag er så viktig. Type oppgåve må vere på rett
nivå for at det skal utvikle individet.
Den vaksne jobbar side om side med ungdommen;
dei deler standardar, etikk og idéar, og vaksne
stiller seg ikkje over, kontrollerer eller dikterer. Den
vaksne må spesielt passe på å ikkje vere i vegen når
ungdommen er klar til å vere uavhengig, men må
kunne steppe inn igjen i rolla som rettleiar dersom
det er behov for det. Vi skal også hugse at 12–15 er
den første perioden i det tredje utviklingstrinnet, og
at denne indre valorisasjonen kanskje først vil vere
«ferdig» i slutten av heile utviklingstrinnet.
Hos ein ungdom som innser sin eigen verdi
(er valorisert) vil ein sjå glede, sjølvoppofring,
optimisme, tillit, verdigheit, sjølvdisiplin,
sjølvstende, samarbeidsvilje, samarbeidsevne,
hjelpsemd og god dømekraft. Både normalisering
av barnet i første utviklingstrinn og valorisasjon av
ungdommen i tredje utviklingstrinn, blir oppnådd
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gjennom arbeid i eit førebudd miljø i samsvar med
utviklingstrinnet.

Fredstanken

X
X
X
X

Fredstanken er skildra i overordna del av
læreplanen.

X

å vise eit lidenskapeleg forhold til rettferd og
urettferd
å vise grenselaus energi for det som interesserer
å ville diskutere, argumentere og analysere
å konstruere individet på ny; frå barn til vaksen
å finne plassen sin i samfunnet

Gjennom arbeidet i montessoriungdomsskulen blir
ungdommane eksponerte for holistisk/heilskapleg
læring, der dei erfarer saumlause overgangar mellom
intellektuell, praktisk og moralsk læring, og der
dei gjer erfaringar som speglar det verkelege livet.
Gjennom respekt for sine jamaldra, læringsmiljøet
sitt og seg sjølv, og gjennom sin etter kvart
inngåande kunnskap om samfunnet, her og no og i
fortida, får ungdommane eit bevisst forhold til kva
som skal til for å utvikle ei betre verd i framtida og
korleis dei sjølv kan bidra til dette. Fredsskapande
arbeid skal alltid vere ein aktiv prosess i
montessoriungdomsskulen, som også knytast til å
gjere tenester for andre i lokalsamfunnet eller i endå
større skala.
Det er eit mål at ungdommen utviklar kjærleik
overfor alle ting i miljøet, og denne kjærleiken
skapar ønsket om å bidra til menneskeheita som ein
einskap.

Det tredje utviklingstrinnet
Det tredje utviklingstrinnet blir rekna som det første
trinnet i det vaksne livet. Overgangen til
puberteten er flytande, og det er difor særs viktig
at læraren også har kjennskap til særtrekk ved
det andre utviklingstrinnet (sjå delen om kosmisk
utdanning i læreplanen).

UNGDOMSTRINNET

Nokre særtrekk ved det tredje utviklingstrinnet er:
X å ha behov for meiningsfulle aktivitetar NO
X å forstå at ytre krav og plikter er naudsynt
X å setje kunnskap inn i ein ny samanheng
X å bruke språk for å bli kjent med andre kulturar
og menneske
X å bli kjent med kropp og sjel på ny; fysiske
endringar og kjenslemessig sårbarheit
X å jobbe mot sosial og økonomisk sjølvstende
X å ha storsamfunnet og nære vennar som
utgangspunkt
X å vise politisk og sosial forståing
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Forpliktingar

Når ein driv ein montessoriskule for
aldersgruppa 12–15 forpliktar ein seg difor til
følgjande:
X førebu eit fysisk miljø som er tilpassa dei
grunnleggande behova hos ungdom i det tredje
utviklingstrinnet. Dette inkluderer 7. trinn som
del av det fysiske ungdomsskulemiljøet (med
kompetansemål frå sitt trinn).
X tilby materiell og eit førebudd miljø etter
Montessori sine tilvisingar, der ungdommane
kan skape samanheng og meining mellom teori
og praksis
X skape eit dynamisk ungdomsmiljø basert på
aldersblanding innan same utviklingstrinn og
naturlege læringssituasjonar der lærdom blir
overført frå ungdom til ungdom
X anerkjenne betydinga av den kunnskapen
ungdommane har tileigna seg i ein montessori
barnehage og -barneskule, og vidareføre verdiar,
ferdigheiter og kunnskap dei har tileigna seg der
X organisere undervisinga med eit organisk,
ikkje-lineært pensum der ein først presenterer
heilskapen, deretter detaljar, for så å gå tilbake
til heilskapen
X skape ein struktur i undervisinga som inkluderer
lange arbeidsøkter, utforskande
arbeid og daglege praktiske gjeremål
X oppmode ungdommane til beundring, takksemd
og respekt for heile skaparverket
X bidra til ei sunn utvikling av viljen gjennom ein
dynamisk balanse mellom fridom og ansvar, og
fremje gode arbeidsvanar hos alle ungdommane
X leggje til rette for gode sosiale relasjonar i gruppa
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

gjennom aktiv bruk av samtalar, diskusjonar og
samarbeid
skape eit læringsmiljø der ungdommane blir
gjort ansvarlege og får oppleve moglegheita for
økonomisk ubundenskap i eit fellesskap
skape eit læringsmiljø der det er naturleg at
ungdommane går ut i samfunnet for å skaffe seg
informasjon og for å bidra i lokalmiljøet
skape eit læringsmiljø der ein kan utvikle og
auke sjølvinnsikt gjennom aktiv eksperimentering, ubundenskap og integritet
skape eit læringsmiljø som kjem ungdommen
sitt behov for tilhøyrsle, nytte og identitetsutvikling i møte
skape eit miljø der dei vaksne er tydelege leiarar
og rollemodellar som kan rettleie medlemmane
i gruppa i prosessen mot sjølvstende, men ikkje
står i vegen for utviklinga til ungdommane
sikre at miljøet på skulen fremjar trivsel og
læring gjennom respekt for individet, miljøet og
fellesskapet
leggje til rette for samarbeid med heimen i prosessen med å frigjere ungdommen frå rolla som
barnet i familien
setje fred på jorda sentralt i heile læreprosessen
og hjelpe ungdommane til å sjå seg sjølv som
aktive fredsskaparar
stimulere, bruke og vidareutvikle kompetansen i
montessoripedagogikk hos personalet
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Det førebudde miljøet

Miljøet må setjast opp slik at heile gruppa tek
eigarskap til det. Det førebudde miljøet for tredje
utviklingstrinn består av det fysiske miljøet med
materiell og ulike element, det sosiale miljøet og den
vaksne.

Materiell

Maria Montessori gav nokre retningslinjer for korleis
meir avansert materiell burde vere, spesielt når det
gjeld rekning, geometri og algebra. Slikt materiell
kunne med fordel bli brukt i ungdomsskulen, til
dømes algebra-materiell som går opp til kvadratiske
likningar. I tillegg kan kjent montessori-språk
materiell med fordel bli brukt til å lære framandspråk.

Elementa
Elementa er dei ulike delane i det fysiske
miljøet, og som også gjev eit sosialt miljø. I
Montessori sin litteratur blir dei ulike delane av
erdkinderfellesskapet skildra, og kvifor dei er
viktige. Det vil likevel vere ulikt på den einskilde
montessoriskulen korleis, når og i kva for eit omfang
dei ulike elementa blir utvikla.

Garden/jorda
I montessoripedagogikken ønskjer vi at ungdom
i det tredje utviklingstrinnet skal få førstehands
kjennskap til korleis ein dyrkar sin eigen mat,
og gjennom dette erfare korleis landbruket var
føresetnaden for utviklinga av sivilisasjonar. Vi
ønskjer å gje ungdommane kunnskap om dyrehald,
og å gje dei ansvar for levande vesen. Dei skal
også få realistiske erfaringar med at nokre dyr er
produksjonsdyr som matkjelde og inntekt, medan
andre er kjæledyr til glede for mennesket. Eit mål
er også å gje dei unge arbeidsmoral gjennom arbeid
som fører til utvikling og som gjev eit handfast
utbyte i form av mat og inntekt hos dei unge. Denne
erfaringa skal dei kunne dra nytte av i vaksenlivet
etter skulen.
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Viss vi ser på kva som er passande materiell og
arbeidsmåtar for 12–18-åringar, så er dette annleis
enn på barnetrinnet (med nokre få unntak, for
matematikk og framandspråk). Når individet er
psykologisk forandra frå det eine utviklingstrinnet
til det andre, må ein også bruke ei anna form
for metode (altså både miljø, materiell, og
vaksenrolla). Overordna sett, er no materiellet
erdkinderfellesskapet med alle sine element;
garden, hotell/gjestehus, internat, verkstader, butikk
og museum. I tredje utviklingstrinn er i tillegg den
vaksne ein del av materiellet (i dei føregåande
utviklingstrinna er den vaksne ein del av det
førebudde miljøet). Sjå meir om den vaksne i eige
kapittel. Miljøet utanfor erdkinderfellesskapet gjev
også høve til utforsking og tenester for andre.

Bortsett frå dette treng ikkje tredje utviklingstrinn
noko spesielt montessorimateriell, slik som vi
kjenner det frå tidlegare stadium.
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Garden gjev moglegheiter for mange ulike typar
aktivitetar og studiar, der årstidsvariasjonar og
utviklinga av området alltid gjev nye utfordringar.
Det gjev også ei unik moglegheit til å erfare korleis
landbruket var føresetnaden for utviklinga av
sivilisasjonar, og gjev ungdom bevisstheit om, og ei
auka kjensle av, det magiske ved å leve på jorda og
gleda ved menneskeleg fellesskap. Temjinga av dyr
var viktig i framveksten av sivilisasjonar, og det å
kunne få erfaring med dyrehald som matkjelde og
som moglegheit for å skape inntekt vil gje forståing
og takksemd overfor husdyr og produksjonsdyr.
Jorda det blir dyrka på og av, er eit naudsynt
element for produksjon av mat til menneske og
dyr, og for vidare sal. Dette er eit grunnleggande
element for studiar innan alle fag, og rører også
ved berekraftig utvikling i stor grad. På garden kan
ungdommen planleggje nye og aktive prosjekt med
plantar og dyr, byggje/ominnreie bygningar og erfare
kontakt med naturen. Dei vil kome i nærkontakt
med skilnaden på naturen og sopranatura - som
er det menneskeskapte miljøet laga for å oppfylle
menneske sine behov. Det er også spesielt arbeid
med plantar og dyr som raskt vil gje erfaring med
ekte konsekvensar (viss dei ikkje får det stellet dei
treng) – og det arbeidet som lettast vil «rope på å bli
gjort».
Det kan variere frå skule til skule kva form garden
får - frå dyrking i plantekasser, til drivhus og
skulehage, til ein gard med større areal, og frå enkelt
til meir omfattande dyrehald.

Hotell/gjestehus
I montessoriungdomsskulen ønskjer vi at
ungdommane i det tredje utviklingstrinnet skal gjere
realistisk arbeid med reelle moglegheiter for å tene
eigne pengar. Det er viktig for dei unge å kunne
bli økonomisk uavhengige på eit samfunnsmessig
nivå. Ungdommane må lære å utføre alle dei
daglege rutinane i huset og kunne utføre naudsynt
vedlikehald. Det er også eit viktig aspekt at
ungdommane lærer seg respekt og høflegheit overfor
andre menneske. Når dei små barna er i stand til
å halde «huset» sitt reint og ryddig, å dekkje på eit
bord, å vaske opp og ta vare på små glas og vasar,
så er ungdommane i stand til å drive eit hotell eller
eit gjestehus. Hotellet er eit komplekst materiell
med servicefunksjonar, økonomiske berekningar,
bygging og vedlikehald. Det å vere vertskap for
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eit hotell fordrar også god kommunikasjon og
marknadsføring, i tillegg til god kundebehandling og
serviceinnstilling. Ungdommane får også ei realistisk
erfaring med budsjett, rekneskap og forhold
mellom kost-nytte. Utbytet går alltid inn i kassen
til fellesskapet. Her er det også store moglegheiter
for å kople teoretiske oppgåver til naudsynt og
meiningsfullt arbeid i form av vidareutvikling og
vedlikehald.
I kva form hotellet/gjestehuset blir realisert på den
einskilde skulen, vil variere - frå å vere vertskap for
besøk til utleige av eit einskilt rom, ei hytte, eller
ein gapahuk til gjestehus med meir omfattande drift.

Internat
(sjå også appendiks «Internatet»)
Ungdom er på veg til å forlate rolla si som barnet i
eigen familie. Dei skal lære å ta ansvar for eige liv
på veg til å bli vaksne. Ungdomstida er for nokre
familiar ein belastande og vanskeleg periode.
Konfliktnivået kan vere høgt, og dette skuldast
først og fremst at ungdommen er i ein fase der dei
må definere rolla si i familien på nytt. Dei er ikkje
lenger barn, dei ønskjer å bli tekne på alvor og vere
med å ta avgjerder, spesielt i forhold som vedkjem
deira eige liv. Rolla til Montessoriungdomsskulen i
denne fasen er å vere ein trygg stad for ungdommen,
ein stad der dei kan møte andre vaksne som
gjev dei støtte og rettleiing i den vanskelege
pubertetsprosessen. Desse vaksne har ikkje så tette
kjenslemessige band til ungdommen som dei nære
føresette har. Dei står difor ikkje så lett i vegen for
ungdommen si lausriving frå barnerolla i familien.
Dette gjeld anten ein har skule med internat eller
utan.
Internatet, eller som Montessori kalla det: «their
country homes» er eit viktig element. Dei lever i eit
samfunn i staden for berre å lære om det. Dei erfarer
kva ansvar er, og dei opplever ekte konsekvensar
både praktisk og sosialt. Skule med internat vil gje
ungdommen det dei treng over tid utan avbrot. Det
gjev ei heilt anna sosial erfaring enn ei overnatting
i ny og ne. Det handlar ikkje berre om skuletida,
men om ungdommen sitt liv. Dette vil gje dei ein god
start inn i det store samfunnet som eit uavhengig,
kompetent og fungerande individ. Vi vil støtte dei
menneskelege tendensane slik at ungdommen får
optimal moglegheit til å utvikle personlegdomen sin.
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Akademiske studiar blir ikkje avgrensa når
ungdommane bur i eit eige samfunn. Dei får gjort
alle naudsynte arbeidsoppgåver, samstundes som
det er tid til å studere når det passar, til dømes
om ettermiddagen. Dei kan sjølvsagt også ta del i
fritidsaktivitetar utanfor deira eige vesle samfunn.
Ungdommen forstår sjølv fort essensen av miljøet.
Dei skjønar at det er ting som må bli tekne vare
på om dei likar det eller ei. Arbeidsoppgåvene må
gjerast for å oppretthalde dagleglivet. Det gjeld
både hygiene og orden, så vel som levande liv. Dyr
og plantar gjev tilbakemelding med éin gong om
dei ikkje blir tekne vare på som dei skal. Dette er
enklare å få innblikk i om ein bur på staden, enn om
ein berre er der i vanleg skuletid.
Den sosiale erfaringa ungdommen blir eksponert for
i minisamfunnet, trenar sosial trottløyse, fleksibilitet
og toleranse. For å få den sosiale organiseringa
til å flyte, trengst det ein grunnleggande plan, ein
dagsplan. Det vil først vere eksperimentering om kva
som fungerer, og etter kvart vil det bli tydeleg kva
som må justerast på. Vi veit ikkje kvar vi går når vi
startar, men vi har rammeverket «Senter for studiar
og arbeid», så vi veit kva ungdommen treng. Vi kan
ikkje klare å planleggje alle detaljar. Ungdommane
opparbeider også eigarskap for eit samfunn dei bur
i på ein annan måte enn om dei «er på besøk». Dei
utviklar miljøet og bidreg til eiga kjensle av verdi
(sjå kapittel om valorisasjon).
Det vil variere frå skule til skule korleis internatet
blir realisert - frå enkel overnattingsmoglegheit i
periodar med naudsynt arbeid utover vanleg skuletid
for mindre grupper, til eit fullt drive internat etter
gjeldande regelverk og for alle ungdommane - og alle
former imellom.

Verkstader

Arbeidet gjev moglegheit til å studere dei ulike
aspekta ved mikroøkonomi, personleg økonomi og
marknadsøkonomi.
Ungdom er i stand til å ta del i det produktive
arbeidet den vaksne befolkninga utfører og i

I verkstadene har ungdommane dei mest vanlege
verktøya dei treng for å drive samfunnet sitt, byggje
og halde bygningane ved like og andre naudsynte
ting i drifta.
Verkstad for maskinar gjev moglegheit til å reparere
øydelagde maskinar, men også å utforske historia
til maskinane - dette overlappar med Montessori si
skildring av eit museum med maskinar (sjå under).
Historia til maskinane er fascinerande, heilt til i
dag der også utfordringar med berekraftig utvikling
må takast omsyn til. For å forstå utfordringane
vi står overfor, er det naudsynt å forstå historia.
Montessoriungdomsskulen ønskjer å ha desse
viktige brikkene som følgjer historia fram til i dag.
Ungdommane lærer å verdsetje at maskinane har
gjeve menneskeheita krefter og moglegheiter langt
større enn det som er naturleg for dei, og blir ein
del av den sosiale røynda. Ved å studere historia til
teknologien lærer dei korleis menneska greidde seg i
tidlegare tider.
Ungdommane lærer også å skape nye oppfinningar/
maskinar for å oppfylle ei oppgåve og for å
eksperimentere. Viss det ikkje er nokon/nok
gamle maskinar i minisamfunnet, kan vi bruke
lokalsamfunnet for å finne historiske maskinar som
høyrer til kulturen vår.

UNGDOMSTRINNET

Samstundes som det blir produsert varer til
eige bruk og for sal, kan ulike verkstader gje
ungdommane høve til å arbeide med emne av
praktisk og kunstnarisk art.

organiseringa av samfunnet, men ikkje i nokon
spesifikk yrkesmessig retning. Det å arbeide
betyr generelt å tre i kontakt med livet og det
menneskeskapte samfunnet. Ulike typar verkstader
vil gje ungdommane moglegheita til å erfare ulike
typar handverk. Både for å gjere seg kjent med
ulike handverk og yrke, for å utforske faget kunst
og handverk og for å kunne produsere varer
for sal. Verkstader kan gje treffpunkt med ulike
handverkarar, og høve til å fordjupe seg i enkelte
område.

Gjennom arbeidet i verkstadene blir det
høve til å:
X innlemme teknologi bevisst, og modellere
korrekt bruk
X diskutere teknologiske spørsmål frå aktuelle
hendingar
X diskutere ansvar rundt teknologi og vidare
teknologisk utvikling, inkludert sosiale og
moralske spørsmål
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Verkstadene vil variere frå skule til skule, og
kan spenne over eit vidt spekter, frå sløydsal,
formingsrom, keramikkverkstad, smie og enkel
sykkel- eller bilverkstad til bedrifter i lokalsamfunnet.

Museum
Ungdommane treng å utforske teknologien,
maskinane og utstyret som har gjort livet vårt
enklare gjennom tidene. Difor vil eit museum av
gamle maskinar gje eit godt bilete på tidlegare tider.
Museum må ikkje bli forstått som ei utstilling av
gamle ting, men som ein park av gamle maskinar og
utstyr som kan brukast. Maskinane må ha passeleg
storleik slik at ungdommane kan bruke, demontere,
montere og reparere dei som ein del av prosessen.
Ved å studere og forske på maskinane, kan
ungdommane studere menneskeleg framgang og
oppbygginga av sivilisasjonen i samband med
fysikk, kjemi, mekanikk og teknikk. Det betyr
at ungdommane får høve til å utforske desse
maskinane (handdrivne, elektriske, elektroniske
osv.) som har forenkla menneska sine liv og ført
utviklinga framover. Her er det også naturleg å
bringe inn lokalhistorisk kunnskap. Gamle maskinar
og utstyr gjev ungdommen eit perspektiv på å
verdsetje det menneskelege arbeidet som har funne
stad før oss. Det gjev ungdommen høve til å tenkje
på teknologien i dag og forholdet vårt til han.
Den raske utviklinga av maskinar og
kommunikasjonsmiddel kan by på utfordringar
dersom dei blir brukte av menneske med dårlege
formål. Det er difor viktig at det blir utvikla ein ny
moral i takt med den teknologiske utviklinga. Denne
moralen må gje oss nye tankar kring kva som er rett
og gale, og det ansvaret kvart einskild menneske har
overfor andre når dei får tilgang til desse enorme
kreftene. Det er ein interessant tankegang at desse
gamle maskinane ikkje har ein «delete»-knapp.
Denne bevisstheita må vi ha med oss i den moralske
utviklinga.
Desse maskinane kjem frå ei tid då alt var mindre
komplisert, og kvardagen bestod av hardt arbeid.
Det er frigjerande for ungdommen å kunne jobbe
på denne måten. Dei kjenner kjensla av at det er
mindre komplisert, og mange ungdommar i dag har
aldri opplevd dette. Det å bruke gammalt utstyr gjev
ei kjenslemessig og spirituell oppleving. Dette er
meir abstrakt enn elementa gjestehuset og butikken.
142

Ungdommane skal få eit inntrykk av korleis det var
før i tida ved å ha eit dynamisk museum som viser
korleis utviklinga har skjedd.
I samband med at ungdommane studerer
menneskeheita si historie, skal dei så langt som
mogleg sjå på dette som ein heilskap, for så å
velje spesielle periodar til individuelle studiar. I
samband med desse studiane bør det tilgjengelege
materiellet innehalde eit bibliotek med bøker,
atlas og eit historisk museum som inneheld bilete,
portrett, reproduksjonar, historiske dokument og
prehistoriske gjenstandar.
Museet kan ta ulike former på den einskilde
skulen – frå eit område med samling av tilgjengeleg
teknologisk utstyr og bilete, til eit eige rom for
demontering/montering av ulike maskinar, til
bibliotek på skulen eller i lokalsamfunnet, til eit
meir omfattande eige museum på staden.

Butikk
Dersom ungdommane kan selje overskot frå avlinga,
eller produkta dei lagar, bringar dette inn ein
fundamental del av samfunnet vårt: produksjon
og sal - grunnlaget for det økonomiske liv. Det
kan difor vere formålstenleg å etablere ein butikk
for ungdommane. I starten kan dette bli gjort i
samarbeid med vaksne (til dømes ungdommen
sine føresette eller slektningar). Desse vaksne viser
ungdommane korleis butikken kan bli driven, før dei
gradvis lar dei ta over drifta sjølv.
Etter kvart kan dei også selje produkt laga av ulike
personar frå lokalsamfunnet som kan handverk,
men som ikkje sjølv kan selje desse kommersielt.
Dette vil vere ekte sosialt arbeid, og kan igjen vere ei
oppmuntring til mindre bedrifter som i dag forsvinn
på grunn av nye maskinar og masseproduksjon.
Butikken kan også fungere som ein møteplass, eit
senter for vennskap og sosial utveksling der kjøp
og sal blir utført på ein samvitsfull måte. Denne
gamle skikken kan bli revitalisert av ungdommane
med gleda, entusiasmen og ønsket deira om nye
opplevingar.
Produksjon og handel er noko av det viktigaste for
å bli økonomisk uavhengig; få erfaring med kor
nøyaktig ein må vere i rekneskap, yte påkravd
service og få kontakt med framande kjøparar,
og lære verdien av pengar. Å oppnå økonomisk
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ubundenskap er eit mål, og eit av bidraga i tredje
utviklingstrinn. Vi ønskjer å sjå ein ungdom på
god veg til å bli ein funksjonell uavhengig vaksen.
Økonomisk ubundenskap har to komponentar.
Den eine er vegen til å forstå korleis ein kan vere
økonomisk uavhengig, og den andre er korleis vi
ser på pengar. Korleis vi distribuerer finansielle
ressursar, både lokalt og globalt. Dette perspektivet
skal gjere ungdommen bevisste på kva som rører seg
ute i verda.
Det er ønskjeleg at ungdommen sjølv tenkjer på
fellesskapet og korleis dei kan organisere seg.
Butikken (all handel) krev føring av rekneskap og
ansvar for budsjett. Ungdommane må ha kjensla av
at dei eig miljøet og at dei har ei stemme i kva som
skal bli gjort. Det handlar også heile tida om å ta val,
og dette må diskuterast i felles møte/samfunnsmøte.
Ungdommane må tenkje konsekvensar, også
økonomiske, og dei vaksne må tre til sides så godt
det lar seg gjere. Ungdommane er ikkje økonomisk
uavhengige viss pengane dei tener alltid kjem frå
foreldra. Det gjeld også inntekt gjennom sal til dei.
Dei skal tene pengane heilt sjølv, og vala dei må ta
handlar om kva dei greier å få inn av pengar, men
også kva dei bruker pengane på.
Butikken kan arte seg på ulikt vis frå skule til
skule. Det kan vere eit butikklokale med eller utan
tilknytt kafé/sosialt samlingspunkt, men også eit
rom på skulen, ei transportabel torgbu som dei kan
ha med til ein marknad, ei bu på julemarknad eller
salsmesse.

Den vaksne

Alle vaksne som jobbar saman med ungdommane
må ta omsyn til dei montessoripedagogiske
retningslinjene for alderstrinnet for å kunne
realisere intensjonane i læreplanen. Haldninga
dei vaksne har til ungdommane er avgjerande
for forholdet mellom dei. Dei menneskelege
drivkreftene/tendensane er universelle og
fundamentale for alle menneske, men har ulike
uttrykk på dei ulike alderstrinna. Dei vaksne
må i arbeidet sitt lære å identifisere og kjenne
att dei menneskelege tendensane og korleis dei
manifesterer seg i ungdom:
Korleis orienterer ungdom seg? Korleis utforskar
dei miljøet? Kva slags orden har dei behov for?
Kva slags arbeid engasjerer dei? Kva behov har dei
for kommunikasjon? På kva måte når dei abstrakt
tenking? Korleis bruker dei førestillingsevna si til å
lære å kjenne verda, kvarandre og seg sjølv betre?
For å møte ungdommen sitt behov for tryggleik,
konstruktiv konfrontasjon og utfalding, må
dei vaksne tileigne seg nær kjennskap til
einskildindividet. Dei vaksne må kjenne til
ungdommen sine behov, interesser og frustrasjonar
for å kunne møte dei i personleg dialog. Dei må
nærme seg ungdommane med respekt for erfaringar
og kunnskapar dei har. For å kunne gjere dette
best mogleg, må dei vaksne lytte, gje råd, rettleie,
oppmode, modellere, utfordre og vere stabile, solide
og konsekvente.
Nærværet til dei vaksne er avgjerande. Ungdommane
har behov for at dei vaksne er tilgjengelege gjennom
heile dagen, at dei også deler måltida og pausane
gjennom dagen. Slik blir eit sterkt tillitsforhold og
eit sterkt minisamfunn bygd. Det er ei målsetjing at
ungdommane i det tredje utviklingstrinnet i størst
mogleg grad skal ta ansvar for eiga læring. For å
kunne få til dette må dei også få høve til å frigjere
seg frå å vere avhengige av dei vaksne rundt seg.
Dei vaksne skal bidra til denne frigjeringsprosessen
gjennom å leggje til rette både det faglege og sosiale
miljøet. I dette ligg også orden og disiplin. Dei
vaksne må ta ansvar for orden i vid forstand inntil
sjølvdisiplinen til ungdommen er etablert. På den
måten sikrar miljøet grenser og reglar som rettleier
ungdommane i handlingane sine.
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I ungdomsskulen vil dei vaksne rundt ungdommane
fylle ulike roller og ha ulike funksjonar: nokre
underviser i fag eller er spesialistar som er mykje
saman med ungdommane, medan andre underviser
i fag eller er spesialistar i timar eller periodar, og
nokre er hovudansvarlege for det praktiske arbeidet.
Dersom skulen har internat, vil det vere behov
for «husforeldre» med ansvar for denne delen av
fellesskapet. Stillingar kan sjølvsagt kombinerast.
Det er viktig å nytte seg av engasjerte spesialistar, og
at alle dei vaksne har ei tilnærming til faga som er
både teoretisk og praktisk. Ungdommane har behov
for rollemodellar som kan faget sitt til fingerspissane
og som gjev inspirerande presentasjonar. Dette er

særs viktig for å motivere ungdommane og kan vere
avgjerande for vidare arbeid og forståing i faget.
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Den vaksne skal vere rollemodell, diskusjonspartnar
og rettleiar, men må motstå behovet sitt for å dele
eiga innsikt med ungdommane når dei er i gong
med prosjekta sine. Den vaksne kan lett ta over
prosjektet, noko som gjer at ungdommane ikkje vil
bruke tid på oppgåva.
Det er samstundes viktig at ungdom og vaksne
jobbar side om side i oppgåva; anten det til
dømes er å snikre, vaske, stelle husdyr eller med
kreative uttrykk. Ungdommane skal lære gjennom
erfaringane sine, og den viktigaste oppgåva til dei
vaksne i dette arbeidet er å gje ungdommane ei
fryktlaus tilnærming til læring. Det er viktigare at
dei prøver seg på ulike tilnærmingsmåtar enn at dei
lar vere å gjere oppgåva av frykt for å gjere feil.
For ungdom er prosessane knytt til læring det
viktigaste. Vaksne strever ofte mot mål og målbare
resultat. I skulen er det lett å sjå at dei vaksne
sin måte å måle resultat på kan få overtaket og
at prosessen til ungdommen med å hente inn
kunnskap blir bytt ut mot det målbare resultatet.
Difor er det alltid ein fare for dei vaksne sitt
behov for å «teach to the test» når det gjeld ulike
prøveformer. Det kan vere enkelt å tenkje at dette
for den einskilde vaksne også kan bli oppfatta
som ein test på eigen dugleik, vel så mykje som
det er ei kartlegging av kva ungdommane kan på
visse område. Dei vaksne må ha eit bevisst forhold
til dette. Den viktigaste oppgåva til den vaksne
er å rettleie kvar einskild ungdom på vegen mot
sjølvstende!
I den sårbare og turbulente utviklingsfasen treng
ungdom mykje rettleiing i sosiale relasjonar.
Motsetnaden mellom det å ha behov for tilhøyrsle og
anerkjenning frå fellesskapet og det å ha behov for
sjølvutfalding, kan ofte bringe fram uønskte ytringar
overfor andre og lite gjennomtenkte handlingar.
Kommentarar som i føregåande utviklingstrinn
berre kalla fram eit skuldertrekk, kan no resultere
i openlyse kranglar og såra kjensler. Den vaksne
må difor vere særs konsekvent når det gjeld åtferda
til ungdommane. Små og store hendingar eller
konfliktar må takast opp med den einskilde eller
heile gruppa samla. Den vaksne må søkje å få fram
ulike synspunkt og appellere til at ungdommane
sjølv skal finne løysingar.
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Reglane må vere tydelege og bli følgde av alle i
montessoriungdomsskulen, slik at det er mogleg for
den einskilde å leve ut den individuelle fridomen
sin utan at det går ut over andre. Dei vaksne må
hugse ansvaret dei har for å modellere harmoni og
høflegheit for ungdommane. Når ein skal observere
kor godt minisamfunnet fungerer, er det nyttig å sjå
på graden av sosial integrasjon. Sosial integrasjon
har oppstått når individet identifiserer seg med
gruppa det høyrer til. Når dette har skjedd, er
individet meir oppteke av suksessen til gruppa enn
sin eigen personlege suksess.
Eit førebudd montessorimiljø for ungdom inneber
eit stort ansvar for både vaksne og ungdom, og det
er alle sitt ansvar å gjere minisamfunnet til ein god
stad for studiar og arbeid.
Den vaksne i tredje utviklingstrinn:
X er ein del av det førebudde miljøet
X er ein rollemodell for vaksen åtferd
X er ei kjelde til informasjon om vaksen kultur
X er eit døme på ibuande verdiar
X er ein modell for språkbruk
X er eit medium for å prosessere kjensler og idéar
X er ein spegel som kan reflektere kva ungdommen tenkjer og gjer
X er ein som gjev feedback
X er ein som lyttar
X er ei trøystande skulder
X er ein person som ungdommane kan teste ut
nye idéar og åtferd overfor
X er ein som hjelper dei med å prosessere kva dei
går gjennom. «Er det dette du seier?» Nokre
gonger er ikkje dei andre ungdommane sine
skuldrer sterke nok
X er ein som legg til rette. Ein som opnar opp
for nye opplevingar og idéar, ein som utfordrar
etablerte vanar, ein som skjerpar dei analytiske
ferdigheitene, ein som inviterer ungdommane
til å prøve nye aktivitetar, ein som vurderer
alternativ, ein som er med på å løyse vanskelege,
smertefulle uløyste konfliktsituasjonar
X er ein vernar. Ein som passar på at alle er i eit
trygt miljø. Ein som avgjer når det trengst hjelp
X er ein rettleiar. Ein som tilbyr side-ved-sidedemonstrasjonar, ein som respekterer sjølv
stendet til ungdommen, men som er tilgjengeleg
når hjelp verkeleg trengst
X er ein observatør. Ein som observerer engasjement, observerer kva ferdigheiter som trengst
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og kva styrkar som finst, observerer kva som er
årsaka til angst eller uro, observerer forholda
og interaksjon mellom ungdommane. Ser etter
teikn på risikofylt åtferd, ser etter område for
lidenskap og interesse hos ungdommen
er eit anker. Ein som representerer stabilitet, ein
som kultiverer tillit i det vesle samfunnet, ein
modell for ærlegdom, ein som kjenner seg sjølv
og har ei klar forståing av eigen identitet
er ein som trur på kvar einskild ungdom på eit
personleg plan. Ein som kjenner og bryr seg om
kvar einskild personleg.

Digitale verktøy
I det tredje utviklingstrinnet er bruk av digitale
verktøy meir sentralt enn i det føregåande
utviklingstrinnet. Ungdommane sitt arbeid krev
mange framlegg og presentasjonar der det er
naturleg å bruke digitale verktøy. Den digitale
verda er også blitt ein naturleg del av røynda til
ungdommen i dag, og på same tid er det eit stort
behov for opplæring i korleis ein kan handtere dette.
Med tanke på den vidare utdanninga og det seinare
yrkeslivet til ungdommen, må det bli lagt opp
klare strategiar for korleis digitale verktøy skal bli
integrerte i all undervising ved skulen.
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For montessoriungdomsskulen er det eit viktig
prinsipp at ungdommane skal vere delaktige i
avgjerder som blir tekne, også når det er snakk om
digital teknologi og digitale hjelpemiddel. Dei bør bli
involverte i diskusjonar, og få høve til å reflektere
saman med dei vaksne over kva som skal bli brukt,
kvifor og korleis det skal bli brukt. Vi understrekar
den grunnleggande rolla til kulturfaga i å forstå liva
og omgjevnadene våre, og dette gjeld ikkje minst
ungdommen og forholdet deira til nyare digital
teknologi. Denne bør ikkje berre bli presentert i dei
tekniske aspekta sine, der det er snakk om å lære
ferdigheiter, men like mykje som ei grunnleggande
endring i korleis vi menneske kommuniserer og
lever, ei endring som også må bli diskutert kritisk.
(Sjå appendiks «Teknologisk utvikling og
Montessori»)
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Organisering av
skuledagen
Fridom og ansvar
For å kunne utvikle seg optimalt har ungdom,
som barna i det andre utviklingstrinnet, behov
for fridom knytt til det arbeidet dei skal gjere i
løpet av skuledagen. På den måten lærer dei å ta
ansvar sjølv for det daglege arbeidet sitt i samsvar
med dei pliktene dei har, både når det gjeld dei
akademiske og dei praktiske gjeremåla. Men i
dette utviklingstrinnet er kvardagen ofte prega
av humørsvingingar og varierande innsatsvilje.
Difor må dei vaksne hjelpe til med å leggje ein klar
struktur for dagen. Ungdommane får fridom til
å handle innanfor klare grenser i miljøet som er
førebudd på førehand. Det må bli sett faste grenser
mot destruktive og asosiale handlingar. Fridomen
til éin får ikkje gå ut over fridomen til ein annan.
Fridomen må hengje saman med ungdommen si
evne til å ta ansvar.
Fridom og ansvar i opplæringa er naudsynt av
følgjande årsaker:
X Det er i ein atmosfære av fridom at ungdommane viser seg slik dei er, og der dei vaksne kan
skaffe seg kunnskap om dei for å kunne gje den
rette hjelpa og stimulansen. Samstundes har
ungdommane eit ansvar som medlemmar av
gruppa og for å ta vare på fridomen til andre.
X Det er gjennom fridom til å velje arbeidsopp
gåver at behova og interessene til ungdommane
blir tilfredsstilte. Samstundes skal daglege plikter
og gjeremål bli utførte, og ungdommane har eit
ansvar for å lære seg at arbeid er naudsynt. I
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samfunnet som ungdommane byggjer saman,
kan det få alvorlege følgjer om naudsynt arbeid
ikkje blir gjort, til dømes når det gjeld hygiene,
plante- eller dyrestell og økonomi.
Det er gjennom fridom at ungdommane utviklar
sosiale relasjonar og lærer seg å samarbeide,
snakke med kvarandre og hjelpe kvarandre.
Samstundes følgjer det eit ansvar med å lære seg
dei sosiale kodane, det å vise omsyn og la andre
sleppe fram.
Det er gjennom fridom at ungdommane
oppdagar moglegheitene og svakheitene sine, det
vil seie lærer seg sjølv å kjenne. Samstundes har
dei eit ansvar for å utfordre seg sjølv, styrke dei
svake sidene sine og la dei sterke sidene kome
andre og fellesskapet til gode.
Det er gjennom fridom at ungdommane lærer
seg å utvikle sjølvdisiplin og konsentrasjon.
Samstundes har dei ansvar for å vise sjølv
disiplin også i situasjonar som er styrte av andre,
til dømes reglar og normer i samfunnet.

Gjennom sjølvstendig arbeid er det mogleg å
oppnå ei høg grad av individualisering. Då kan
ungdommane fordjupe seg i fag og emne dei sjølv
vel, einskildvis eller i grupper. Den vaksne fungerer
som ein rettleiar/mentor, og ungdommane blir ikkje
passive mottakarar av kunnskapane til den vaksne,
men får ta aktiv del i planlegginga og dermed
ansvar for arbeidet sitt. Slik lærer ungdommane
å ta initiativ og dei får kunnskap om sine svake
og sterke sider. Det å forstå at alle fagområde er
gjensidig avhengige av kvarandre, og kva for ei
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betyding dei har i samfunnet, er ei viktig målsetjing.
Valfridom er ein av dei viktigaste faktorane for å
opparbeide tillit, engasjement og forplikting hos
menneske. Valfridom er definert som fridomen til
å velje arbeid; ikkje velje bort arbeid. Ungdom er
spesielt sensitive for å kunne ta frie val, men det
betyr ikkje at dei skal kunne gjere berre det dei sjølv
vil. I montessoriungdomsskulen er det viktig at dei
vaksne legg til rette for at ungdommen får tilbod om
det dei oppfattar som seriøst, meiningsfullt arbeid
for at dei skal kunne ta frie val som vidare fører til
produktivitet. Det er også viktig at dette arbeidet
peikar mot framtidig reelt, vaksent arbeid, arbeid
som er viktig i ein samfunnskontekst og det ansvaret
som følgjer med.

Arbeidsøktene
I montessoriungdomsskulen blir skuledagen
sett saman med omsyn til daglege plikter og
arbeidsoppgåver (fysiske som teoretiske studiar),
noko ungdommane sjølv kan organisere i størst
mogleg grad. Som i montessoribarneskulen blir
difor rammene for dagen lagde opp med lange,
mest mogleg uforstyrra arbeidsøkter, slik at
ungdommane får moglegheit til å disponere tida for
arbeidsoppgåvene sine.

Ungdom har eit stort behov for å oppleve
autentisitet og relevans ved alle faga. Den
aktive deltakinga til ungdommen i å planleggje
skuledagen kan utløyse behov for å fordjupe

Arbeidstida for ungdommane skal i utgangspunktet
bli organisert med lange dagar. Dette gjev gode høve
for lange, uavbrotne arbeidsøkter, fysisk og kreativ
aktivitet, praktisk arbeid, økonomi/elevbedrifter og
samfunnsbygging. Det skal vere høve for å leggje
opp til å bruke fleksitid, slik at ungdommane har
moglegheit til å jobbe overtid og sidan avspasere,
slik som ein ofte kan i arbeidslivet. Desse dagane
kan bli brukte til avspasering når dei sjølv føler
behov eller når dei veit dei skal ut på ei reise. Fritak
frå timar eller dagar til til dømes reiser, skal takast
att med arbeid og studiar før og/eller etter reisa. Det
er viktig å vere bevisst på at arbeidet er verdifullt,
for det er gjennom arbeidet at ungdommen blir
valoriserte og samfunnet fungerer. Overtidstimane
blir registrerte av dei vaksne, og ungdommane må
avtale når avspaseringa skal skje.
Studieturar er eit alternativ til arbeidsøkter på
skulen, og ein viktig reiskap for ungdommane
si utforsking av strukturar i og organisering av
samfunnet. Det er gjerne ungdommen som ut ifrå
eigne behov for å forstå korleis ting heng saman tek
initiativ til dette, og dei planlegg turane sjølv i størst
mogleg grad. Her får dei høve til å observere og
erfare det ansvaret som ligg i vaksenrolla og korleis
vaksne samarbeider og samhandlar. Dette er viktig
for å utvikle ungdommane si forståing for aspekta
ved reelt arbeid og korleis menneska heile tida
arbeider for å vidareutvikle samfunnet.
Studieturar kan gjennomførast for å utføre konkrete
jobbar som kjem samfunnet eller større grupper
til gode. Døme på dette kan vere å rydde søppel
på offentlege stader eller å delta som friviljuge
ved offentlege arrangement. Studieturar kan også
brukast for å møte krav i dei ulike læreplanane for
fag, for å studere spesielle emne i faga eller til dømes
turar til bedrifter i tilknyting til faget utdanningsval.
Kontakt med lokale historielag og andre lokale
foreiningar vil kunne vere ei verdifull moglegheit for
å utdjupe emne i fag.
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For å støtte utviklinga av fellesskapet og utnytte
moglegheitene for læring, skal det bli lagt til rette for
eit felles måltid midt på dagen. Mindre grupper av
ungdommar kan ha ansvar for dette, anten frå gong
til gong eller i periodar. Det blir sett av tid til daglege
plikter og oppgåver i det miljøet ein har, inkludert
det felles måltidet. Dersom miljøet har avgrensa
med behov for fysisk arbeid, kan det ha mykje å seie
at det blir lagt opp til ein lang pause med sjølvvald
fysisk eller kreativ aktivitet i løpet av dagen.
Ungdommane kan gjerne dyrke eigne interesser,
men dei vaksne kan med fordel organisere og delta i
dette, slik at ungdommane får innblikk i aktivitetar
som yoga, sjølvforsvar, ballspel, frisbee, racketsport,
spinning, sykling, skeiser og så vidare. Ved at dei
vaksne deltar, får ein igjen fleire høve til aktivitet
der ungdom og vaksen er med, side om side.

seg i visse fagområde og til å tilkalle ekstern
ekspertise. Montessoriungdomsskulen skal leggje
til rette for fleksibilitet og gje ungdommane denne
moglegheita til fordjuping, spesielt med tanke på
nye problemstillingar som stadig dukkar opp i den
globaliserte verda vår.
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Ved å dra på studieturar i nærmiljøet, kan det
til dømes bli arbeidd med emne og spørsmål
om forureining, samferdsel, forbruksmønster,
politikk, historiske hendingar og matproduksjon.
Ungdommane bringar nye erfaringar inn i
fellesskapet ved å kombinere samfunnsutforsking og
holistisk/tverrfagleg tilnærming til skulefaga.

Trestegsmetoden i tredje
utviklingstrinn
Trestegsmetoden er ein arbeidssyklus som blir
mykje brukt både i montessoribarnehagen og
montessoribarneskulen, og den er også nyttig i
arbeidet med ungdom. Å introdusere nytt fagstoff
for ungdom betyr å definere fagområdet i ein
utviklingsmessig kontekst. Denne konteksten
omfattar ikkje berre faget som skulefag, men gjer
det tydeleg kva som er faget si rolle samanlikna
med andre fagområde. I tillegg kjem betydinga faget
har i utviklinga av naturen og det menneskeskapte
samfunnet. Kvar ny presentasjon blir dermed eit
startpunkt for ungdommane si vidare forståing av
rolla til faga og interaktiviteten mellom dei.
I det tredje utviklingstrinnet bruker ungdommane
kunnskapane sine og spør seg no kva det vil seie
å vere vaksen og korleis samfunnet fungerer. Dei
vaksne må tenkje gjennom og planleggje følgjande
når det gjeld å bruke trestegsmetoden:

Presentasjon
Kva utgjer ei(n) effektiv og formålstenleg
presentasjon/demonstrasjon/eksponering for
ungdommen?
Presentasjonen bør vere:
X for gruppa si målsetjing, som er reelle problemløysande og målretta oppgåver som er viktige for
samfunnet
X sensorisk eller opplevingsrik introduksjon til
fokuset for prosjektet
X presentasjon av viktige omgrep
X kort, og gje idéar
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Repetisjon
Kor mange/kva for ulike utforskingsmåtar/
repetisjonar må til for å engasjere?
Dette bør inkludere:
X forsking, eksperimentering, avlesingar,
utgreiing, diskusjon, datainnsamling og praktisk
arbeid.
X Det inkluderer:
– konsultere eksterne ekspertar
– fysisk arbeid for å utføre oppgåva
– gruppesamarbeid og arbeidsdeling
– seminar- eller gruppediskusjonar for
å oppnå forståing
– dokumentasjon for rapportering til samfunnet
– analyse av informasjon og avgjerder

Attkjenning
Tredje periode er moglege måtar å demonstrere
forståing, kunnskap, prestasjonar på:
Del det du har lært:
X målingar, undersøkingar, innsamling av data
X demonstrasjon av teknikkar og verktøy
X vitskaplege rapportar
X foto eller film av det utforskande arbeidet
X skriftlege rapportar eller annan naudsynt
dokumentasjon
X presentere (samling av) produkt
X kreativt uttrykk:
– dramatis personae (rollespel)
– musikalsk framføring
– kunst
– digitale uttrykk
X statistikk
X berekningar
X økonomi
Ein kan også tenkje at det er fleire små
trestegsmetodar innan delar av hovudstega. Til
dømes skjer heile det utforskande arbeidet over ein
tidsperiode på 4–6 veker, medan det kan vere små
periodar innanfor ei veke, altså at ungdommane
demonstrerer kunnskapen sin undervegs. Sjå figur
på neste side.
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Seminar
I seminaret skjer ekte og varig læring i kvart einskild
individ når dei samtalar med andre ungdommar
med si eiga autentiske stemme. Det er ei førebuing
på framtidig demokratisk interaksjon mellom
likestilte borgarar i eit større samfunn. Seminaret er
med på å tilfredsstille ungdommane sitt behov for
sosial ubundenskap, og dei kreative forventingane
deira. Dei har eit behov for å uttrykkje seg sjølv,
og i seminaret lærer dei kunsten å bruke språk
som eit middel for å kommunisere. Seminaret er
ei valoriserande oppleving når alle deltek, og det
blir praktisert harmoni og høflegheit. Seminaret
går hand i hand med respekten for den sårbare tida
ungdommane går gjennom. Dei har eit behov for å
bli respekterte for den dei er, særleg i situasjonar
der dei ikkje har noko forsvar rundt seg som i eit
seminar. Gjennom seminaret blir barnet teke frå
det andre utviklingstrinnet inn som ungdom i det
tredje utviklingstrinnet. Dei er ikkje barn lenger,
og i seminaret får dei delta i ein samtale lik den dei
vaksne har. Ein byrjar å sjå den vaksne som blir
danna, men som ikkje er der enno.
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Seminaret består av samtalar som blir leidde på
ein ordna måte med ein leiar som oppmodar til fri
utforsking av eit spørsmål eller ein idé, men også
til engasjert innsikt. Alle aspekt ved ulike tema kan
bli tolka og diskuterte i seminar, frå menneskelege
til kosmiske spørsmål, frå romanar til matematikk.
Seminaret er ein nøkkel til engasjement fordi
ungdom er naturlege filosofar. I seminaret lærer
ungdommane tekstforståing, å tale, lytte og
korleis ein sjølv lærer. Gjennom faktaspørsmål,
tolkande spørsmål og evaluerande spørsmål blir
det vesle samfunnet bunde saman ved å dele felles
historier og ved å saman søkje sanninga. Målet er
at ungdommane skal kunne forsvare sine eigne
meiningar, og kunne samtale om nesten kva som
helst. Kapasiteten til kvart einskild individ for å
verkeleg forstå er knytt til diskusjon med kritikk
eller samtykke frå andre. Seminaret er ikkje ein
interaksjon mellom den vaksne og ungdommen, og
ikkje påverknad der den vaksne deler tolkinga si.
Dei er tvert imot designa for å utløyse ein reaksjon.
Rolla til den vaksne er å leggje til rette for gradvis
ubundenskap, og for at ungdommane kan lære seg
samarbeidande dialog etter interaksjon med det
skrivne ordet.
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Vurdering

Observasjon
Observasjon av ungdommane er eit naudsynt
hjelpemiddel for den vaksne, og ein hjørnestein i
montessoripedagogikken uansett utviklingstrinn.
Vi observerer individ og grupper. Det betyr ikkje
nødvendigvis at vi skriv ned det vi observerer eller
handlar etter det vi ser, men gjer mentale notat.
Det er ein fundamental kvalitet å ha kapasitet til å
observere. Dei vaksne i miljøet må lære å observere,
og det må øvast på. Gjennom å observere får dei
vaksne nyttig informasjon om korleis ungdommane
jobbar med arbeidet sitt. Observasjon gjev
informasjon om kva den einskilde treng av nye
presentasjonar, eventuelt om noko må repeterast.
Observasjon er viktig for å lodde stemninga i gruppa.
Sosialt samspel er krevjande, og ungdommane kan
bruke avanserte teknikkar til dømes for utestenging.

Observasjon er den vaksne si førebuing til arbeidet
med ungdommane. Vi ønskjer å oppdage det
individuelle ved ungdommen. Vi skal matche korleis
ungdommen lærer. Vi må oppdage behova, slik at
det er ungdommane si utvikling som blir dekt, og
ikkje behova til dei vaksne.
X
X
X
X
X
X
X
X

Det vi ønskjer å observere i montessoriungdomsskulen
er ekte og naudsynt arbeid for minisamfunnet og/
eller samfunnet elles, sosial organisering og graden av
sosial integrasjon, livet i minisamfunnet, praktisk og
akademisk arbeid og sosial og økonomisk ubundenskap.
Vi observerer det som har med utviklinga av
ungdommen i tredje utviklingstrinn å gjere. For å
kunne observere dette, gjer vi det medan vi jobbar
side om side med ungdommen, altså helst i ein
praktisk situasjon. Observerer vi eit akademisk arbeid,
kan ein også sjå etter samhandling med andre. Vi
observerer også kva som skal til for at ungdommen
konsentrerer seg over lengre tid, og trottløysa og
kreativiteten deira.
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X
X
X
X
X
X
X
X

Får ungdommen moglegheit til å følgje
interessene sine? Korleis er spennet i interesse?
Kor lenge varar interessa?
Korleis øver dei på fritt val?
Vi observerer slik at vi kan hjelpe dei med det
dei treng.
Vi observerer også om dei har lange periodar
med konsentrasjon.
Kor lenge held dei på med oppgåva?
Heilt til oppgåva er ferdig?
Treng dei hjelp til å vere fokuserte?
Treng dei å bli verna mot andre som forstyrrar?
Vi observerer om dei tek ansvar.
Korleis responderer dei på forventingar til dei?
Også til eigne forventingar.
Korleis handterer dei feil, og korleis løyser dei
problem?
Ubundenskap: Kan han jobbe åleine eller treng
han hjelp frå ein vaksen?
Øver han på å vere leiar?
Vil dei gjere ting fordi vi spør dei om det?
Korleis bruker dei ferdigheitene og erfaringane
sine?
Korleis greier han å dra saman informasjon til
å kome til nye konklusjonar eller forstå nye
samanhengar?
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X
X

Har han sjølvdisiplin og sjølvkontroll?
Har han kjensla av at det er verdt det? Kjensla
av at det er viktig/naudsynt arbeid han gjer?

Dei vaksne må dele observasjonar med kvarandre.
Observasjon av montessoriungdomsskulen sett
utanfrå er også viktig for å kunne vere ein lærande
organisasjon og fange opp naudsynte endringar
for å sikre kvaliteten på verksemda opp mot
montessoripedagogikken. Det oppmodast til å hente
inn eksterne observatørar for vurdering jamleg.
Vi må observere for å kunne vite kvar vi skal gå og
kva vi skal gjere vidare.

Undervegsvurdering
Undervegsvurderinga skal bidra til å fremje læring og
til å utvikle kompetanse i fag. Undervegsvurderinga
kan vere uformelle samtalar og tilbakemelding på
uferdig arbeid. Den vaksne skal planleggje og leggje
til rette for at ungdommane får vist kompetansen
sin på varierte måtar som inkluderer forståing,
refleksjon og kritisk tenking, i kjente og ukjente
situasjonar. I tillegg skal tilbakemeldingane gjere
det synleg for ungdommen kva krav og forventingar
fellesskapet og elementa i montessoriungdomsskulen
og resten av samfunnet stiller.

Det må bli utarbeidd vurderingskriterium og
kjenneteikn på måloppnåing i alle emne, slik at
ungdommen veit kva som blir forventa av dei i
skulearbeid som blir vurdert. Dette blir brukt som
utgangspunkt i dialog med ungdommen om arbeidet
og utviklingspotensialet deira. Det blir også ei hjelp
for dei vaksne når dei planlegg utforskande arbeid
som involverer fleire fag.
Kvart individ når kompetansemåla i dei ulike faga
på ulik måte. Ungdom som av ulike årsaker ikkje vil
kunne nå kompetansemåla for sitt eige alderstrinn,
skal kunne vurderast på eit lågare nivå. Det vil seie
at låg måloppnåing også blir rekna som kompetanse.
Dette vil gjere at dei opprettheld motivasjonen
for vidare arbeid. Ungdom som ligg over nivået
for eige alderstrinn, skal få moglegheit til å jobbe
vidare, med raskare progresjon, slik at dei kan nå
kompetansemål som ligg over det alderstrinnet
dei høyrer til. Det vil gjere at dei òg opprettheld
motivasjonen sin. Dei vaksne skal hjelpe, rettleie og
vurdere ungdommane i åtferda deira i fellesskapet.

Samarbeid med føresette
Montessoriungdomsskulen skal arbeide for eit
nært og godt forhold til føresette i prosessen med å
frigjere ungdommen frå rolla som barn i familien.
Informasjon og dialog om ungdommane, og om
arbeidsmåtane, gjer at føresette blir trygge på
kvardagen til ungdommen sin. Fordi ungdom er i
lausrivingsfasen frå foreldra og kanskje ikkje fortel
dei alt om kva som skjer i livet sitt, vil informasjon
om kva som skjer i skuletida vere av stor betyding
for føresette. Det er også viktig å formidle innhaldet
i metoden, slik at føresette er kjente med kva det
inneber å velje ein montessoriskule. Kontaktlærar/
rettleiar skal invitere føresette og ungdommen til
utviklingssamtalar to gonger i året. Desse samtalane
bør skje i form av dialog, og dei vaksne må vere
bevisste på at samtalen skal peike framover, og
ikkje berre omfatte kunnskapen, ferdigheitene
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Den vaksne skal leggje til rette for medverknad og
vere i dialog med ungdommane om utviklinga deira
i faga. Det skal bli lagt til rette for jamlege samtalar
mellom den einskilde ungdommen og kontaktlærar/
rettleiar for denne, minimum ein gong per semester,
invitert av ungdommen og i størst mogleg grad leidd
av ungdommen. Desse samtalane bør skje i form
av dialog, og dei skal ha fokus på ungdommen sine
arbeidsoppgåver framover og kva krav som bør
stillast til arbeidet, men også handle om korleis
ungdommen har det sosialt i fellesskapet. Det skal
førast referat som begge partar skriv under på.
Referatet skal bli oppbevart i mappa til ungdommen.
Ungdommane skal også få høve til å vurdere
seg sjølv og kvarandre. Utviklinga og veksten til
individet er idealet i montessoripedagogikken. Å
lære er noko som kjem innanfrå og som skuldast
ein aktiv prosess, og jobben til dei vaksne er å leggje
til rette for ein slik aktiv læringsprosess for den
einskilde i det førebudde miljøet.

Allereie i montessoribarneskulen har barna fått
trening i å evaluere arbeidet sitt og arbeidsinnsatsen
sin. Dei har lært å planleggje, gjennomføre og
reflektere over eige arbeid. Dess eldre dei blir, dess
høgare refleksjonsnivå oppnår dei. For ungdommane
betyr dette at dei i større grad kan vurdere eiga
læring og at dei veit kva strategiar dei skal nytte seg
av for å tileigne seg kunnskap og kompetanse i ulike
samanhengar.
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og haldningane til ungdommen på tidspunktet
samtalen blir gjennomført. I denne samtalen skal
ungdommen sjølv identifisere område dei ønskjer å
fokusere på for å auke måloppnåinga.

Dokumentasjon
Montessoriungdomsskulen skal ha
registreringsrutinar knytte til arbeidet til kvar
einskild ungdom i dei ulike faga. Det skal bli brukt
eigna registreringssystem eller bli utarbeidd eigne
skjema som dokumenterer rettleiing og oppnådde
kompetansemål for den einskilde. Ungdommen
jobbar med faga i takt med eigen progresjon og i eige
tempo, og dokumentasjonsrutinar blir viktige for
å gje undervegsvurdering og for å sikre tilbodet til
kvar einskild. For ungdom med einskildvedtak skal
kriterium og prosedyrar for spesialundervising bli
følgde dersom det skal kunne gjerast avvik frå måla i
læreplanen.

Sluttvurdering
Standpunkt
Dersom montessoriungdomsskulen skulle ønskje
unntak frå ordninga med karaktersetjing, må
kvar einskild skule søkje Utdanningsdirektoratet
om dette. Standpunktkarakterane skal spegle
ungdommen sin heilskaplege kompetanse i faga.
Dei vaksne skal planleggje og leggje til rette for at
ungdommen får vist kompetansen sin på varierte
måtar som inkluderer forståing, refleksjon og kritisk
tenking, i ulike samanhengar. For at rettstryggleiken
skal bli teken vare på, er det viktig at standpunkt
karakterane byggjer på dokumenterbar informasjon.
Det blir sett standpunktkarakter i alle fag med
unntak av faga arbeid og utdanningsval, som begge
blir vurderte med «delteke».
I tillegg kan ungdommen få ei fyldig tilleggsvurdering
ved utgangen av 10. trinn knytt til kvart fag,
arbeidsinnsats og det sosiale samspelet.

Eksamen
Montessoriungdomsskulen følgjer eksamensordning
i samsvar med Læreplanverket for Kunnskapsløftet
2020 (LK20) i tilsvarande fag. Unntak dersom
skulen har søkt og fått innvilga fritak for
karaktersetjing.
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Fag- og timefordeling

Holistisk overbygning
All kunnskap heng saman, og forsøk på å
kategorisere eller gruppere kunnskap inn i ulike
fagområde er kunstig. Samfunnet har likevel sett
opp eit sett med kompetansemål som ungdom
skal kunne etter enda utdanning, og som vi må ta
omsyn til. Arbeid med einskildfag har vore ein måte
å forenkle verda og arbeidet med måla på, noko
som passar ei meir tradisjonell lineær tenking om
læring - i motsetnad til montessorimetoden. Som eit
resultat av dette, er det sjeldan ungdommen ser for
seg heile biletet, og dei forstår dermed heller ikkje
formålet med å lære dei ulike faga.
Holisme; av gresk holos, heil, er ei retning innan
filosofi, psykologi og biologi som tek utgangspunkt i
heilskapen i staden for (å summere) detaljane.

Ungdommane treng hjelp til å sjå at faga ikkje berre
er noko som eksisterer på skulen, men er måtar å
sjå verda på. Målsetjinga er å vekke ungdommen
si evne til å tenkje heilskapleg og filosofisk.
Erfaringane og refleksjonane ungdommane gjer
seg gjennom studiar og arbeid, skal vere til hjelp
for dei for å gå i djupna og for å forstå både på det
personlege og det sosiale planet. Utdanninga for

1. Sjølvutfalding: musikk, språk (bruk av -) og kunst.
2. Mental utvikling: moralsk utdanning,
matematikk og språk.
3. Førebuing til vaksenlivet:
– Studiar av jorda og alt levande:
geologi, geografi (inkl. forhistoriske periodar),
biologi, kosmologi, botanikk, zoologi, fysiologi,
astronomi, samanliknande anatomi.
– Studiar av utviklinga til mennesket og opp
bygnaden av sivilisasjonar: fysikk, kjemi,
mekanikk, ingeniørkunst, genetikk integrert i
historia og teknologien til vitskapen.
– Studiar av menneskeheita si historie: vitskap
lege oppdagingar, geografisk utforsking, ulike
miljø og kontakt mellom ulike folkeslag, krig,
religion, patriotisme, detaljerte studiar av ulike
historiske periodar, biografiar, samfunnet i dag
og staten, lover, litteratur, statsforvalting.
Ungdommane sitt minisamfunn med ulike element
og tilknytte aktivitetar gjev moglegheit for arbeid
som ungdommen bruker både for å lære praktiske
ferdigheiter, for å kunne knyte teori til praksis,
eksperimentere og forske, og som springbrett for
å ønskje å lære meir. Tverrfaglegheit er eit viktig
stikkord for den holistiske overbygningen av faga
og arbeidsområda, men i tillegg til dette er ungdom
mane si moglegheit til reell problemløysing særs viktig.
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Ein holistisk overbygning av læreplanane for
montessoriungdomsskulen betyr å vere bevisst det
store biletet/den store historia og gje ei utdanning
som er til hjelp i utviklinga frå ungdom til vaksen
som ei førebuing til det vaksne livet.

det tredje utviklingstrinnet skal gje ungdommane
moglegheiter til å utvikle seg gjennom både studiar
og arbeid, og område for studiane blir oppgjevne
slik:
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Fagnamn som liknar dei i Kunnskapsløftet
blir brukte i denne planen, og minst dei same
kompetansemåla. Samstundes skal det ikkje vere
ei avgrensing for vidare arbeid i faga – tverrfagleg,
holistisk og i tråd med montessoripedagogikken. I
tillegg har montessorilæreplanen eit stort og viktig
fag som heiter arbeid og også moglegheita til å velje
fordjuping i arbeid. Innhaldet i dette faget vil ha eit
særleg preg av lokal tilpassing på kvar einskild skule.
Totalt minstetimetal for ungdommane er redusert
noko frå førre versjon av montessorilæreplanen,
men er høgare enn i offentleg læreplan. Timetalet
skal gje høve til å gjere meir arbeid med
kombinasjonen teori og praksis, utforskande
arbeid og økonomi som ein viktig del av vegen mot
vaksenlivet.

Heilskapleg oversikt over studiar og arbeid
i tredje utviklingstrinn:

Arbeid
SJØLVUTFALDING
Kunst og
handverk
Musikk
Kroppsøving

MENTAL UTVIKLING
Norsk
Matematikk
Engelsk
Framandspråk
/fordjuping i
engelsk

FØREBUING TIL
VAKSENLIVET
Naturfag
Samfunnsfag
RLE
Mat og helse
Utdanningsval
Fordjuping i arbeid

Faget arbeid er øvst og først i oversikta over fag
fordi dette både representerer eit sjølvstendig fag,
men også er karakteristisk for arbeidsmåten i alle
fag. Faget arbeid rører ved alle andre fag i tredje
utviklingstrinn, og alle fag brukast i faget arbeid.

Sjølvutfalding
Sjølvutfalding er eit hovudområde som skal ta vare
på ungdommen si moglegheit til å kunne finne det
personlege uttrykket sitt. Under moglegheiter for å
kunne uttrykkje seg sjølv finn vi i læreplanen vår
faga kunst og handverk, musikk og kroppsøving. I
samband med sjølvutfalding blir det arbeidd med ei
rekkje estetiske tema, samstundes som det estetiske
skal bli teke vare på i miljøet generelt. Faga musikk,
kunst og handverk og element i kroppsøving har
stor betyding for ungdommane for å kunne finne eit
personleg uttrykk og definere identiteten sin på ny.
I desse faga får dei høve til å bruke tidlegare tileigna
kunnskap på ein kreativ og uttrykksfull måte.
Sjølvutfalding er kjernen av det ungdommen treng
for å utforske «seg sjølv», og gjennom moglegheita
til sjølvutfalding får ungdommen testa identiteten
sin og verdiane sine, og talent og moglegheiter.
Ungdommen sitt behov for å prøve ut ulike sosiale
roller, som kjem av eit søk etter stadfestingar og
eigen identitet, skal bli møtt med hyppige høve til
diskusjonar, framlegg og presentasjonar i trygge
omgjevnader med andre ungdommar og vaksne.
Språk er også ein naturleg del av å kunne uttrykkje
seg sjølv, og gjennom teater, rollespel, revy,
munnlege og skriftlege presentasjonar av prosjektog gruppearbeid og rapportar frå arbeidet, blir
kunnskap og ferdigheiter frå norsk og andre språk
inkludert. Sjølvutfaldinga til ungdommane vil vise
oss ståstaden deira i livet og kva dei meistrar eller
slit med.

Mental utvikling
Det finst tre hovuddelar innanfor mental utvikling:
moralsk utvikling eller utdanning, matematikk
og språk. Det er delane som er med og dannar eit
solid grunnlag for karakteren/personlegdomen som
vaksen. Moralsk og sosial utvikling handlar om det
å vere merksam på kva ein seier og gjer for å ha
eit harmonisk fellesskap, akseptere å ikkje oppnå
tilfredsstilling omgåande, ha tålmod, og evne til å
gjere arbeid når som helst og saman med kven som
helst
I det andre utviklingstrinnet blir det lagt stor
vekt på moralsk ubundenskap. I det tredje
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utviklingstrinnet utviklar ungdommen seg vidare
mot økonomisk ubundenskap. Moralsk utvikling
(eller moralsk omsorg og oppseding) handlar også
om forholdet mellom ungdommane, dei vaksne og
miljøet. Dei vaksne må ha den største respekten
for personlegdomen til ungdommen, sjå at det ligg
store verdiar i ungdommen, og at håpet vårt om
utvikling i framtida ligg i sinnet deira. Det er viktig
at ungdommen aldri blir behandla som eit barn. Det
er betre å behandle han eller ho som meir vaksen og
verdifull enn han/ho viser oss, for å unngå kjensla
av at merittane og sjølvrespekten deira ikkje tel.
Moralsk utdanning er, ifølgje Montessori, kjelda til
den åndelege balansen som alt anna avheng av, og
som kan samanliknast med den fysiske balansen
som trengst for å kunne stå oppreist eller røre på seg.
Etikk er grunnlaget for moral, som igjen dannar
det verdisystemet som blir lagt til grunn for val vi
gjer. Tre element innanfor moral kan vere dygder
(moralsk/verdifull eigenskap eller god handling)
som er internaliserte i handlingsmønstera våre,
det kan vere kampånd og det kan vere lærdom vi
trekkjer ut av forteljingar og hendingar. Aristoteles
skildrar dygd som det eit menneske må oppnå for å
få eit godt liv, og dygda består av ulike eigenskapar
som samfunnet må underbyggje. Eigenskapane kan
vere mot, visdom, måtehald, rettferd, ærlegdom
og godskap. Ved å finne ein balanse mellom
ytterpunkta for kvar eigenskap vil ein kunne bli eit
menneske med «god karakter». Platon oppgir fire
dygder: mot, visdom, måtehald og rettferd. Kristen
teologi legg gjerne til tru, håp og kjærleik. Kampånd
er evna til å behalde trua på ein institusjon eller eit
mål. Den blir gjerne uttrykt gjennom sjølvtryggleik,
positivitet, disiplin og villigskap til å utføre tildelte
oppgåver.

Førebuing til vaksenlivet
Formålet med erdkinderfellesskapet er å gje
ungdommane ein stad som passar med behova
dei har på vegen mot vaksenlivet. Endringane
ungdommen skal gjennom handlar både om det
fysiske frå barn til vaksen, og om det psykiske frå
barnet som lever i familien til den vaksne som skal
leve i samfunnet. Samfunnet ein møter krev både at
ein kan bidra og at ein er endringsdyktig. Ungdom
har store forventingar, ein sterk tendens til kreativt
arbeid og har ofte eit behov for å styrke sjølvtillita.
Livet må ikkje fortsette å vere ein godt bevart
røyndom på dette viktige stadiet, slik at ungdommen
risikerer å føle seg bortkomen eller flyktar inn i den
eine ferdigheita ein er trygg på frå før.
Førebuing til vaksenlivet blir skildra som teoretisk
kunnskap og praktiske erfaringar som vil gjere
ungdommen til ein del av sivilisasjonen i dag;
generell utdanning. Dei tradisjonelle fagnamna våre
er prøvd sett inn i denne ramma.
X
X
X

Studiet av jordkloten og av levande ting
Studiet av menneskeleg utvikling og oppbygginga
av sivilisasjonar
Studiet av historia til mennesket

Heile området førebuing til vaksenlivet kan sjåast
som den generelle delen av utdanninga som er
naudsynt for å bli eit menneske som er velinformert
og med stor kunnskap i verdssamfunnet, ved å
inkludere studiar og arbeid som både utvidar og
utdjupar bevisstheita om korleis verda fungerer.
Denne generelle utdanninga er det vi alle treng for
å forstå verda i dag, kulturen vår, menneskeheita og
kva for ei retning utviklinga går i.
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Moralsk utdanning er ikkje sett opp som eit eige
fag, men vil heile tida liggje som eit bakteppe i
montessoriungdomsskulen; for korleis diskusjonar
gjennomførast, korleis moralske utfordringar blir
tekne opp og korleis vaksne som rollemodellar
viser etiske standardar. I miljøet må det også
vere reglar, men berre dei som er naudsynte og
tilstrekkelege (sjå også kapittelet om fridom og
ansvar). Matematikk er naudsynt for å forstå og
ta del i utviklinga i samfunnet i dag, på ein heilt
annan måte enn det var tidlegare. I tillegg har
sinnet til mennesket ein tendens til å ville bruke
matematikk og ville vere eksakt, måle, samanlikne

og avdekkje samanhengar i naturen. Språk er ein
del av utviklinga av personlegdomen fordi ord er den
naturlege måten å uttrykkje tankar på og etablere
forståing mellom menneske.

Del 2

Fag- og timefordeling
for 8.–10. trinn
Montessoriungdomsskulen skal ha eit minstetimetal
på 25 klokketimar per veke. Faget arbeid, med sine
hovudområde, utgjer ein del av timetalet og er både
eit sjølvstendig fag og eit fag som gjev moglegheit til
utforsking av/innan alle dei andre faga, samstundes
som det er beskrivande for arbeidsmåten i
ungdomstrinnet.
Som eit alternativ til framandspråk, kan
ungdommen velje fordjuping i engelsk eller
fordjuping i arbeid. Det er ikkje valfag i
minimumstimetalet til montessorilæreplanen.
Faget arbeid blir tilbydd for å sikre at ungdommane
kan fordjupe seg i dei utforskande arbeida dei vel.
Eit ordinært valfag vil vere meir styrt, lausrive og
ikkje ha samanheng med heilskapen. Faget arbeid
er ein måte å strukturere kombinasjonen praktisk
og teoretisk arbeid på, som skal gjennomsyre
montessorilæreplanen, samstundes som det er eit
eige fag med eigne kompetansemål.
Ungdommane skal ha moglegheit til å vektleggje
enkelte fag i periodar. Det er den vaksne sitt
ansvar å rettleie ungdommane slik at måla blir
nådde i kvart einskild fag. Montessoripedagogikken
legg vekt på heilskapleg, tverrfagleg læring og
fagintegrering. Ungdommen skal gå gjennom
fagoversikt og kompetansemål for ungdomstrinnet
saman med dei vaksne og bruke dette for vurdering
og prioritering av arbeidet deira i dei ulike faga.
Den vaksne skal bruke registrering av ungdommen
sitt arbeid og observasjon for å kunne gje ei god
rettleiing. Rettleiing og oppnådde kompetansemål
for den einskilde ungdommen skal dokumenterast
(sjå kapittelet om vurdering i overordna del). For
ungdom med einskildvedtak skal kriterium og
prosedyrar for spesialundervising bli følgde dersom
det skal kunne gjerast avvik frå måla i læreplanen.
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Totalt

ARBEID

399

KUNST OG HANDVERK

146

MUSIKK

83

KROPPSØVING

223

NORSK

398

MATEMATIKK

313

ENGELSK

222

FORDJUPING I ENGELSK /
FRAMANDSPRÅK / FORDJUPING I ARBEID

222

NATURFAG

249

SAMFUNNSFAG

249

RELIGION, LIVSSYN OG
ETIKK (RLE)

153

MAT OG HELSE

83

UTDANNINGSVAL

110

Sum minstetimetal
(25 t/v x 38 veker x 3 år)

2850

Del 2

Læreplanar i fag,
ungdomstrinnet 8–10
Sjå avklaringar av omgrep side 27
Læreplanar i fag (del 2) og Overordna del (del 1)
er likeverdig forpliktande. Sjå overordna del.
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Del 2

Arbeid

Maria Montessori skildra alt som arbeid; ho delte
ikkje opp i praktisk arbeid og teoretiske studiar.
Faget arbeid blir vår måte å prøve å knyte praksis og
teori tett saman gjennom heile opplæringa i tredje
utviklingstrinn.
Ungdom i starten av tredje utviklingstrinn er ofte
ikkje så motiverte for meir rein teoretisk kunnskap,
men lengtar etter å skape samanheng, meining
og praktisk nytte for det dei allereie har lært på
barnetrinnet. Spørsmålet «Kva skal eg med dette?»
blir ofte stilt. Samstundes gjennomgår ungdommen
sin kropp ein særs krevjande mognings- og
forandringsprosess fysisk. Ungdommen må dagleg
få rikeleg med moglegheiter til å bruke kroppen sin
i målretta og meiningsfullt arbeid, både praktisk og
intellektuelt.

Betydinga av faget for individ og
samfunn
Faget arbeid er ei kopling mellom alle fag og bidreg
til drifta av ungdommane sitt eige vesle samfunn.
Montessoriungdomsskulen handlar ikkje berre om
teoretiske studiar (teoretisk arbeid), men også om
praktisk arbeid. Dette er to sider av same sak når
det gjeld kva ferdigheiter som trengst for å bli best
mogleg førebudd til vaksenlivet.
Aktivitetane i faget må vere ekte, gje eit mangfald
av erfaringar, vere kumulative, samanhengande og
kunne reflekterast over. Montessoriungdomsskulen
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skal leggje til rette for at ungdommane gjennom
praktisk arbeid kan sjå påverknaden dei har på
omgjevnadene. Moglegheita til praktisk arbeid
og utforskande arbeid som kjem som ei følgje
av det, er ein stor del av det førebudde miljøet i
montessoriungdomsskulen.
Læreplan for faget arbeid er delt inn i tre
kunnskaps- og utforskingsområde, som delvis
kan sjåast som inngang til arbeid med andre
fag i læreplanen og delvis som sjølvstendige
kompetansemål som ungdommen skal oppnå ved
slutten av første periode av tredje utviklingstrinn.
Faget arbeid speglar tanken om at studiar og arbeid
vil skje parallelt og ofte med flytande grenser. Faget
arbeid skal ikkje bli sett på som eit isolert fag i seg
sjølv. Faget arbeid integrerast med andre fagområde
på ein slik måte at arbeid stimulerer til studiar.
Utforskande arbeid er naturleg utgangspunkt for
studiar i alle fag (sjå appendiks «Utforskande
arbeid»). Faget arbeid fremjar læring også i andre
fag ved å gje meining og konkretisering.
Ungdommane vil erfare at alt arbeid er like viktig
og verdifullt og at alle kan vere bidragsytarar i
samfunnet. Dei vil også kunne praktisere berekraft
i tillegg til å lære om det teoretisk, og få erfare
miljømessige og økonomiske konsekvensar av
vala dei tek. Det praktiske arbeidet vil møte
ungdommane sine fysiske behov, styrke kropp
og sjel og kan føre til betre helse på lang sikt.
Ungdommane vil oppleve meistring gjennom
praktiske oppgåver, og meiningsfulle aktivitetar
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saman med andre i eit trygt lite samfunn, vil
styrke psykisk helse. Opplæringa gjev høve for
ungdommane til å førebyggje og løyse konfliktar
i eit demokratisk lite samfunn, og til å gje nye
meistringsopplevingar i sosiale samanhengar.
Ferdigheiter som å kunne uttrykkje seg munnleg
og skriftleg, kunne lese og rekne og ha digitale
ferdigheiter og ferdigheiter i bruk av reiskapar
er integrerte i kompetansemåla, der dei bidreg
til utvikling av og er ein del av fagkompetansen.
Ungdommane samtalar om eigne kunnskapar,
ferdigheiter og interesser og gjer greie for og
argumenterer for eigne val. Dei må også kunne
presentere eigne erfaringar for andre. Skrive
logg, dokumentere eige arbeid og resultat, skrive
rapportar og presentasjonar er ein naturleg del av
faget. Ungdommane må kunne lese instruksjonar
og gjere seg nytte av informasjon, og dei må tolke
tabellar og grafiske framstillingar. Dei må også kunne
bruke, omarbeide og tolke relevant talmateriale og
arbeide med budsjett og rekneskap. Å kunne bruke
digitale verktøy i faget arbeid inneber å kunne
finne, velje ut, omarbeide, ta vare på og presentere
informasjon digitalt.

er i forandring, om eit større samfunn enn familien,
og om nye forventingar frå menneska rundt dei.
I montessoriungdomsskulen får ungdommane
moglegheit til å ta omsyn til kvarandre og andre
i samfunnet utanfor familien sin. I det trygge
samfunnet får dei høve til å finne ut kva det betyr
å vere ein vaksen, og kva dei treng å lære for å
kunne ta ansvarlege val i livet. Ungdommane lærer
å handtere medgang og motgang og personlege og
praktiske utfordringar på best mogleg måte.
Tendensen til å utforske er viktig for ungdommane.
Dei treng å finne ut kva dei er gode på, og kva
dei kan utfordre seg sjølv på. Dei skal få høve til
å utforske sine eigne kjensler og dei ulike rollene
dei spelar i det vesle samfunnet. Å utforske
samfunnet er avgjerande for ungdommane for å
kunne finne ut kva ressursar som er tilgjengelege,
og for å finne ut korleis dei kan forvandle miljøet
for å gjere det betre. Aktivitetane i faget skal gjere
det enklare å forstå menneskeleg kultur og den
gjensidige påverknaden mellom menneske og
omgjevnadene. Faget gjev høve til å utforske den
menneskelege tendensen til å byggje sopranatura
(det menneskeskapte). Ungdommane konstruerer
seg sjølv gjennom å konstruere samfunnet.

Faget arbeid og menneskelege tendensar
Kommunikasjon er naudsynt for å kunne arbeide
og leve saman, og er ein av dei menneskelege
tendensane. Kommunikasjon er eit middel til å
kunne leve fredeleg med samfunnet sitt og kunne
ta avgjerder, diskutere, gjennomføre seminar, gje
uttrykk for eige syn og dele kunnskap og erfaringar slik faget arbeid gjev moglegheit for.

Faget arbeid i det tredje utviklingstrinnet
To viktige behov i det tredje utviklingstrinnet er
behova for økonomisk og sosial ubundenskap.
Gjennom produksjon og handel skaffar
ungdommane seg sine eigne pengar (økonomisk
ubundenskap), og dei får tilknyting til vaksenverda.
Gjennom dei utforskande arbeida og den daglege
drifta får ungdommane erfaring med å dele arbeid,
og med at det er bruk for alle i det vesle samfunnet.
Dei går frå å vere barn i familien til å vere deltakar
i eit større samfunn dei er med på å forme sjølv.
Denne sosiale ubundenskapen er ein del av
ungdommen sin veg til å byggje god psykisk helse.
Dette skjer gjennom erfaring og tilhøyrsle.

159

ARBEID 8.–10. TRINN

Arbeid er ein menneskeleg tendens. Ungdommane
har eit stort potensial for naudsynt og ekte arbeid.
For dei er dette sjølvkonstruksjon. Vi må difor sørge
for at dei har eit førebudd miljø der dei får høve
til denne typen arbeid. Ved å gje ungdommane
moglegheit til å jobbe med fakta og erfaringar som
er relevante for dei, vil dei akademiske studia bli
meiningsfylte på vegen mot vaksenlivet. Tendensen
til å arbeide fører til utforsking og praktisering
av roller gjennom målretta arbeid. Hovudet og
hendene er avhengig av kvarandre. Gjennom å
få praktiske erfaringar saman med akademiske
studiar, finn dei ut kva dei er gode til, og dei kan
gå vidare med dette. Arbeidet til ungdommane
må vere ei utfordring med eit bestemt formål, og
det må krevje noko av dei. Dette arbeidet blir då
ei realisering av ekte arbeid bygd på (akademisk)
arbeid som er gjort i føregåande utviklingstrinn.
Det å arbeide er naudsynt og hjelper ungdommane
til å bli mogne og vaksne. Arbeid saman med
andre utviklar evna til tilpassing og omstilling, og
opprettheld ein sosial organisasjon. Å orientere seg
er også ein menneskeleg tendens. Ungdommane
treng å orientere seg om eigen kropp og hjerne som
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Montessoriungdomsskulen skal gje mange
moglegheiter for «hands-on»-aktivitetar som gjev
både umiddelbare tilbakemeldingar og moglegheit
til å vere engasjert i aktivitetar og prosjekt over
lang tid. Ved å arbeide får ein moglegheit til å
utvikle ansvarskjensle og ei kjensle av å vere
kompetent. Faget hindrar framandgjering og kjensla
av meiningsløyse, og det hjelper til med å bryte
ned generasjonsbarrierar. Arbeid innan dei ulike
elementa i miljøet for tredje utviklingstrinn er godt
eigna for direkte erfaringar med andre fagområde,
og gjev mange moglegheiter til å uttrykkje seg via
språk og kunst og handverk. Arbeid består av både
dei daglege pliktene som er helt naudsynte å utføre
for at montessoriungdomsskulen skal fungere; til
dømes stell av plantar og dyr, drift av gjestehuset,
verkstaden og butikken, førebuing av felles lunsj,
betene telefonen, vertskap for gjester og reinhald
av lokala. Dette er dagleg arbeid som miljøet av seg
sjølv vil vise at det er behov for at nokon gjer.
Som ei utviding av dette daglege arbeidet, kjem
også moglegheita for å drive mikroøkonomi.
Ungdommane må i praksis få erfaring med dei
økonomiske aspekta ved fellesskapet, utvida i
emnet mikroøkonomi i matematikkfaget. På ein
røyndomsnær måte og i eit stadig større omfang,
får ungdommane ansvar også for den økonomiske
delen av dei ulike arbeida/prosjekta. Ansvaret gjev
mange moglegheiter for å lære av konsekvensar,
både når det går bra økonomisk og når det går
dårlegare. Det er viktig at konsekvensane er reelle,
og at ungdommen får erfaring med dei viktige
prioriteringane ein må gjere som vaksen. Det
gjeld anten det er prioriteringar for studieturar og
reisemål, juleballet, investeringar i butikken eller
kor stort omfang plantedyrkinga eller dyrehaldet
kan få ut frå dei økonomiske rammene ein har skapt
saman.

Kunnskaps- og utforskingsområde
Kunnskaps- og utforskingsområda i faget må
sjåast i samanheng og overlappar kvarandre
der det er naturleg, i tillegg til nær tilknyting
til andre fag i læreplanen. Detaljert innhald i
områda må vidareutviklast lokalt. Erfaringane
som ungdommane får, er ikkje det endelege målet;
det er ikkje berre meint for å gjere undervisinga
«morosam» eller praktisk retta, men for å oppnå
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djupare utviklingsmessige mål og tilfredsstille dei
behov ungdommane har på vegen mot å bli vaksen.
Aktivitetane som utviklast lokalt må difor ikkje
sjåast på som eit mål i seg sjølv.
Nøkkelfunn skal prege innhaldet og progresjonen,
og bidra til at ungdommane over tid lærer å forstå
innhald og samanhengar i faget.

Utforskande arbeid
Miljøet skal tilby moglegheiter for å utforske ulike
fag med ei praktisk tilnærming i samband med
elementa i det førebudde miljøet og ved å bruke
trestegsmetoden. Utforskande arbeid skal helst vere
knytt til eit opplevd behov i det vesle samfunnet:
eit behov som kan bli løyst, og som gjev moglegheit
til ekte arbeid med ekte konsekvensar. Når
ungdommane jobbar med utforskande arbeid skaffar
dei seg kunnskap som ikkje tilhøyrer eit einskild
fag, men kunnskap på tvers av fleire fag som viser
at desse heng saman. Arbeidet er meiningsfullt fordi
det betyr noko for samfunnet.
Nøkkelfunn:
X Alle fag heng saman, «alt heng saman med alt»
X Miljøet ein er i har naturlege behov for å utvikle
løysingane på utfordringar.
X Landbruk er grunnlaget for moderne sivilisasjon.
X Praktisk og teoretisk arbeid heng saman, utfyller og gjer kvarandre rikare og er like viktig og
verdifullt.
X Eg kan bidra til løysingar på utfordringar/behov
i samfunnet med studiar og arbeid, åleine eller
saman med andre.

Mikroøkonomi
Området dreier seg om å utvikle ungdommane sitt
ønske om og evne til å produsere varer og tenester,
og å utvikle ein god økonomi for ulike små eller
store delar av erdkinderfellesskapet. I det tredje
utviklingstrinnet er det eit viktig mål å få ei god
økonomisk forståing, og ungdommane skal bli
gjevne moglegheiter til å erfare dette reelt i eit lite
samfunn. Produksjon og (byte)handel er essensen
av sosial eksistens, med menneske som bur både
nært og fjernt. Ungdommen skal kunne produsere
og selje varer og tenester og sjølv kunne vurdere
det å bruke pengane etterpå, og oppleve verdien
av pengane. Produksjonen og handelen skjer også
med ukjente menneske og viser tilknytinga til
andre (som ein elles aldri ville kome i kontakt
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med). Ungdommen får moglegheita til å attskape og
oppleve produksjon og handel som grunnlaget for eit
samfunn. Samstundes spelar produksjon og handel
og økonomisk ubundenskap ei stor rolle i samband
med valorisasjon, ved å gje ungdommen ei kjensle
av å vere i stand til å lukkast i livet ved eigen innsats
og eige arbeid. Med mikroøkonomi får ungdommane
oppnå vyrdnaden ved å kunne bidra og ikkje berre
motta.
For å kunne knyte kunnskap om økonomi til
det konkrete, bør montessoriungdomsskulen ha
eit utsal eller ein butikk med eigenproduserte
varer, eventuelt også varer frå andre (småskala)
produsentar. Dette gjev moglegheit til å studere
dei ulike aspekta ved både personleg økonomi
og marknadsøkonomi, samstundes som plassen
økonomien har i samfunnet får spesiell merksemd.
Ungdommane skal kunne uttrykkje eigne meiningar
og fungere i ulike roller, grupper og arbeid. Dette
inneber blant anna å meistre oppgåver der ein må
kunne setje seg inn i andre sine syn og haldningar,
vise respekt, handtere konfliktar og praktisere
likeverd. Området omfattar også arbeid med
planlegging, gjennomføring og etterarbeid i samband
med ulike typar møte.

Dagleg drift
Området dreier seg om å utføre oppgåver og ta
ansvar i montessoriungdomsskulen. Dagleg drift vil
gå føre seg i alle dei praktiske aktivitetane vi kan
tilby i miljøet, frå aktivitetar inne med reinhald og
matlaging til å ta vare på gjestehuset, internatet,
verkstadene, butikken, gardsdrifta, drivhuset og så
vidare etter kor stort omfang ein har av element

Arbeidet kan også gå føre seg i samarbeid med
lokalsamfunnet, både for læring og for å bidra.
I dagleg drift inngår det også fellesarbeid – store
eller mange arbeidsoppgåver der alle ungdommar
og vaksne må gå saman for å utføre det som er
naudsynt (til dømes grundig reinhald og vedlikehald
i dei ulike elementa, vårreingjering, større
oppryddingar, potetopptaking, måle hus og ulike
arrangement).
Nøkkelfunn:
X Det er behov for alle, og oppgåver til alle i eit
samfunn.
X Dei daglege pliktene er naudsynte for at det
vesle samfunnet skal fungere.
X Å oversjå daglege plikter gjev konsekvensar for
miljø, menneske, bygningar, utstyr, plantar og/
eller dyr.
X Arbeid med plantar og/eller dyr gjev erfaring
med omgrepet «frå jord til bord», korleis og at
det er mogleg å produsere mat i det vesle samfunnet.
X Berekraft er føresetnaden for levedyktige
mikroøkonomiar og samfunn.
X Dagleg drift kan gje eit godt grunnlag for
mikroøkonomi.
X Å arbeide saman i gruppe gjer arbeidet enkelt.
Sosial dynamikk gjer alt arbeid interessant.

Kompetansemål
Målet er at ungdommane etter første periode av
tredje utviklingstrinn skal bruke nøkkelfunna sine
til å:
Utforskande arbeid
X identifisere behovet for vidare studiar og
problemløysing med praktisk arbeid og
utfordringar i minisamfunnet sitt
X demonstrere vilje til å lære nye ting og evne til å
ta hand om eiga læring
X vise korleis ein gjennomfører og presenterer eit
vitskapleg arbeid med praktisk arbeid. Gjere
greie for kva fakta det blir lagt vekt på og vise
korleis ein testar teoriar og hypotesar.
X bruke fag på ein praktisk og vitskapleg måte
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Nøkkelfunn:
X Kvar einskild kan bidra til den felles økonomien
i det vesle samfunnet.
X Å dele arbeid er ein føresetnad for samfunnsutvikling. Både organiseringa av dette og behovet
for lover og reglar er tydeleg.
X Pengar er ein nøkkel i det moderne samfunnet.
X Handel skapar kontakt mellom menneske.
X Økonomiske avgjerder får reelle konsekvensar.
X Ved å skape verdiar kan ein bli økonomisk
uavhengig.
X Arbeid med mikroøkonomi i eit fellesskap krev
samhandling, forståing og respekt mellom
menneske.

i miljøet. Dagleg drift vil naturleg avhenge av dei
lokale forholda, og det må bli utvikla ein lokal plan.

Del 2

X

X

bruke praktiske ferdigheiter når ein demonterer
og monterer teknisk utstyr, og reflektere over
den teknologiske utviklinga
forklare skilnaden på utforskande arbeid og
dagleg drift

Mikroøkonomi
X trene på å utvikle leiareigenskapar ved gradvis å
kunne overta ansvar for produksjonar og leiing
av ulike prosjekt/bedrifter
X vise at dei forstår og opplever at dei er deltakarar i eit samfunn
X planleggje, gjennomføre og gjere etterarbeid i
samband med ulike typar møte
X aktivt delta i prosessar der ein kan påverke og ta
avgjerder, slik at ungdommane utviklar evna til
å uttrykkje sjølvstendige meiningar og evne og
vilje til å samarbeide
X produsere og selje varer og tenester
X etter instruksjon vere med og føre rekneskap og
drive budsjettarbeid
X (erfare) forklare at økonomi kan bidra til større
valfridom/moglegheiter og opparbeide ei realistisk
haldning til pengar og kva betyding dei har i livet
X gjere greie for kva det vil seie å vere økonomisk
uavhengig, og vise at ein forstår kva det inneber
Dagleg drift
X utføre arbeid i fellesskapet, tilknytt element i
minisamfunnet
X trene på å delta i arbeid, og gjere det saman med
kven som helst, kvar som helst og når som helst
X kunne identifisere og ta initiativ til naudsynte
arbeidsoppgåver
X planleggje og delta i dagleg drift av avgrensa eller
meir omfattande oppgåver over tid
X gjere greie for og vise i praksis at helse, miljø og
tryggleik er ein viktig del av arbeidet

Vurdering
Undervegsvurdering
Undervegsvurderinga skal bidra til å fremje læring og
til å utvikle kompetanse i faget arbeid. Ungdommen
viser og utviklar kompetanse i faget når dei bruker
både teoretisk og praktisk arbeid for å utforske ulike
fagområde og utviklar løysingar på utfordringar i
minisamfunnet sitt. Vidare viser dei kompetanse
når dei utviklar dei praktiske ferdigheitene sine,
inkludert omsynet til HMS, og når dei tek ansvar og
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er aktive deltakarar i samfunnet. Dei vaksne skal
vere i dialog med ungdommen om utviklinga deira
i faget arbeid, og ungdommen skal få moglegheit til
å prøve seg fram. Med utgangspunkt i kompetansen
ungdommen viser, skal dei få høve til å setje ord
på kva dei opplever at dei får til, og reflektere over
eiga fagleg utvikling. Dei vaksne skal gje rettleiing
om vidare læring slik at ungdommane kan bruke
rettleiinga for å utvikle seg i faget. Ein viktig del
av undervegsvurderinga er kva ungdommane
demonstrerer i presentasjonane sine undervegs og
på slutten av dei utforskande arbeida sine.

Standpunktvurdering
Standpunktvurderinga skal vere uttrykk for den
samla kompetansen ungdommen har i faget arbeid
når dei avsluttar opplæringa etter første periode av
tredje utviklingstrinn. Dei vaksne skal planleggje
og leggje til rette for at ungdommen får vist
kompetansen sin på varierte måtar som inkluderer
forståing, refleksjon og kritisk tenking, i ulike
samanhengar. Dei vaksne skal gje vurdering i faget
basert på kompetansen ungdommen har vist når dei
har kombinert kunnskapar og ferdigheiter.
Faget arbeid gjev rikeleg med høve til vurderingar i
andre fag. Desse vurderingane går inn i grunnlaget
for standpunktkarakterar i andre fag.
Ungdommen skal kunne dokumentere arbeid med
faget ved skriftlege rapportar og framlegg.

Vurderingsordning
STANDPUNKT

Vurdering i faget arbeid blir oppgjeve
som delteke.

EKSAMEN

Det er ikkje eksamen eller privatist
ordning i faget.

Del 2

Kunst og handverk

Betydinga av faget for individ og
samfunn
Kunst og handverk blir sett på som eitt av menneska
sine grunnleggande åndelege behov. Faget har sin
plass i skulen som ein naturleg del av utviklinga til
mennesket både som individ og samfunnsborgar.
For ungdommen, som er inne i ein fase av livet
der dei fysiske og psykiske forandringane kan vere
gjennomgripande, er det spesielt viktig å kunne
eksperimentere i faget og gjennom dette kunne gje
uttrykk for meiningar og tankar. I faget blir det lagt
vekt på korleis dei ulike aspekta ved mennesket
sine fundamentale behov kjem til uttrykk i tid og
rom. Pedagogikken fokuserer på nøkkelopplevinga,
det vil seie eit møte med ein teknikk, ein idé eller
eit omgrep der den vaksne «opnar ei dør». Det er
individet sitt ansvar å gå gjennom døra, og utvikle
ferdigheitene vidare.

Ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla der dei
bidreg til å utvikle, og er ein del av, fagkompetansen.
Ein viktig del av faget er å uttrykkje seg munnleg
om eige og andre sitt arbeid; i situasjonar der
ungdommane skal reflektere over og vurdere
opplevingar, estetiske verkemiddel og samanhengar.
Ungdommane skal skriftleg uttrykkje seg visuelt
ved å bruke teikn og symbol. Å utvikle skriftleg og
visuell kompetanse skjer ved å omsetje fakta, idéar
og haldningar til teikn. Å kunne lese i kunst og
handverk dreier seg blant anna om å kunne tolke
teikn og symbol og om å få inspirasjon til skapande
arbeid. Visuell kommunikasjon gjennomsyrar
faget og bidreg til å utvikle tekstforståing.
Grunnleggande rekning inneber blant anna å
arbeide med proporsjonar, dimensjonar, målestokk
og geometriske grunnformer. Teikning inneber å
vurdere proporsjonar og to- og tredimensjonale
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I kunst og handverk handlar faget arbeid om å
bruke ulike uttrykk i utforskande arbeid, og kunst
og handverk kan brukast til å produsere naudsynte
varer til eige bruk eller for sal. Då opparbeider
ungdommane praktiske ferdigheiter og evne til å
stille spørsmål, møte utfordringar i kvardagen og sjå
moglegheiter i ukjente situasjonar. Det meste kan bli
uttrykt ved å vere bevisst på visuelle uttrykk – både
ein-, to- og tredimensjonalt. Arbeid med visuell og
materiell kultur bidreg til å styrke sjølvbiletet og
identitetsutviklinga til ungdommane, til å kunne
forstå mangfald, og skapar meining i tilværet.
Dette er helsefremjande både på kort og lang sikt.

Gjennom møte med kunst og kultur, og arbeid med
visuelle ytringar, kan ungdommane utvikle evna til
å tolke, medverke i og endre samfunnet dei lever
i. Utforskande arbeid og det å bruke elementa i
minisamfunnet er ein introduksjon både til natur
og sivilisasjon, og gjev endelause moglegheiter
for vitskaplege og historiske studiar. I arbeid med
teknologi, materiale og produktutvikling kan
ungdommane bli meir bevisste på korleis naturen
verkar inn på menneske, og korleis mennesket
sitt levesett påverkar naturen og klimaet. Ved å bli
kjent med handverket og tradisjonane til urfolk,
vil ungdommane kunne bli kjente med å bruke
ressursar på ein berekraftig måte.

Del 2

representasjonar. Samanhengen mellom estetikk og
geometri er også eit vesentleg aspekt i arbeidet med
dekor og arkitektur. Rekneferdigheit krevst også i
arbeid med ulike materiale og teknikkar. Digitale
ferdigheiter er viktig for å søkje informasjon og for
sjølv å produsere informasjon i tekst og bilete. Å
produsere digitale bilete står sentralt i arbeidet til
ungdommen med foto, skanning, animasjon, film og
video. I denne samanhengen inngår haldningar til
kjeldekritikk, personvern og kjennskap til reglar om
opphavsrett. Multimedium inngår i presentasjon av
eigne og andre sine arbeid. Kunnskap om estetiske
og digitale verkemiddel er avgjerande for bevisst
kommunikasjon.

Kunst og handverk og menneskelege tendensar
Ungdommen har eit behov for å utforske og finne
ut korleis ein kan uttrykkje seg på ulike måtar.
I kunst og handverk har ungdommane ei unik
moglegheit til å framstille tankar og meiningar i
dei aller fleste andre fag. Dei har også eit ønske om
å vere nøyaktige, og i grundig arbeid med visuelle
uttrykk kan dei utvikle denne ferdigheita. Å gjere
utrekningar er også ein tendens ungdommane i
montessoriungdomsskulen kan utvikle i faget. For
å finne dei beste løysingane og det beste uttrykket i
arbeidet, må dei rekne ut prosess og produkt på ein
nøyaktig måte.

Kunst og handverk i det tredje utviklingstrinnet
Kunst og handverk er for ungdommane i det tredje
utviklingstrinnet eit særs viktig fag for å kunne gje
uttrykk for eigen personlegdom. Dei får no friare
tilgang til eit stort utval av materiale og teknikkar
som dei blei kjente med i det andre utviklingstrinnet.
Oppgåva til den vaksne blir no meir ei rettleiar
oppgåve for å hjelpe ungdommane i å finne fram til
det personlege uttrykket sitt, og ikkje først og fremst
å lære bort nye teknikkar. Ungdommane må få høve
til å bruke ferdigheiter i kunst og handverk til å
uttrykkje kunnskap og kompetanse i fleire andre fag.

Kunnskaps- og utforskingsområde
Områda handlar om det viktigaste ungdommane
skal lære i faget, og det ungdommane må lære for
å kunne bruke faget i elementa i minisamfunnet.
Nøkkelfunn skal prege innhaldet og progresjonen, og
bidra til at ungdommane over tid utviklar forståing
av innhald og samanhengar i faget.
164

Ferdigheiter innan handverk
I kunst og handverk skal ungdommane utvikle
handlag, praktiske ferdigheiter og trottløyse ved
å bruke ulike verktøy, reiskapar, teknikkar og
materiale på ein trygg og skapande måte. Dei skal
også lære å forstå eigenskapane til ulike materiale,
funksjon og uttrykk gjennom eige skapande arbeid.
Ungdommane skal bruke harde, plastiske og
mjuke materiale og digitale verktøy på ein etisk,
miljøbevisst og trygg måte. Kjennskap til HMS i faget
er særs viktig for ungdommane sin tryggleik, og for
miljøet.
Nøkkelfunn:
X Ulike verktøy, teknikkar og materiale er
naudsynt for å drive minisamfunnet.
X Eg kan bruke ulike verktøy, teknikkar og
materiale.
X Eg kan bruke verktøy på ein trygg og skapande
måte.
X Eg kjenner nokre tradisjonelle handverks
teknikkar.
X Ulike materiale har ulike eigenskapar.
X Eg kan uttrykkje meg med digitale verktøy.

Kunst- og designprosessar
Ungdommane må forstå at det ligg ein prosess bak
det å uttrykkje seg på ulike måtar. Dei må kunne
gå frå idé og skisse til ferdig produkt med vekt på
kvalitet og presisjon i alle steg i opne og utforskande
prosessar. Ungdommane skal utvikle forvitenskap,
kreativitet, mot, skaparglede, trottløyse og evne til å
løyse problem.
Nøkkelfunn:
X Stegvise prosessar fører meg fram mot eit
heilskapleg produkt.
X Eg kan løyse problem på kreative måtar og skape
noko nytt.

Visuell kommunikasjon
Ungdommane skal kunne kommunisere visuelt
gjennom produkt i ulike materiale og ulike
dimensjonar. Dei skal kjenne styrker og svakheiter
i materiale, teknikkar og uttrykk, og velje visuell
kommunikasjonsform på ein reflektert måte. Å
utvikle teikneferdigheiter er heilt grunnleggande
for å kunne formidle idéar, erfaringar, bodskap
og samanhengar. Ungdommane skal bruke
visuelle verkemiddel bevisst og eksperimentere i
todimensjonale, tredimensjonale og digitale uttrykk.

Del 2

Nøkkelfunn:
X Eg kan teikne og kommunisere det eg ønskjer
å skape.
X Det finst eit eige visuelt språk.
X Eg kan bruke visuelle uttrykk for å få fram det
uttrykket eg ønskjer.

X
X

Kulturforståing
Ungdommane skal vite at kultur kjem til uttrykk
gjennom kunst og handverk. Ulike gjenstandar kan
vise ulike tradisjonar og teknikkar innan sanking
og fangst, yrkesutøving, relasjonar og klimatiske
forhold. Ungdommane skal også kunne gjere greie
for nokre handverkstradisjonar frå norske urfolk og
minoritetar. Mange av desse handverkstradisjonane
er meir berekraftige enn dei moderne, og kan
brukast i dag på nye måtar. Ungdommane skal møte
døme på og reflektere over korleis kunst, handverk
og design speglar og er med på å forme kultur,
samfunnsutvikling og folk sin identitet. Kunnskap
om visuell og materiell kultur gjev grunnlag for å ta
bevisste val som forbrukar og medborgar og i eige
skapande arbeid.
Nøkkelfunn:
X Ulike kulturar kan uttrykkje seg gjennom kunst,
handverk og design.
X Visuell og materiell kultur gjev grunnlag for å
ta bevisste val som forbrukar og medborgar og i
eige skapande arbeid.
X Eg er kjent med nokre handverkstradisjonar frå
samisk kultur og frå kulturar til andre nasjonale
minoritetar.

X

X

X

X

kan gje moglegheiter for kommunikasjonsformer
og opplevingar i skapande prosessar og produkt
visualisere form ved å bruke frihandsteikningar,
arbeidsteikningar, modellar og digitale verktøy
analysere korleis identitet og tilhøyrsle til stader
kjem til uttrykk i arkitektur, klestradisjonar,
kunst eller gjenstandar, og integrere kulturelle
referansar i eige skapande arbeid
undersøkje korleis kunst, inkludert samisk
kunst, kan bidra i samfunnskritikk, og skape
kunstuttrykk som kastar lys over utfordringar i
eiga samtid
reflektere kritisk over visuelle verkemiddel og
eksperimentere med ulike visuelle uttrykk i ein
skapande prosess
lage skisser til korleis lokale omgjevnader kan
bli fornya, og modellere arkitektoniske løysingar
som tek vare på ulike behov og interesser
fordjupe seg i ei visuell uttrykksform og/eller ein
handverksteknikk, utforske moglegheiter gjennom praktisk skapande arbeid og presentere val
frå idé til ferdig resultat

Vurdering
Undervegsvurdering

Målet er at ungdommane etter første periode
av tredje utviklingstrinn skal kunne bruke
nøkkelfunna sine til å:
X utforske moglegheiter innanfor handverksteknikkar og eigna teknologi for å omarbeide og
føye saman harde, plastiske og mjuke materiale
X vurdere kor haldbare ulike materiale er og kva
moglegheitene er for reparasjon og ombruk, og
bruke ulike verktøy og materiale på ein praktisk
og miljøbevisst måte
X utvikle løysingar gjennom ein stegvis design
prosess og vurdere haldbarheit, funksjon og
estetisk uttrykk
X utforske korleis digitale verktøy og ny teknologi

Dei vaksne skal leggje til rette for medverknad og
stimulere til lærelyst gjennom varierte praktiske
oppgåver i verkstadene og ved at ungdommane får
gå inn i utfordringar i samtida gjennom skapande
prosessar. Vaksne og ungdom skal vere i dialog om
utviklinga til ungdommen i kunst og handverk.
Ungdommane skal få høve til å prøve seg fram.
Med utgangspunkt i kompetansen ungdommane
viser, skal dei få moglegheit til å setje ord på kva
dei opplever at dei får til, og reflektere over eiga
fagleg utvikling når det gjeld både prosess og
produkt. Dei vaksne skal rettleie om vidare læring
og tilpasse opplæringa slik at ungdommane kan
bruke rettleiinga for å utvikle kompetansen sin
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Kompetansemål

Undervegsvurderinga skal bidra til å fremje læring
og til å utvikle kompetanse i faget. Ungdommane
viser og utviklar kompetanse i kunst og handverk
når dei bruker ulike kreative strategiar og praktisk
problemløysing i arbeid med visualisering, ulike
materiale og digitale verktøy. Vidare viser og utviklar
dei kompetanse når dei reflekterer over miljøbevisst
forbruk, visuelle verkemiddel, kulturelle referansar
og handverkskvalitet.

Del 2

i praktisk problemløysing, kreative prosessar,
visuell kommunikasjon og for å reflektere
over visuell og materiell kultur. Ein viktig del
av undervegsvurderinga er kva ungdommane
demonstrerer i presentasjonane undervegs og på
slutten av dei utforskande arbeida sine.

Standpunktvurdering
Standpunktkarakteren skal spegle den samla
kompetansen ungdommen har i kunst og handverk
når dei avsluttar opplæringa etter første periode av
tredje utviklingstrinn. Dei vaksne skal planleggje
og leggje til rette for at ungdommane får vist
kompetansen sin på varierte måtar som inkluderer
forståing, refleksjon og kritisk tenking, i ulike
samanhengar. Dei vaksne skal setje karakter i kunst
og handverk basert på handverksferdigheitene
til ungdommen i ulike materiale, korleis dei
brukar kreative strategiar, og kompetansen dei
har i å visualisere idéar. Karakteren skal også
byggje på korleis ungdommen reflekterer over
estetiske uttrykk, kulturelle referansar, funksjon og
haldbarheit i eigne og andre sine arbeid.

Vurderingsordning
STANDPUNKTVURDERING

Ungdommane skal ha éin
standpunktkarakter

EKSAMEN

Eksamensordning i samsvar med
Læreplanverket for Kunnskapsløftet
2020 (LK20).
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Musikk

Betydinga av faget for individ og
samfunn
Musikk har vore ein grunnleggande del av
menneskeleg kultur i særs lang tid. Gjennom musikk
har menneske på kreativt vis uttrykt kjensler og
skapt fellesskap, og det er både ei uttrykksform og
eit kommunikasjonsmiddel.

Å delta i musikalske aktivitetar handlar om
å uttrykkje seg og opne seg for andre sine
uttrykksmåtar. Ungdommane skal kunne få
utforske musikk frå mange vinklar, frå mange
kulturar og epokar. Eit grunnleggande mål i
montessoripedagogikken er at alle aspekt av
menneskeleg aktivitet og skaparevne blir sett
og forstått i ein større kontekst. Dette gjeld

I musikkfaget handlar faget arbeid blant anna
om å bruke musikkferdigheitene sine som ein
måte å kommunisere på og vise andre kjenslene
sine, eller når dei skal presentere eit utforskande
arbeid. Musikkfaget eignar seg også godt til å lage
framsyningar som kan bidra til økonomien til
minisamfunnet, og som bidrag i elementa butikk
(bodega) og hotell. Musikkfaget kan også bidra til
generell arbeidsglede.
Ferdigheiter inngår i kompetansemåla. Dei er med å
utvikle, og er ein del av, fagkompetansen. Munnlege
ferdigheiter i musikkfaget inneber å synge,
komponere ved å eksperimentere med stemma og
delta i samspel og vokal framføring. I tillegg inneber
munnlege ferdigheiter å kunne setje ord på kva ein
høyrer og sjølv ønskjer å uttrykkje, og å formidle
eigne musikkopplevingar og refleksjonar om musikk
som fenomen. Skriftlege ferdigheiter inneber ulike
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Gjennom musikken får vi nye impulsar, og finn
samstundes støtte i det gamle og kjente. Kunnskap
om, og erfaring med musikk fungerer for særs mange
menneske som eit viktig element i den personlege
og sosiale utviklinga deira. Lytting og utøving,
øving og samspel, dans og rytme – alt dette er
element i musikken, og potensielle inngangsportar
i menneskelege fellesskap. Gjennom musikk får
ungdommane moglegheita til å delta i musikk i
eit livslangt perspektiv. Musikk er ein ressurs for
å kjenne att, setje ord på og handtere tankar og
kjensler, i medgang og motgang. Kunstnariske
uttrykk gjev moglegheit til å forstå både eige og
andre sitt kjensleliv betre, og dette legg grunnlaget
for god psykisk helse.

også musikken. Kva menneskelege behov er det
musikken møter, og korleis har dette kome til
uttrykk til ulike tider og stader? Musikk kan vere
ein viktig demokratisk ressurs, og faget gjer at
ungdommane kan forstå korleis dei kan ta i bruk
kunstnariske ytringsformer og estetiske uttrykk i
demokratiske prosessar. Faget musikk skal bidra
til bevisstheit om korleis musikk til alle tider
har vore brukt til å uttrykkje meiningar og til å
skape og kommunisere identitetar. I musikk øver
ungdommane seg på å handtere meiningsbrytingar
og respektere usemje. Dei blir meir bevisste både på
retten til å ytre seg og grensene til ytringsfridomen.

Del 2

former for notasjon, og er naudsynte verktøy både
som støtte til musikalske prosessar, som ledd i
improvisasjons- og lytteøvingar og for å kunne
skrive ned og ta vare på eigenkomponert musikk og
dans. Å skrive blir også nytta til å eksperimentere
med språkleg rim, rytme og klang og til å formidle
musikalske opplevingar, idéar og formuttrykk og å
reflektere over kunnskap i faget.
Å lese i musikk dreier seg om å kunne tolke og
forstå ulike musikalske uttrykk, symbol, teikn og
former for notasjon. Evne til å konsentrere seg over
tid er ein viktig føresetnad å kunne lese. Gjennom
lytting, musisering og tolking av musikalske uttrykk
og symbol gjev musikkfaget viktige bidrag til
dette. Å lese tekstar er eit viktig grunnlag når ein
skal komponere sjølv, og ei kjelde til refleksjon.
Rekneferdigheiter i musikk inneber å bli kjent med
grunnelementa i musikken og ulike musikalske
mønster, variasjonar og former, og å kunne rekne ut
tid og rom i musikalske og kroppslege uttrykk. Ved
å kjenne att og bruke grunnelement i musikken vil
ein lettare forstå korleis ulike mønster og strukturar
pregar kunstnariske og musikalske uttrykk. Digitale
ferdigheiter er viktig for å utvikle musikkteknologisk
kompetanse knytt både til lytting, musisering
og komponering. Å bruke opptaksutstyr og
musikkprogram inngår for å kunne setje saman og
manipulere lyd til eigne komposisjonar. I denne
samanhengen inngår også kjeldekritikk og det å
ha kunnskap om opphavsrett knytt til slik bruk av
musikk.

Musikk og menneskelege tendensar
Musikk er eit viktig fagområde for å hjelpe
ungdommen til å gje uttrykk for eigen
personlegdom. Det blir også lagt spesielt vekt
på at musikken blir brukt som eit personleg
uttrykksmiddel.

og spesielt viktig i ungdomskulturen. Difor blir det
lagt vekt på å gje ungdommane høve til å høyre på
musikk frå ulike sjangrar og kulturar. Dei skal lære å
analysere musikk etter objektive kriterium.

Kunnskaps- og utforskingsområde
Områda handlar om både det viktigaste innhaldet,
og det ungdommane må lære for å kunne meistre
og bruke faget. Nøkkelfunna skal prege innhaldet og
progresjonen, og bidra til at ungdommane over tid
lærer å forstå innhald og samanhengar i faget.

Utøve musikk
Området utøve musikk legg vekt på at ungdommane
deltek aktivt med stemme, kropp og instrument i
samspel, framføring og leik og i ulike musikalske
uttrykk og sjangrar. Området skal gje ungdommane
erfaring med å spele, synge og danse i ulike
samanhengar. Arbeid i området bidreg til at
ungdommane gjennom kreative prosessar får øve
seg i handverk, uttrykk og formidling.
Nøkkelfunn:
X Eg kan bruke musikk som eit personleg uttrykksmiddel.
X Musikk er eit viktig bidrag i minisamfunnet,
både i seg sjølv og som grunnlag for økonomi.

Lage musikk
Området lage musikk legg vekt på at ungdommane
arbeider kreativt ved å organisere og setje saman
grunnelement i musikken til noko nytt eller å
omforme noko kjent. Arbeidet i området bidreg til å
øve ungdommane i å uttrykkje seg og å lytte bevisst
i skapande prosessar. Ungdommane skal få erfaring
med og opplæring i ulike måtar å lage musikk på
og bli i stand til å ta i bruk ulike improvisasjons- og
komposisjonsteknikkar, verktøy og metodar.

Musikk i det tredje utviklingstrinnet
I det andre utviklingstrinnet har barna tileigna
seg grunnleggande kunnskapar og ferdigheiter
til å kunne skape musikk sjølv, og no er
ungdommane klare for å arbeide vidare med
musikk. Ungdommane må få mange høve til å
kunne bruke musikalske uttrykk med eller utan
instrument, saman eller åleine i undervisinga. Det er
naturleg at ungdommane kan organisere konsertar
eller musikalar som bidrag til samfunnet og
mikroøkonomien. Musikk er ein viktig del av kultur
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Nøkkelfunn:
X Eg kan skape musikk ved å bruke musikalsk
forståing og fagleg kompetanse.

Oppleve musikk
Området oppleve musikk legg vekt på at
ungdommane lyttar aktivt og sansande. Dette opnar
for emosjonelle erfaringar frå det kvardagslege
til dei eksistensielle møta med musikk, og gjev
ungdommane høve til å øve seg i å gje uttrykk for

Del 2

musikalske erfaringar. Kunnskap om og erfaring
med musikk og musikalske verkemiddel er
utgangspunktet for ei reflektert og utforskande
tilnærming til musikkopplevinga.

X
X
X

Nøkkelfunn:
X Eg kan oppleve glede ved musikk.
X Musikk kan gjere arbeid enkelt.
X kunnskap om og erfaring med musikk gjer det
enklare å utforske musikkopplevinga.

Kulturforståing
Området kulturforståing handlar om korleis
songen og musikken ungdommane utøver, lagar og
opplever, er forankra og har betyding i kulturen
den spring ut av. Å kunne forstå eigne og andre
sine musikalske uttrykk, å utøve musikk, å lage
musikk og å oppleve musikk både føreset og bidreg
til kulturell kompetanse. Spel, song og dans som
estetiske uttrykk er påverka av, og er uttrykk for,
historiske og samfunnsmessige forhold. Musikken
skapar meining når musikk blir brukt i sosiale
samanhengar, og musikk gjev meining til sosiale
hendingar og ritual.
Nøkkelfunn:
X Musikk speglar samfunnsutvikling og kultur.
X Musikk har betyding i sosiale samanhengar og i
ritual.

Kompetansemål

X

Vurdering
Undervegsvurdering
Undervegsvurderinga skal bidra til å fremje læring
og til å utvikle kompetanse i faget. Ungdommane
viser og utviklar kompetanse i musikk når dei spelar,
syng og dansar, og når dei planlegg og gjennomfører
arbeid med å utøve og lage musikk, viser fram og
reflekterer over resultata. Ungdommane viser også
kompetanse når dei set ord på og drøftar kva song,
andre vokale uttrykk og dans kan bety i eit samfunn
og når dei drøftar etiske problemstillingar knytte til
ulike uttrykk.
Dei vaksne skal leggje til rette for medverknad
og stimulere til lærelyst ved at ungdommane får
eksperimentere, bruke fantasi og kreativitet og får
arbeide systematisk med å utvikle eit produkt frå
idé til ferdig resultat. Dei vaksne og ungdommane
skal vere i dialog om utviklinga til ungdommane
i musikk. Ungdommane skal få moglegheit til å
prøve seg fram. Med utgangspunkt i kompetansen
ungdommane viser, skal dei få høve til å setje ord på
kva dei opplever at dei får til, og kva dei får til betre
enn tidlegare. Dei vaksne skal rettleie om vidare
læring og tilpasse opplæringa slik at ungdommane
kan bruke rettleiinga for å utvikle kompetansen sin
i faget. Ein viktig del av undervegsvurderinga er kva
ungdommane demonstrerer i presentasjonane sine
undervegs og på slutten av dei utforskande arbeida
sine.
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Målet er at ungdommane etter første periode av
tredje utviklingstrinn skal bruke nøkkelfunna sine
til å:
X utøve eit variert repertoar av musikk, song,
andre vokale uttrykk og dans
X reflektere over korleis musikalske tradisjonar,
inkludert samiske musikktradisjonar, blir tekne
vare på og fornya
X samarbeide med andre om å planleggje og gjennomføre øvingsprosessar der det inngår sjølvvald
song, andre vokale uttrykk, spel på instrument
eller dans, og formidle resultatet i gruppe eller
individuelt
X skape og programmere musikalske prosessar ved
å eksperimentere med lyd frå ulike kjelder
X utforske og formidle musikalske opplevingar og
erfaringar, og reflektere over korleis musikalske
verkemiddel blir brukte

X

lytte og prøve ut ulike uttrykk og grunngje val i
skapande prosessar frå idé til ferdig resultat
bruke gehør og notasjonsteknikkar som støtte i
skapande arbeid
bruke relevante faguttrykk i skapande arbeid og
når ein reflekterer over prosessar og resultat
utforske og reflektere over korleis musikk, song
og dans som estetiske uttrykk er påverka av og
uttrykk for historiske og samfunnsmessige forhold, og skape musikalske uttrykk som tek opp
utfordringar i samtida
utforske og drøfte kva betyding musikken og
dansen har i samfunnet, og etiske problem
stillingar knytt til musikalske ytringar og
musikkulturar
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Standpunktvurdering
Standpunktkarakteren skal byggje på den samla
kompetansen ungdommen har i musikk når dei
avsluttar opplæringa etter første periode av tredje
utviklingstrinn. Dei vaksne skal planleggje og leggje
til rette for at ungdommane får vist kompetansen
sin på varierte måtar og som inkluderer forståing,
refleksjon og kritisk tenking, i ulike samanhengar.
Dei vaksne skal setje karakter i musikk basert på
kompetanse ungdommen har vist når ungdommen
utøver og lagar musikk, opplever musikk og arbeider
med kulturforståing i tilknyting til det skapande
arbeidet.

Vurderingsordning
STANDPUNKT

Ungdommane skal ha éin
standpunktkarakter

EKSAMEN

Eksamensordning i samsvar med
Læreplanverket for Kunnskapsløftet
2020 (LK20).
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Kroppsøving

Betydinga av faget for individ og
samfunn
I kroppsøving får ungdommane høve til å bli kjente
med eigen kropp, og utforske eigen identitet og
sjølvbilete. I eit stadig meir stillesitjande samfunn
er faget viktigare enn nokon gong, då det stimulerer
til livslang rørsleglede og til ein fysisk aktiv livsstil
ut frå eigne føresetnader. Faget skal motivere
ungdommane til å halde ved like ein fysisk aktiv
og helsefremjande livsstil etter avslutta skulegang
og i framtidig yrkesliv. Faget skal fremje kritisk
tenking om kroppsideal, noko som kan påverke eiga
sjølvkjensle, helse, trening og livsstil. Kroppsøving
skal også bidra til at ungdommane lærer, sansar,
opplever og skapar med kroppen.

I kroppsøving handlar berekraftig utvikling om
naturopplevingar med vekt på trygg og berekraftig
ferdsel. Faget skal medverke til å forstå at val som
den einskilde gjer, har betyding og konsekvensar for
berekraftig utvikling og vern av livet på jorda både
lokalt, regionalt og globalt.
Ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla der dei
bidreg til å utvikle, og er ein del av, fagkompetansen.
Ungdommen skal munnleg kunne formidle inntrykk
og opplevingar frå ulike aktivitetar, når dei utformar
reglar og er saman, og når dei organiserer og leier
aktivitetar. Å kunne skrive i kroppsøving består
primært i skriftlege framstillingar av arbeid og
vurdering. Å lese i kroppsøving består i å kunne
hente, tolke og forstå informasjon frå fagspesifikke
tekstar. Det gjev grunnlag for å vurdere viktige sider
ved arbeidet i faget. Det består også i å tolke kart og
forstå symbol. Å kunne rekne i kroppsøving inneber
blant anna å kunne måle lengder, tider og krefter.
Å forstå tal er naudsynt når ein skal planleggje og
gjennomføre treningsarbeid. Digitale ferdigheiter
er viktig når ein skal hente inn informasjon for å
planleggje aktivitetar, dokumentere og rapportere.

Kroppsøving og menneskelege tendensar
Faget kroppsøving støttar opp om dei menneskelege
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Kroppsøving kan kombinerast med faget arbeid når
det gjeld å bruke kroppen i dagleg eller utforskande
arbeid. Dette krev blant anna nøyaktigheit, styrke,
trottløyse og samarbeid med andre. På denne
måten blir kroppsøvingsfaget forsterka gjennom
faget arbeid. Det er også naturlege koplingar til
den daglege drifta i faget arbeid, som blant anna
omhandlar felles måltid i tillegg til faget mat og
helse. Temaa kosthald og fysisk aktivitet heng
naturleg saman for å kunne lære om og sjølv erfare
fordelane med ein sunn livsstil. Det skal leggjast
til rette for at ungdommane kan drive med fysisk
aktivitet kvar dag. Både i faget kroppsøving og i
dagleg fysisk aktivitet er ungdommen sjølv ein
sentral undervisningsressurs. Ungdommen skal få
ansvar for å undervise andre ungdommar innanfor

sine kompetansefelt. Det skal bli lagt til rette
for å kunne reflektere over kva eiga deltaking og
innsats inneber for samspel og læring og deltaking i
demokratiet i det vesle samfunnet.
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tendensane til å vere sosial, røre på seg, utforske,
orientere seg, observere, imitere, repetere, vere
nøyaktig, kommunisere og å styre seg sjølv og
impulsane sine. Gjennom eit breitt utval aktivitetar
bidreg faget også til at ungdommane får praktisere
og reflektere over samspel, medverknad, likestilling
og likeverd.

Kroppsøving i det tredje utviklingstrinnet
I den første perioden av det tredje utviklingstrinnet
er ungdommane i ein sårbar og omskifteleg fase når
det gjeld sin fysiske kropp. Kroppen veks til tider
raskt, og enkelte delar av kroppen veks raskare enn
andre. Faget må difor bli lagt opp slik at det blir
tatt omsyn til at ungdommane er i ein krevjande
fysisk forandringsprosess, og at dei no på nytt skal
bli kjente med eigen kropp. Ungdommane bør vere
mykje ute i frisk luft og sol, og å bade og symje
er gode aktivitetar for ungdommane i den fysiske
forandringsprosessen dei er i. Faget skal medverke
til at ungdommen utviklar positiv kroppsoppfatning,
sjølvforståing og identitetskjensle. Ungdommen skal
lære å forstå at eigen innsats er viktig for å oppnå
mål, og at lysta til aktivitet og trening kan påverkast.
For å kunne gje ungdommane eit langvarig positivt
syn på fysisk aktivitet og friluftsliv, må skulen gjere
dei kjente og fortrulege med mange ulike former for
idrett og fysisk aktivitet, og dei bør få tilstrekkeleg
med tid til dei ulike formene for aktivitet til å
kunne oppleve meistring ut frå eigne føresetnader
og mål. Fysiske skilnader mellom ungdommane
må tolererast utan å direkte fremje konkurransen
mellom ungdommane, og det blir lagt spesiell vekt
på samarbeid. Ved at gruppa er aldersblanda, kan
ungdommane lære og erfare av kvarandre. Å ferdast
i naturen skal gje ungdommane positive opplevingar
som igjen gjev dei eit godt grunnlag for å bruke
naturen som rekreasjon i framtida, og også eit ønske
om å ta vare på naturen vår.

Kunnskaps- og utforskingsområde
Områda i kroppsøving rammar inn det viktigaste
innhaldet i faget og skildrar det ungdommane
må lære for å kunne meistre og bruke faget.
Nøkkelfunna skal prege innhaldet og progresjonen,
og bidra til at ungdommane over tid lærer å forstå
innhald og samanhengar i faget.
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Rørsle og kroppsleg læring
Ungdommane skal bli kjente med å vere i rørsle
åleine og saman med andre ut frå eigne interesser,
intensjonar og føresetnader. Ungdommane utforskar
sin eigen identitet og eige sjølvbilete, og reflekterer
over og tenkjer kritisk om samanhengane mellom
rørsle, kropp, trening og helse. Kroppsøving gjev
rom for kroppsleg læring gjennom leik og øving
i friluftsliv, dans, idrettsaktivitetar og andre
rørsleaktivitetar. Kroppsleg læring inneber allsidig
motorisk læring, å utvikle kroppsbevisstheit og å
stimulere til rørsleglede.
Nøkkelfunn:
X Gjennom aktivitet åleine får ein stadig betre
kontroll over eigen kropp.
X Jamleg rørsle og trening fører til betre helse.
X Aktivitet og idrett saman med andre fører til
felles opplevingar og utvidar relasjonar.
X Det er nyttig å finne ut kor mykje ein kan klare
og kvar eigne grenser går.

Deltaking og samspel i rørsleaktivitetar
Ungdommane skal løyse utfordringar og oppgåver i eit
læringsfellesskap og kunne reflektere over samspel,
samhandling og likeverd. I mange rørsleaktivitetar er
det å delta, medverke og samarbeide naudsynt for å
fremje læring hos seg sjølv og andre. Dette inneber å
anerkjenne ulikskapar og inkludere alle, uavhengig av
føresetnader.
Nøkkelfunn:
X Gjennom å praktisere fair play viser ein respekt
for kvarandre og gjer kvarandre gode i ulike
aktivitetar.
X Ved å jobbe saman kan ein løyse større og meir
komplekse oppgåver og utfordringar.
X Å ta omsyn til og forstå andre fører til positive
reaksjonar og styrker relasjonar og
samhald i ei gruppe.

Uteaktivitetar og ferdsel i naturen
Ungdommane skal bruke nærområdet og utforske
naturen gjennom varierte uteaktivitetar gjennom
vekslande årstider. Naturopplevingar og trygg og
berekraftig ferdsel er sentralt. I kroppsøving skal
ungdommane få oppleve ulike kulturar innanfor
friluftsliv, inkludert aktivitetar knytte til samisk
kultur.
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Nøkkelfunn:
X Med rett utstyr og gode førebuingar kan ein ha
det bra på tur under alle forhold.
X Vi har arva kunnskap om natur og ferdsel i
naturen frå generasjonane før oss.

Kompetansemål

Undervegsvurdering
Undervegsvurderinga skal bidra til å fremje læring
og til å utvikle kompetanse i faget. Ungdommane
viser og utviklar kompetanse i kroppsøving ved
å trene på og bruke kunnskapar og ferdigheiter i
stadig meir komplekse rørslesituasjonar, bruke eigne
ferdigheiter og kunnskapar for at andre også skal
få framgang i faget, og akseptere skilnader mellom
seg sjølv og andre i rørsleaktivitetar. Ungdommane
viser også kompetanse ved å ferdast i naturen til
ulike årstider, også med overnatting ute, og ved å
reflektere over kva naturopplevingar har å seie for
ein sjølv og andre.
I kroppsøving er samspel med andre, å øve på og
delta i ulike rørsleaktivitetar og ferdsel i naturen
vesentlege delar ved kompetansen i faget. Innsatsen
til ungdommane er ein del av kompetansen i
kroppsøving. Innsats i kroppsøving inneber at
ungdommen prøver å løyse faglege utfordringar
etter beste evne utan å gje opp, viser sjølvstende,
utfordrar sin eigen fysiske kapasitet og samarbeider
med andre.
Dei vaksne skal leggje til rette for medverknad
og stimulere til lærelyst gjennom varierte
rørsleaktivitetar som ungdommane gjer åleine og
saman med andre, og ved at dei får vurdere eige
arbeid i kroppsøving. Dei vaksne skal vere i dialog
med ungdommane om korleis dei utviklar seg i
kroppsøving. Ungdommane skal få moglegheit til å
prøve seg fram, og få moglegheit til å setje ord på
kva dei opplever at dei får til, og reflektere over
si eiga faglege utvikling. Dei vaksne skal rettleie
om vidare læring og tilpasse opplæringa slik at
ungdommane kan bruke rettleiinga til å utvikle
kompetansen sin i rørsleaktivitet, i å delta og øve
saman med andre, livberging, uteaktivitet, arbeid og
friluftsliv. Ein viktig del av undervegsvurderinga er
kva ungdommane demonstrerer i presentasjonane
sine undervegs og på slutten av dei utforskande
arbeida sine. I kroppsøving kan dette vere dans og
andre fysiske uttrykk.

Standpunktvurdering
Standpunktkarakteren skal byggje på den samla
kompetansen ungdommen har i kroppsøving når
dei avsluttar opplæringa etter første periode i tredje
utviklingstrinn. Dei vaksne skal planleggje og leggje
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Målet er at ungdommane etter første periode av
tredje utviklingstrinn skal bruke nøkkelfunna sine
til å:
X utforske eigne moglegheiter til trening, helse
og velvære gjennom leik, dans, friluftsliv,
idrettsaktivitetar og andre rørsleaktivitetar
X trene på og utvikle ferdigheiter i varierte
rørsleaktivitetar, blant anna ergonomi når ein
utøver praktisk arbeid
X øve på og gjennomføre danseaktivitetar frå
ungdomskulturar og andre kulturar, og saman
med andre ungdommar skape og presentere
dansekomposisjonar
X reflektere over korleis ulike framstillingar
av kropp i media og samfunnet påverkar
rørsleaktivitet, kroppsidentitet og sjølvbilete
X planleggje og gjennomføre rørsleaktivitetar som
kan gjennomførast ved skadar eller sjukdom
X bruke eigne ferdigheiter og kunnskapar på ein
slik måte at det kan bidra til framgang for andre
X akseptere ulikskapar mellom seg sjølv og andre
i rørsleaktivitetar og inkludere alle, uavhengig av
føresetnader
X forstå fleire typar kart og digitale verktøy og
bruke dei til å orientere seg i kjente og ukjente
miljø
X utføre varierte symjeteknikkar og kunne symje
ein lengre distanse basert på eiga målsetjing
X forstå og gjennomføre livberging i, på og ved
vatn ute i naturen
X forstå og gjennomføre livbergande førstehjelp
X gjennomføre friluftsliv til ulike årstider, også
med overnatting ute, og reflektere over kva
naturopplevingar kan ha å seie for seg sjølv og
andre
X vurdere risiko og tryggleik ved ulike uteaktivitetar, forstå og gjennomføre sporlaus og trygg
ferdsel

Vurdering
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til rette for at ungdommane får vist kompetansen
sin på varierte måtar som inkluderer forståing,
refleksjon og kritisk tenking, i ulike samanhengar.
Dei vaksne skal setje karakter i kroppsøving
basert på kompetansen ungdommen har vist i
faget. Samspel med andre, og å øve og delta i ulike
rørsleaktivitetar og ferdsel i naturen er vesentlege
delar av kompetansen i kroppsøving. Innsatsen
til ungdommane er ein del av kompetansen i
kroppsøving og er difor ein del av grunnlaget for
vurdering.

Vurderingsordning
STANDPUNKT

Ungdommane skal ha éin
standpunktkarakter

EKSAMEN

Eksamensordning i samsvar med
Læreplanverket for Kunnskapsløftet
2020 (LK20).
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Norsk

Betydinga av faget for individ og
samfunn
Norsk er eit sentralt fag for kulturforståing,
kommunikasjon, danning og identitetsutvikling.
Faget skal gje ungdommane tilgang til tekstar,
sjangrar og språkleg mangfald i kulturen, og
skal bidra til at dei utviklar språk for å tenkje,
kommunisere og lære. Faget norsk skal ruste
ungdommane til å delta i demokratiske prosessar
og skal førebu dei på eit arbeidsliv som stiller krav
om variert kompetanse i å lese, skrive og i munnleg
kommunikasjon.

Ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla der dei
bidreg til å utvikle, og er ein del av, fagkompetansen.
Munnlege ferdigheiter i norsk er å ha evna til å
lytte og tale, og kunne vurdere elementa i ein
samansett talesituasjon, noko som er ein føresetnad
for kommunikasjon med andre. Å tale og lytte er
grunnleggande menneskelege aktivitetar som
i norskfaget blir vidareutvikla ved systematisk
opplæring i ulike munnlege sjangrar og aktivitetar.
Å kunne uttrykkje seg skriftleg i norsk er eit
viktig ansvarsområde i norskfaget. Skriftlegheita i
samfunnet har auka, ikkje minst på grunn av dei
digitale kommunikasjonsformene som har blitt
utvikla. Kravet til å meistre skriftleg framstilling i
ulike sjangrar er blitt større. Å skrive er ein måte å
utvikle og strukturere idéar og tankar på, men det
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Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget
for opplæringa. Faget norsk skal gje ungdommane
innsikt i den rike og mangfaldige språk- og
kulturarven i Noreg. Ved å arbeide med faget
norsk skal ungdommane bli trygge språkbrukarar
og bevisste på sin eigen språklege og kulturelle
identitet innanfor eit inkluderande fellesskap der
fleirspråklegheit blir verdsett som ein ressurs.
Faget skal styrke ungdommane si evne til kritisk
tenking og skal ruste dei til å delta i samfunnet
gjennom ei utforskande og kritisk tilnærming til
språk og tekst. Norskfaget skal gje ungdommane
litterære opplevingar og moglegheit til å uttrykkje
seg kreativt og skapande og kunne gje uttrykk for
eigne kjensler, tankar og erfaringar, noko som er
viktig for å handtere relasjonar og delta i eit sosialt
fellesskap. Å lese skjønnlitteratur og sakprosa skal
gje ungdommane moglegheit til å reflektere over
sentrale verdiar og moralske spørsmål og bidra til at

dei får respekt for menneskeverdet og for naturen.
I norsk går faget arbeid blant anna ut på å bruke
norskfaglege ferdigheiter tverrfagleg og i nye,
skiftande samanhengar. Ungdommane kan bruke
kunnskapane sine i lesing til å setje seg inn i
relevant faglitteratur og tileigne seg kunnskap om
eit bestemt emne. Dei kan bruke dei skriftlege
ferdigheitene sine til å utforme rapportar, søknadar,
førespurnadar, utgreiingar og liknande. Dei får trent
dei munnlege evnene sine i ulike former for arbeid:
Leie møte, diskutere for å oppnå konsensus om ei
arbeidsoppgåve, gjere greie for korleis ein ønskjer å
løyse ei oppgåve, gje kvarandre tilbakemeldingar og
kommunisere tydeleg i ein pågåande prosess, halde
føredrag og presentasjonar om eit arbeid.
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er også ei kommunikasjonsform og ein metode for
å lære. Leseopplæring skjer spesielt i norskfaget og
er både ei ferdigheit og ein kulturell kompetanse.
Å lese er avhengig av kulturforståing, og å lese
utviklar samstundes kulturforståing. Ved å lese får
ungdommane ta del i tekstkulturen, og kan utvikle
evna til å tolke og forstå ulike tekstar. Dermed får
dei erfaringar som gjev moglegheit for å lære og å
oppleve, og for å forstå seg sjølv og samfunnet.
Rekneferdigheiter føreset eit anna språk enn
verbalspråket, men med eit felles kunnskapsområde
når det gjeld utvikling av omgrep, logisk
resonnement og problemløysing. Det gjeld også det
å forstå form, system og komposisjon. Når ein les
samansette tekstar og sakprosa, blir arbeidet med
grafiske framstillingar, tabellar og statistikk viktig for
å forstå heilskapen.
Digitale ferdigheiter er naudsynt for å meistre
nye tekstformer og uttrykk. Dette opnar for
nye læringsarenaer og gjev nye moglegheiter
i lese- og skriveopplæringa, i produksjon,
komponering og redigering av tekstar. I denne
samanhengen er det viktig å utvikle evne til kritisk
vurdering og å bruke kjelder. Å bruke digitale
verktøy kan støtte og utvikle ungdommane sine
kommunikasjonsferdigheiter og presentasjonar.

Norsk og menneskelege tendensar
Dei menneskelege tendensane gjer seg verksame
også i ungdommane, og arbeidet i norskfaget skal
leggje til rette for at ungdommane får utnytta desse
kreftene til å utvikle seg til heilstøypte menneske.
Norskfaget spelar ei viktig rolle i ungdommane sitt
arbeid med å utforske verda. I litteratur frå fortid
og notid blir ungdommen kjent med dei kulturelle
særtrekka og utviklingshistoria til ulike samfunn.
Dei kan observere sider ved menneskenaturen, og
reflektere over dette. Gjennom tekstar av mange
slag får dei trent opp førestillingsevna si. Dei kan
bruke samtale og diskusjon til å bryne seg på
meiningsmotstandarar og til å formulere eigne
tankar og gje uttrykk for eigen ståstad. Dei får
øvd seg på ulike former for sosial samhandling i
ei mengde ulike arbeidsformer. Arbeidsmåtane i
faget hjelper ungdommane til å betre evna si til å
konsentrere seg, og til abstraksjon og perfeksjon.
Når ungdommane arbeider med formverka i språk
og med ulike sjangrar vil ungdommane kunne sjå
orden og bruke denne til å forstå og organisere
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kunnskapen sin i stadig utvida forstand. Dei skal
i aukande grad trene opp evna til å analysere
verda omkring seg, og evne å formidle denne
innsikta til andre. Norskfaget er også viktig
for identitetsdanninga til den einskilde, og det
personlege skal ha rom til å kome til uttrykk i
mange ulike former, skriftleg og munnleg.

Norsk i det tredje utviklingstrinnet
På ungdomstrinnet skal ungdommane perfeksjonere
kunnskap dei allereie har, utvikle denne vidare og
få kjennskap til nye område innan faget. Faget er
i stor grad eit reiskapsfag, og dei grunnleggande
ferdigheitene er berande i faget. Ei utvida form for
leseforståing gjer seg gjeldande, og det blir stadig
viktigare å bruke det ein har lese og forstått i ein
større samanheng. Ungdommane treng å møte
eit stort utval av tekstar, og få hjelp til å ordne og
organisere desse ut frå teksttypar, og å diskutere
dei på abstrakt og fagspesifikt vis. Å skrive gode
tekstar føreset kjennskap til sjangerkriterium,
og mykje trening i å skrive i ulike format. Det er
viktig at ungdommane får tett rettleiing undervegs i
skrivinga, med tilbakemeldingar som bidreg til at dei
utviklar seg som skrivarar. Faget skal også gje rom
for det personlege uttrykket – i både munnleg og
skriftleg arbeid. Ungdommane treng å trene på å bli
bevisste mottakarar, og å velje kommunikasjonsform
bevisst ut frå mottakar. Dei skal også gjennom desse
åra bli trygge i sidemålet sitt, og sjå korleis arbeid
med sidemål også er fruktbart for utviklinga av eit
godt og variert hovudmål. I tillegg til at norskfaget
har sin kanon med relevant og viktig fagkunnskap,
kan faget med stor fordel brukast i tverrfagleg
samanheng.

Kunnskaps- og utforskingsområde
Områda i norsk rammar inn innhaldet i faget
og skildrar det ungdommane må lære for å
kunne meistre og bruke faget. Nøkkelfunna skal
prege innhaldet og progresjonen, og bidra til at
ungdommane over tid lærer å forstå innhald og
samanhengar i norskfaget.

Tekst i kontekst
Ungdommane skal lese tekstar for å oppleve, bli
engasjerte, undre seg, lære og få innsikt i tankane
og livsvilkåra til andre menneske og kulturar.
Norskfaget byggjer på eit utvida tekstomgrep.
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Dette inneber at ungdommane skal lese og oppleve
tekstar som kombinerer ulike uttrykksformer. Dei
skal utforske og reflektere over skjønnlitteratur og
sakprosa på bokmål og nynorsk, på svensk og dansk,
og i omsette tekstar frå samiske og andre språk.
Tekstane skal bli knytte både til kulturhistorisk
kontekst og samtida til ungdommane.
Nøkkelfunn:
X Alt som kommuniserast blir kalla ein tekst
i norskfaget.
X Eg kan forstå dei to målformene av norsk og
nabospråka svensk og dansk.
X Det finst mange ulike teksttypar/sjangrar, som
har ulike særtrekk; ein tekst kan bli plassert i
ein bestemd sjanger ut frå desse særtrekka.
X Eg kan bruke faguttrykk for å diskutere tekstane
eg les.
X Eg forstår kva ein forfattar meiner med det han
eller ho skriv, kan setje ord på det og formidle
det til andre.
X Eg kan lære noko om både verda rundt meg og
meg sjølv ved å lese ulike tekstar.

Kritisk tilnærming til tekst
Ungdommane skal kunne reflektere kritisk over kva
slags påverknadskraft og truverd tekstar har. Dei
skal kunne bruke og variere språklege og retoriske
verkemiddel i eigne munnlege og skriftlege tekstar.
Dei skal vise digital dømekraft og opptre på ein etisk
og reflektert måte i kommunikasjon med andre.

til og byggje vidare på andre sine innspel i faglege
samtalar. Dei skal presentere, fortelje og diskutere
på formålstenlege måtar både spontant og planlagt,
framfor eit publikum og med bruk av digitale
ressursar.
Nøkkelfunn:
X Eg kan setje ord på det eg meiner og ønskjer å
formidle, og eg får sagt ting på ein måte som
gjer at andre forstår kva eg meiner.
X Å lytte er også ei ferdigheit; eg må trene på å
vere ein aktiv lyttar, slik at eg kan byggje vidare
på det andre har sagt i ein felles samtale.
X Det finst mange former for munnleg kom
munikasjon, og dei krev ulike ting av meg.
Eg må tilpasse meg dei ulike kommunikasjonssituasjonane.
X Det er skilnad på spontan og planlagd munnleg
aktivitet, og eg må trene på begge.

Skriftleg tekstskaping
Ungdommane skal få oppleve skriveopplæringa som
meiningsfull. Dei skal kunne skrive på hovudmål
og sidemål i ulike sjangrar og for ulike formål,
og dei skal kunne kombinere skrift med andre
uttrykksformer. Vidare skal dei kunne vurdere
andre sine tekstar og omarbeide eigne tekstar ut frå
tilbakemeldingar.

Munnleg kommunikasjon

Språket som system og moglegheit

Ungdommane skal få positive opplevingar ved å
uttrykkje og utfalde seg munnleg. Dei skal lytte

Ungdommane skal utvikle kunnskapar om og
eit omgrepsapparat for å skildre grammatiske
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Nøkkelfunn:
X Tekstar er skrivne av ein forfattar, og eg må
vurdere truverdet til forfattaren.
X Tekstar ønskjer å påverke, og det er opp til meg
å avgjere om teksten er påliteleg.
X Forfattarar bruker verkemiddel for å påverke
lesarane sine, og eg kan kjenne att og vurdere
desse verkemidla.
X Eg kan også bruke slike verkemiddel bevisst når
eg skriv eller snakkar.
X Eg kan bruke digitale kjelder på ein fornuftig og
objektiv måte.
X Eg bruker nettvettet mitt i den digitale verda.
X Når eg kommuniserer med andre, skal eg opptre
på ein etisk og reflektert måte.

Nøkkelfunn:
X Eg kan uttrykkje meg skriftleg på hovudmålet
mitt.
X Eg kan uttrykkje meg skriftleg på sidemålet mitt.
X Eg kan strukturere ein tekst slik at andre kan
lese han og forstå kva eg ønskjer å formidle.
X Eg tenkjer på lesaren når eg skriv, og tilpassar
meg.
X Ulike tekstar har ulike sjangertrekk, og eg
bruker desse trekka bevisst når eg skriv.
X Eg kan variere språket mitt, og veit kva som
passar i ulike tekstar.
X Eg kan bruke tilbakemeldingar eg får på det eg
har skrive til å gjere teksten min betre.
X Eg kan gje andre respons og konstruktive
tilbakemeldingar på det dei har skrive.
X Når eg jobbar med teksten min, blir han betre.
X Når eg trener på å skrive, blir eg betre.
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og estetiske sider ved språket. Dei skal meistre
etablerte språk- og sjangernormer, og kunne leike,
utforske og eksperimentere med språket på kreative
måtar.
Nøkkelfunn:
X Norskfaget har ein del faguttrykk som eg treng å
kunne for å kunne snakke om faget.
X Eg kan ein del grammatiske ord og uttrykk som
eg forstår og kan bruke når eg snakkar om det
norske språket.
X Eg kan ein del faguttrykk som eg kan bruke når
eg skal snakke eller skrive om litteratur.
X Eg veit kva slags språk som passar i ulike tekstar,
og vel på ein klok måte.
X Eg kan variere språket mitt når eg skriv slik at
teksten min blir variert og god å lese.
X Eg kan leike med språket både når eg snakkar og
skriv.

X

X
X
X
X
X

X
X

Språkleg mangfald
Ungdommane skal ha kunnskap om
språksituasjonen i Noreg i dag og utforske den
historiske bakgrunnen for språksituasjonen. Dei
skal ha innsikt i samanhengen mellom språk, kultur
og identitet og kunne forstå eigen og andre sin
språklege situasjon i Noreg.

X

X

språk, og reflektere over formålet med, innhaldet
i, og sjangertrekka og verkemidla til tekstane
samanlikne og tolke romanar, noveller, lyrikk og
andre tekstar ut frå historisk kontekst og eiga
samtid
skildre og reflektere over lesestrategiar ein
brukar når ein les skjønnlitteratur og sakprosa
lytte til og lese tekstar på svensk og dansk
og gjere greie for innhald og språklege trekk
utforske og reflektere over korleis tekstar
framstiller livssituasjonen til unge
kjenne att og bruke språklege verkemiddel og
retoriske appellformer
bruke kjelder på ein kritisk måte, markere sitat
og vise til kjelder på ein nøyaktig måte i eigne
tekstar
utforske og vurdere korleis digitale medium
påverkar og endrar språk og kommunikasjon
bruke fagspråk og argumentere sakleg i
diskusjonar, samtalar, munnlege presentasjonar
og skriftlege framstillingar om norskfaglege og
tverrfaglege tema
informere, fortelje, argumentere og reflektere i
ulike munnlege og skriftlege sjangrar og for ulike
formål tilpassa mottakar og medium
skrive tekstar med funksjonell tekstbinding og
korrekt teiknsetjing og meistre rettskriving og
ordbøying på hovudmål og sidemål
bruke fagspråk og kunnskap om grammatikk,
tekststruktur og sjanger i samtale om og
omarbeiding av tekstar
uttrykkje seg i ulike sjangrar og eksperimentere
med sjangrar på kreative måtar
lage samansette tekstar og grunngje val av
uttrykksformer
forklare den historiske bakgrunnen for bokmål
og nynorsk og reflektere over statusen til dei
offisielle språka i Noreg i dag
utforske språkleg variasjon og mangfald i Noreg
og reflektere over haldningar til ulike språk og
variantar av talespråk
leie og referere frå møte og diskusjonar

Nøkkelfunn:
X Vi har to skriftspråk i Noreg, og eg kan forklare
kvifor.
X Det finst mange ulike dialektar i Noreg, og eg
kjenner til ein del målmerke og kan seie noko
om korleis talemål heng saman med identitet.
X Morsmålet er viktig for alle menneske, for
kulturen og identiteten deira.
X Menneske varierer og tilpassar språket sitt
avhengig av situasjonen og kven dei er saman
med.
X Det er skilnad på majoritet og minoritet også når
det gjeld språk, og eg kan forklare kvifor det kan
by på utfordringar.

X

Kompetansemål

Vurdering

Målet er at ungdommane etter første periode av
tredje utviklingstrinn skal bruke nøkkelfunna sine
til å:
X lese skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og
nynorsk og i omsetjing frå samiske og andre

Undervegsvurdering
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X
X
X

X

X

Undervegsvurderinga skal bidra til å fremje læring
og til å utvikle kompetanse i faget. Ungdommane
viser og utviklar kompetanse i norsk når dei les
kortare og lengre tekstar i ulike sjangrar, utforskar
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kontekstane til tekstane og reflekterer over korleis
konteksten påverkar teksttolkinga. Dei viser og
utviklar også kompetanse når dei bruker fagspråk,
argumenterer, reflekterer og eksperimenterer i
munnlege og skriftlege sjangrar og for ulike formål.
Vidare viser og utviklar ungdommane kompetanse
når dei bruker fagspråk i arbeid med å utforske og
reflektere over språkleg variasjon og i samtale om
eigne og andre sine tekstar.
Dei vaksne skal leggje til rette for medverknad
og stimulere til lærelyst ved å la ungdommane få
bruke fantasien og oppleve at det å prøve seg fram
er ein del av det å lære. Dei vaksne skal leggje til
rette for at ungdommane utviklar trottløyse i å lese
lengre tekstar og i utforskande arbeid med faglege
problemstillingar. Dei vaksne og ungdommane skal
vere i dialog om korleis ungdommane utviklar seg i
norsk munnleg og i skriftleg hovudmål og sidemål.
Med utgangspunkt i kompetansen ungdommane
viser, skal dei få høve til å setje ord på kva dei
opplever at dei får til, og kva dei får til betre enn
tidlegare. Dei vaksne skal rettleie om vidare læring
og tilpasse opplæringa slik at ungdommane kan
bruke rettleiinga for å vidareutvikle kompetansen
sin i faget. Ein viktig del av undervegsvurderinga er
kva ungdommane demonstrerer i presentasjonane
sine undervegs og på slutten av dei utforskande
arbeida sine.

hovudmål og norsk skriftleg sidemål med grunnlag i
kompetansen ungdommen har vist i eit utval tekstar
i ulike sjangrar og for ulike formål. I vurderinga av
norsk skriftleg sidemål skal dei vaksne ta omsyn
til at ungdommane har hatt lengre tid med formell
opplæring i hovudmål enn i sidemål.

Vurderingsordning
STANDPUNKT

Ungdommen skal ha tre standpunktkarakterar; éin i norsk munnleg, éin i
norsk skriftleg hovudmål og éin i norsk
skriftleg sidemål.

EKSAMEN

Eksamensordning i samsvar med
Læreplanverket for Kunnskapsløftet
2020 (LK20).

I halvårsvurderingane på 8. og 9. trinn skal det bli
gjeven éin karakter i norsk munnleg og éin i norsk
skriftleg. Halvårsvurderinga i norsk skriftleg skal bli
gjeven ut frå ungdommane sin skrivekompetanse i
både hovudmål og sidemål. I halvårsvurderinga for
10. trinn skal det bli gjevne tre karakterar, slik som i
standpunktvurderinga etter første periode av tredje
utviklingstrinn.

Standpunktvurdering
NORSK 8.–10. TRINN

Standpunktkarakteren skal vere uttrykk for den
samla kompetansen ungdommen har i norsk når dei
avsluttar opplæringa etter første periode av tredje
utviklingstrinn. Dei vaksne skal planleggje og leggje
til rette for at ungdommane får vist kompetansen sin
på varierte måtar, noko som inkluderer det å forstå,
refleksjon og kritisk tenking i ulike samanhengar.
Dei vaksne skal setje karakter i norsk munnleg
basert på kompetansen ungdommen har vist når
han har kommunisert fagleg innhald munnleg.
Dei vaksne skal setje karakterar i norsk skriftleg
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Matematikk

Betydinga av faget for individ og
samfunn
Matematikkfag er særdeles viktig ettersom
menneskeleg intelligens har blitt meir og meir
matematisk. Utan utdanning i matematikk blir det
difor umogleg å forstå eller ta del i utviklinga og
samfunnet i dag. Lenge før matematikken utvikla
seg til eit eige fagområde, har mennesket hatt ein
tendens til å vere nøyaktig, utføre målingar og gjere
samanlikningar. Dette har hjelpt mennesket til først
å studere grunnlaget for ulike hendingar i naturen,
og seinare til å forstå årsakene som ligg bak.

arbeidsområde utviklar seg. Matematisk kompetanse
er naudsynt for å forstå og påverke prosessar i
samfunnet. Problemløysing høyrer med til denne
matematiske kompetansen: å analysere og omforme
eit problem til matematisk form, å løyse det og
vurdere kor gyldig det er. Slik kompetanse er viktig
for å kunne formulere eigne argument og ta del i
samfunnsdebatten.

Å bruke matematikk i faget arbeid inneber alle
kunnskapsområde. Ungdommane har produksjon
og sal som ein viktig del av kvardagen, og det er ei
tilknyting til vaksenverda. Ungdommane kan også
bli bevisste på korleis vi kan bruke det økonomiske
systemet til det beste for det lokale og globale
miljøet.

Matematikk ligg til grunn for viktige delar av
kulturhistoria vår og for utviklinga av logisk
tenking. På den måten spelar faget ei sentral rolle
i den allmenne danninga ved å påverke identitet,
tenkjemåte og sjølvforståing. Faget medverkar
til å utvikle den matematiske kompetansen som
både samfunnet og den einskilde treng, medrekna
kompetanse i problemløysing, statistikk og
personleg økonomi. Dekoding og analyse av forsking
kan også vere med på å gjere ungdommane bevisste
på å ta miljømessige berekraftige val i livet som
vaksen.

Eit aktivt demokrati treng innbyggjarar som kan
setje seg inn i, forstå og kritisk vurdere kvantitativ
informasjon, statistiske analysar og økonomiske
prognosar. Matematikk er ein del av den globale
kulturarven vår. Mennesket har til alle tider brukt
og utvikla matematikk for å utforske universet,
systematisere erfaringar og for å skildre og
forstå samanhengar i naturen og samfunnet. Å
arbeide med matematikk kan gje glede i seg sjølv,
samstundes som solid kompetanse i matematikk
er ein føresetnad for at samfunnet med alle sine

Ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla der dei
bidreg til å utvikle, og er ein del av, fagkompetansen.
Ungdommane utviklar munnlege ferdigheiter når
dei stiller spørsmål, kommuniserer i samarbeid
og drøftar problemstillingar. Skriftleg set dei ord
på problemstillingar og løysingar dei vil formidle
vidare. I avanserte utrekningar er det heilt naudsynt
å kunne bruke skriftlege oppstillingar for å kome
fram til løysinga. Den skriftlege delen omfattar også
å kunne teikne former og figurar, diagram, tabellar
og liknande.
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Å kunne lese i matematikk inneber å tolke og forstå
tekstoppgåver som kan innehalde matematiske
uttrykk, diagram, tabellar, symbol, formlar og
logiske resonnement.

ungdommen. Det kan gjere det enklare å akseptere
at ein ikkje blir tilfredsstilt med ein gong, men at ein
heller jobbar for eit mål høgare enn seg sjølv.

Matematikk i det tredje utviklingstrinnet
Å kunne rekne i matematikk inneber å løyse
matematiske problem ved hjelp av ulike
rekneoperasjonar. Ungdommane skal kunne
forklare rekneprosessen og overføre kunnskapane
til andre liknande oppgåver. Digitale ferdigheiter
i matematikk inneber å bruke verktøy til å spele,
utforske, visualisere og publisere. Ungdommen skal
kunne gjere greie for, bruke og vurdere digitale
hjelpemiddel til problemløysing, simulering og
modellering. Dei skal bruke grafteiknar, rekneark,
CAS, dynamisk geometriprogram, programmering og
datalogging. Det er også viktig å finne informasjon,
analysere, behandle og presentere data med eigna
hjelpemiddel, og vere kritisk til kjelder, analysar og
resultat.

Matematikk og menneskelege tendensar
Drivkreftene, også kalla dei menneskelege
tendensane, verkar i menneska også gjennom
heile ungdomstida og har gjort det til alle tider.
For matematikk er det fleire drivkrefter som har
betyding for faget.

Matematikk er sortert under «mental utvikling» og
kan bli sett på som å trene og styrke mentaliteten til

På dette nivået kan det framleis brukast noko
konkret materiell, men hovudsakleg blir det brukt
realistiske situasjonar. Elles kan det parallelt bli
brukt kopiar, digitalt arbeid som dataloggarar og
andre instrument i praktiske samanhengar, eller
fagbøker.
Dei lange arbeidsøktene gjer det mogleg å repetere
ulike tema etter behova eller ønska til den einskilde.

Kunnskaps- og utforskingsområde
Kunnskaps- og utforskingsområda i faget må sjåast
i samanheng og overlappar kvarandre der det
er naturleg, i tillegg til at dei har nær tilknyting
til andre fag i læreplanen. For alle element og
kunnskapsområde bør matematikkarbeidet
så langt det er mogleg bli knytt til praktiske
oppgåver for å løyse desse, og til å hente data i
dataloggar og med andre instrument i praktiske
samanhengar til framstillingar og som grunnlag
for avgjerder i ungdommane sitt vesle samfunn.
Det bør gjerast tverrfagleg datainnsamling for alle
kunnskapselementa. Gjennom tre år vil opplæringa
dekkje alle kunnskapsområda. Nøkkelfunna skal
prege innhaldet og progresjonen, og bidra til
at ungdommane over tid kan forstå innhald og
samanhengar i faget.

Utforsking og problemløysing
Ungdommane skal gjere utforskande arbeid eller
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Å kommunisere er viktig for å løyse problem
i samarbeid, å kunne setje ord på problema
og ta avgjerder, diskutere, gjennomføre
matematikkseminar, gje uttrykk for eige syn,
argumentere og dele kunnskap og erfaringar. Det å
arbeide og vere aktiv er naudsynt for produksjon
og handel. Gjennom naudsynt arbeid skaffar
ungdommane eigne pengar. Dei blir frigjorde frå
foreldra sine og får tilknyting til vaksenverda. Dette
vil igjen føre til sosialt sjølvstende og økonomisk
ubundenskap. Matematikk krev også konsentrasjon,
nøyaktigheit, repetisjon og perfeksjon. Med rett
type praktisk og teoretisk arbeid er det enklare
for ungdommen å jobbe mot bestemte mål, og å
bli betre på å utføre oppgåver og få betre teknikk
ved å gjere kontrollar. I den daglege drifta av
minisamfunnet kan det som skal bli lært, bli
repetert på ein naturleg måte. Slik blir oppgåvene
internaliserte og kan bli forståtte eller utførte
intuitivt.

Eit mål i det tredje utviklingstrinnet er at
ungdommane oppnår sosialt sjølvstende og
økonomisk ubundenskap. Då må vi alltid sjå for
oss ungdommane som går ut av dette trinnet, 18
år gamle. For å forstå samfunnet og arenaen til
dei vaksne, treng ungdommane å byggje samfunn.
Dei konstruerer seg sjølv til å bli vaksne ved å
konstruere og byggje samfunnet. Reint matematisk
betyr dette å måle og rekne ut storleikar og
dimensjonar, teikne kart i målestokk, lage
funksjonar, statistikk, budsjett og rekneskap og gjere
sjølve planlegginga, bygginga eller endringa av nye
eller eksisterande element i samfunnet.
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felles arbeid som er naudsynt i det vesle samfunnet
deira, og då blir det brukt både måling og logging for
å berekne og samle data til forskinga. Ungdommane
skal gjere økonomiske og statistiske undersøkingar,
også i grafiske framstillingar, for å kunne ta gode
økonomiske avgjerder. Ungdommane skal også gjere
geometriske berekningar for å kunne gjere praktiske
forbetringar i miljøet.
Ungdommane skal gjere matematisk utforsking for
å løyse oppgåver i tilknyting til dei utforskande
arbeida. Fridomen til ungdommen består i å kunne
utforske særskilde interesser innan faget.
Nøkkelfunn:
X Matematikk har nær tilknyting til andre fag når
ein har ei praktisk tilnærming.
X Eg kan samle data frå alle andre fag ved utforskande arbeid og anna naudsynt arbeid i
minisamfunnet, og bruke desse i tilknyting til
kunnskapsområda.
X Matematisk utforsking er naudsynt for å løyse
ekte, naudsynte og reelle oppgåver.

Modellering og bruk
Ungdommane skal ha innsikt i korleis modellar i
matematikk blir brukte for å skildre dagleglivet,
arbeidslivet og samfunnet elles. Ungdommane skal
bruke både praktiske og økonomiske modellar for
å danne eit bilete av kva dei ønskjer å etablere
i samfunnet. Modellen er ei skildring av røynda
i matematisk språk. Dette er viktig i starten av
dei utforskande arbeida for å kunne rekne ut dei
naudsynte ressursane som trengst, og for å kunne ta
avgjerder før arbeidet blir realisert.
Nøkkelfunn:
X Eg kan vurdere kritisk om modellane er gyldige
og kva avgrensingar dei kan ha.
X Eg kan vurdere modellane i lys av den
opphavlege situasjonen og vurdere om dei kan
bli brukte i andre situasjonar.
X Eg har innsikt i korleis eg kan bruke matematikk
i ulike situasjonar, både i og utanfor faget.

Resonnering og argumentasjon
Resonnering i matematikk handlar om å kunne
følgje, vurdere og forstå matematiske tankerekkjer.
Det inneber at ungdommane skal forstå at
matematiske reglar og resultat ikkje er tilfeldige,
men har klare grunngjevingar. Ungdommane skal
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bruke praktisk arbeid og seminar for å forstå
matematikk og resonnere og argumentere for eigne
løysingar. Det skal leggjast opp til samarbeid mellom
fleire ungdommar eller heile gruppa for å styrke
samarbeidsevnene til gruppa. Ungdommane skal
resonnere seg fram til matematiske framstillingar og
argumentere for vala sine.
Nøkkelfunn:
X Eg forstår matematikk på ein meir relasjonell
enn instrumentell måte.
X Eg kan setje ord på og argumentere for eigne
eller felles løysingar.
X Matematiske framstillingar er naudsynte for
å kunne ta gode avgjerder for fellesskapet.
X Eg kan oppleve glede og engasjement i
matematikkseminar.

Representasjon og kommunikasjon
Ungdommane skal kunne bruke ulike
representasjonar. Representasjonar i matematikk
er måtar å uttrykkje matematiske omgrep,
samanhengar og problem på. Representasjonar kan
vere konkrete, kontekstuelle, visuelle, verbale og
symbolske. Ungdommane skal også resonnere og
kommunisere idéar ved å bruke matematisk språk.
I matematikkseminara set ungdommane ord på
matematikken og kan presentere ulike løysingar for
kvarandre.
Nøkkelfunn:
X Dialog, diskusjon og skriftlege arbeid i mate
matikk er naturlege delar av den matematiske
prosessen.
X Eg kan uttrykkje meg om matematikk ved å
bruke korrekte faguttrykk.
X Eg opplever glede og engasjement i matematikkseminar.
X Eg kan bruke ulike representasjonar i mate
matikk på fleire ulike måtar.
X Eg har utbyte av å kommunisere med eldre og/
eller yngre ungdommar i den aldersblanda
gruppa vår.

Abstraksjon og generalisering
Abstraksjon i matematikk inneber at ungdommane
gradvis utviklar ei formalisering av tankar, strategiar
og matematisk språk. Generalisering i matematikk
handlar om at ungdommane oppdagar samanhengar
og strukturar, og ikkje blir presenterte for ei ferdig
løysing. Ungdommane skal utforske tal, utrekningar
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og figurar for å finne samanhengar, og deretter
formalisere kunnskapen.
Nøkkelfunn:
X Eg ser samanhengar mellom dei ulike prosessane
og kan overføre kunnskapen for å bruke han i
liknande oppgåver.
X Eg kan nå abstraksjon gjennom rekning for å
løyse ekte, reelle og naudsynte oppgåver.
X Matematikk knytt til eit utforskande arbeid er
gyldig for andre utforskande arbeid.
X Eg kan nå abstraksjon gjennom konkret
matematikkmateriell.
X Bokstavar eller andre symbol kan representere
tal.

Matematiske kunnskapsområde
Matematiske kunnskapsområde er tal og algebra,
geometri, måling, statistikk, sannsynlegheit og
kombinatorikk og funksjonar. Ungdommane
må tidleg få ei god forståing av tal og få utvikle
varierte reknestrategiar. Kunnskapsområda
dannar grunnlaget som ungdommane treng for
å utvikle matematisk forståing ved å utforske
samanhengar innanfor og mellom dei matematiske
kunnskapsområda. Det blir brukt ei ikkje-lineær
tilnærming til desse avhengig av dei utforskande
arbeida.

X

Kompetansemål
Målet er at ungdommane etter første periode
i tredje utviklingstrinn skal kunne bruke
nøkkelfunna sine til å:
X utvikle og kommunisere strategiar for
hovudrekning i utrekningar
X utforske og skildre primtalsfaktorisering og
bruke det i brøkrekning
X utforske algebraiske reknereglar
X skildre og generalisere mønster med eigne
ord og algebraisk
X lage og løyse problem som handlar om
samansette måleiningar
X bruke potensar og kvadratrøter i utforsking og
problemløysing og argumentere for framgangsmåtar og resultat
X lage og forklare rekneuttrykk med tal, variablar
og konstantar knytte til praktiske situasjonar
X utforske korleis algoritmar kan bli skapa, testa
og forbetra ved hjelp av programmering
X skildre, forklare og presentere strukturar og utviklingar i geometriske mønster og i talmønster
X utforske eigenskapane ved ulike polygonar og
forklare omgrepa formlikskap, ekvivalens og
kongruens
X utforske, skildre og argumentere for saman
hengar mellom sidelengdene i trekantar
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Nøkkelfunn:
X Tal og algebra
– Eg veit korleis tal og talbehandling inngår i
system og mønster, og kjenner til samanhengar
av dette.
– Eg veit at det er forhold mellom mengder og
storleikar.
X Bokstavar og symbol kan representere
talstorleikar.
– Eg kan bruke algebraisk tankegang og metodar
for å løyse nye utfordringar.
X Geometri
– Eg kan analysere eigenskapar ved to- og
tredimensjonale figurar i konstruksjonar,
berekningar og utrekningar.
– Eg kan bruke geometri i samanheng med
utbetringar i skulemiljøet.
X Måling
– Eg kan bruke samanlikningar av talstorleikar,
mengde, måleiningar og måleusikkerheit for å
gjere berekningar i utforskande arbeid.
X Statistikk, sannsynlegheit og kombinatorikk

Eg kan planleggje, samle inn, organisere,
analysere, skildre, vurdere og presentere data.
– Eg veit korleis data framstilt i storsamfunnet
kan gje korrekt eller feil informasjon.
– Eg kan oppdage og talfeste kor stor sjanse det
er for at ei hending skal skje.
– Eg kan bruke systematiske måtar å finne tal
på.
– Eg kan kombinere ulike observasjonar for å
kunne seie noko om utfallet.
Funksjonar
– Eg kan framstille praktiske hendingar ved å
skildre endring eller utvikling av ein storleik
som er avhengig av ein annen, på ein eintydig
måte.
– Eg kan kjenne att spesielle eigenskapar ved
funksjonar både i talform og i grafisk framstilling.
– Innsamla data kan framstillast på ulike måtar.
– Eg kan bruke grafteiknar, rekneark, CAS,
dynamisk geometriprogram, programmering og
datalogging i arbeidet mitt.
–
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utforske og argumentere for korleis det å endre
føresetnader i geometriske problemstillingar
påverkar løysingar
utforske og argumentere for formlar for areal og
volum av tredimensjonale figurar
utforske og generalisere multiplikasjon av
polynom algebraisk og geometrisk
tolke og kritisk vurdere statistiske framstillingar
frå media og lokalsamfunnet
finne og diskutere sentralmål og spreiingsmål i
reelle datasett
utforske og argumentere for korleis framstillingar
av tal og data kan bli brukte for å fremje ulike
synspunkt
berekne og vurdere sannsynlegheit i statistikk
og spel
simulere utfall i tilfeldige forsøk og berekne
sannsynlegheita for at noko skal skje ved å
bruke programmering
hente ut og tolke relevant informasjon frå
tekstar om kjøp og sal og ulike typar lån og
bruke det til å formulere og løyse problem
planleggje, utføre og presentere eit utforskande
arbeid knytt til personleg økonomi og
nyetableringar eller vedlikehald av elementa i
minisamfunnet
lage, løyse og forklare likningar knytte til
praktiske situasjonar
utforske, forklare og samanlikne funksjonar
knytte til praktiske situasjonar
representere funksjonar på ulike måtar og vise
samanhengar mellom representasjonane
rekne ut stigningstalet til ein lineær funksjon
og bruke det til å forklare omgrepa endring per
eining og gjennomsnittsfart
utforske samanhengen mellom konstant
prosentvis endring, vekstfaktor og eksponentialfunksjonar
utforske og samanlikne eigenskapar ved ulike
funksjonar ved å bruke digitale verktøy
lage, løyse og forklare likningssett knytte til
praktiske situasjonar
bruke funksjonar i modellering og argumentere
for framgangsmåtar og resultat
modellere situasjonar knytte til reelle datasett,
presentere resultata og argumentere for at
modellane er gyldige
utforske matematiske eigenskapar og saman
hengar ved å bruke programmering

Vurdering
Undervegsvurdering
Undervegsvurderinga skal bidra til å fremje
læring og til å utvikle kompetanse i matematikk.
Ungdommane viser og utviklar kompetanse i faget
når dei:
X utforskar i praktiske samanhengar og overfører
mellom representasjonsformer i problemløysing
og modellering
X resonnerer over og diskuterer geometriske
eigenskapar og samanhengar
X utforskar og analyserer reelle datasett, og når
dei gjer funn og argumenterer for dei
X formaliserer tankar og strategiar ved å bruke
eit matematisk språk
X utforskar og generaliserer matematiske
samanhengar og strukturar gjennom algebra og
formålstenlege representasjonar
X planlegg, utfører og presenterer utforskande
arbeid i matematikk
X resonnerer over og argumenterer for eigne og
andre sine framgangsmåtar og løysingar
Dei vaksne skal leggje til rette for medverknad
og stimulere til lærelyst ved at ungdommane får
utforske matematikk og løyse matematiske problem
ved å vere kreative, modellere og reflektere. Dei
vaksne skal vere i dialog med ungdommane om
utviklinga deira når det gjeld å sjå samanhengar
mellom ulike kunnskapsområde og velje
formålstenlege strategiar. Ungdommane skal få høve
til å prøve og feile. Med utgangspunkt i kompetansen
ungdommane viser, skal dei få høve til å setje ord
på kva dei opplever at dei får til, og reflektere over
si eiga faglege utvikling. Dei vaksne skal rettleie
om vidare læring og tilpasse opplæringa slik at
ungdommane kan bruke rettleiinga til å utvikle
kompetansen sin i alle delar av matematikkfaget, og
om korleis dei kan bruke kunnskapar og ferdigheiter
i nye og ukjente samanhengar. Ein viktig del
av undervegsvurderinga er kva ungdommane
demonstrerer i presentasjonane sine undervegs og
på slutten av dei utforskande arbeida sine.

Standpunktvurdering
Standpunktkarakteren skal vere uttrykk for den
samla kompetansen ungdommen har i matematikk
når dei avsluttar opplæringa etter første periode
av tredje utviklingstrinn. Dei vaksne skal
planleggje og leggje til rette for at ungdommane
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får vist kompetansen sin på varierte måtar, noko
som inkluderer forståing, refleksjon og kritisk
tenking, i ulike samanhengar. Dei vaksne skal setje
karakter i matematikk basert på kompetansen
ungdommen har vist, både skriftleg, munnleg og
digitalt, og korleis ungdommen bruker matematiske
uttrykksformer, problemløysingsstrategiar, og
reflekterer over og argumenterer for løysingar og
modellar.

Vurderingsordning
STANDPUNKT

Ungdommane skal ha éin
standpunktkarakter

EKSAMEN

Eksamensordning i samsvar med
Læreplanverket for Kunnskapsløftet
2020 (LK20).
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Engelsk

Betydinga av faget for individ og
samfunn
Engelsk er eit sentralt fag for kulturforståing,
kommunikasjon, danning og identitetsutvikling.
Faget skal gje ungdommane eit grunnlag for
å kommunisere med andre lokalt og globalt,
uavhengig av kulturell og språkleg bakgrunn.
Engelsk er eit verdsspråk. I møte med menneske frå
andre land, heime eller på reiser, har vi ofte bruk
for engelsk. Når vi skal leite etter informasjon ut
frå eigne interesser eller i fagleg samanheng, skjer
dette ofte på engelsk. I tillegg blir engelsk brukt i
aukande grad i utdanning og som arbeidsspråk i
mange bedrifter. Faget skal førebu ungdommane
på ei utdanning og eit samfunns- og arbeidsliv som
stiller krav om engelskspråkleg kompetanse i lesing,
skriving og munnleg kommunikasjon. I det tredje
utviklingstrinnet skal ungdommane vidareutvikle
det grunnlaget dei har fått frå dei føregåande trinna i
grunnskulen.
Ungdommane skal eksperimentere og bruke
forvitenskapen sin i engelskfaget. I ei verd som
blir stadig meir globalisert og der interkulturell
kommunikasjon blir stadig viktigare i ungdommane
sine liv, er det viktig at realistiske situasjonar blir
tekne inn i språklæringa og gjev høve til å utvikle
ungdommane si evne til å uttrykkje seg skriftleg og
munnleg på engelsk. Ungdommane må ha større
kulturell forståing, og dei må kunne sjå samanheng
mellom engelsk og andre språk dei kan. Større
forståing for ståstaden til andre kulturar vil kunne
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utvikle fredstanken hos dei unge. Ungdommane skal
få erfare at det å kunne fleire språk er ein ressurs
både i skulen og i samfunnet elles. Å handtere
situasjonar som krev språk- og kulturkompetanse
kan gje ungdommane ei kjensle av meistring og
bidra til at dei utviklar eit positivt sjølvbilete og
ein trygg identitet, og dermed også blir meir aktive
deltakarar i det vesle samfunnet som representerer
eit lite demokrati.
I engelsk inneber faget arbeid å gjere seg kjent med
og tolke fagstoff i ulike engelsktalande medium
og ulike typar tekstar. Det kan også innebere å
innhente naudsynt informasjon og kunnskap i
kommunikasjon med folk frå andre nasjonar på
engelsk som ledd i utforskande arbeid. Å bli kjent med
ulike typar tekstar frå ulike stader i den engelsktalande
verda vil kunne auke dei unge sin toleranse for
menneske frå andre land. Det å kunne kommunisere
med folk frå andre delar av verda, aukar sjølvkjensla
og førebyggjer fordommar. Å bli kjent med ulike typar
tekstar gjennom ulike medium vil også kunne bidra til
auka forståing, toleranse og respekt for andre kulturar,
og leggje grunnlag for konstruktiv samhandling og
fred. I engelskfaget utviklar ungdommane kunnskap
om korleis lokale, nasjonale og globale livsvilkår
er påverka av miljøutfordringane i dag. Ved å lære
om korleis urfolk i den engelsktalande verda har
samhandla med naturen, vil ungdommane forstå
korleis berekraftig bruk av naturressursane har
blitt forvalta før. Å i større grad forstå korleis andre
kulturar er avhengige av natur og miljø, skal også
kunne utvikle ungdommane sitt ønske om rettferdig
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ressursutnytting og eit berekraftig miljø.
Ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla der dei
bidreg til å utvikle, og er ein del av, fagkompetansen.
Å kunne uttrykkje seg skriftleg og munnleg i engelsk
er sentralt i utviklinga av engelsk språkkompetanse.
Det er viktige reiskapar i arbeidet med å forstå og
ta i bruk engelsk i stadig meir varierte og krevjande
samanhengar på tvers av kulturar og fagfelt.
Munnlege ferdigheiter inneber både å kunne lytte
og å kunne tale. Leseferdigheiter inneber at ein kan
forstå det ein les, utforske og reflektere over stadig
meir krevjande tekstar. Å utvikle leseferdigheiter
på engelsk vil også bidra til å styrke leseferdigheita
generelt. Rekneferdigheiter i engelsk inneber at
ein kan supplere reknekompetansen på morsmålet
med dei naudsynte uttrykka på engelsk. Å utnytte
informasjon frå grafiske framstillingar, tabellar
og statistikkar er viktig for å forstå engelske
tekstar. Digitale ferdigheiter gjev moglegheit for å
bruke språket på ein autentisk måte og opnar for
fleire læringsarenaer for faget. Engelskspråkleg
kompetanse er i mange tilfelle ein føresetnad for
å kunne ta i bruk digitale verktøy. Samstundes
kan det å bruke digitale verktøy bidra til å
utvikle engelsk språkkompetanse. Kjeldekritikk,
opphavsrett og personvern er sentrale område i
digitale samanhengar som også inngår i engelskfaget.

Engelsk og menneskelege tendensar

Engelsk i det tredje utviklingstrinnet
Ungdommar i det tredje utviklingstrinnet er trygge
i morsmålet sitt, og har gjennom det første og andre
utviklingstrinnet opparbeidd seg ein språkleg base
i engelskfaget. Dei kan litt formverk, er kjente med
nokre delar av grammatikken, og har akkumulert
eit ordforråd som det byggjast på i det tredje
utviklingstrinnet. I engelskfaget blir det i det tredje
utviklingstrinnet lagt meir vekt på fagkunnskap og

Ungdom i denne alderen prøver å finne plassen sin
i samfunnet. I dag operer mange av ungdommane
på globale plattformer der dei må bruke eit lingua
franca som, som oftast, er engelsk. Opplæringa må
ta omsyn til denne uformelle kommunikasjonen
blant ungdommane, og lære dei å bruke språket på
ein situasjonsbunden og formålstenleg måte, slik at
dei ikkje gjer kulturelle overtramp i aktløyse.

Kunnskaps- og utforskingsområde
Områda skildrar det viktigaste ungdommane skal
lære i engelsk, og det ungdommane må lære for å
kunne meistre og bruke språket. Nøkkelfunn skal
prege innhaldet og progresjonen, og bidra til at
ungdommane over tid betre kan forstå innhald og
samanhengar i faget.

Kommunikasjon
Kommunikasjon inneber å skape meining med språk
og å kunne bruke språket i formelle og uformelle
samanhengar. Ungdommane skal ta i bruk eigna
strategiar for å kommunisere munnleg og skriftleg i
forskjellige situasjonar og ved å bruke ulike medium
og kjelder. Ungdommane skal få oppleve, bruke
og utforske språket frå første stund. Opplæringa
skal leggje til rette for at elevane får utfalde seg og
samhandle i autentiske og praktiske situasjonar.
Ungdommane skal få positive opplevingar ved
å uttrykkje og utfalde seg munnleg og skriftleg.
Formålet med å lære eit andrespråk er å forstå og å
gjere seg forstått. Dei skal kunne føre samtalar om
ulike tema på engelsk. Dei skal presentere, fortelje
og diskutere på formålstenlege måtar både spontant
og planlagt, framfor eit publikum og ved å bruke
digitale ressursar.
Nøkkelfunn:
X Språk er ei «superkraft» som kan byggje bruer
mellom kulturar, religionar og nasjonar.
X Munnleg og skriftleg kommunikasjon kan ta
mange former.
X Eg kan tilpasse språket til ulike situasjonar og
mottakarar.
X Gjennom dialog kan menneske oppnå å forstå
kvarandre på ein gjensidig måte, både når det
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Språket er eit bindeledd mellom fysiske og mentale
område, og gjev oss høve til å binde saman ulike
kunnskapsområde. Språket er tanken sin reiskap og
byggjer også opp under individet sine kreative evner,
og evna til å tilpasse seg skiftande omgjevnader og
miljø. Med teknologien vi har i dag, og globaliserte
kommunikasjonsplattformer, er moglegheitene for
å utveksle idéar og kunnskap nærast uavgrensa.
Ungdom i det tredje utviklingstrinnet skal i dag ikkje
berre finne plassen sin i det regionale og nasjonale
samfunnet, men søkjer i større grad ut i det globale
samfunnet. Her er språk nøkkelen til suksess.

innhald enn det har vore tidlegare. Ungdommane
må få ein kunnskapsbase dei kan kommunisere om.
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gjeld tankar, erfaringar og synspunkt.

Språklæring
Språklæring inneber å utvikle språkbevisstheit
og kunnskap om engelsk som system og å kunne
bruke språklæringsstrategiar. Kunnskap om korleis
språklydar, ordforråd, og ord-, setningsstrukturar
og tekststrukturar blir brukte, gjev elevane val og
moglegheiter i kommunikasjon og samhandling.
Språklæring inneber å sjå samanhengar mellom
engelsk og andre språk elevane kan, og å forstå
korleis engelsk er bygd opp.
Nøkkelfunn:
X Engelsk har ein eigen struktur, og strukturen i
engelsk kan skilje seg frå strukturen i norsk.
X Når eg veit kva ord betyr og korleis setningar er
bygde opp, kan eg uttrykkje meg både skriftleg
og munnleg på engelsk. Eg kan òg tolke engelske
tekstar.
X Engelsk lagar nye ord ved å leggje til prefiks og
suffiks og ved å setje ord saman til samansette
ord.
X Engelsk høyrer til ein eigen språkfamilie og
har utvikla seg over lang tid, både munnleg og
skriftleg.
X Det finst fleire ulike aksentar av engelsk i verda.

Møte med engelskspråklege tekstar
Språklæringa skjer i møte med engelskspråklege
tekstar. Tekstomgrepet brukast i vid forstand:
munnlege og skriftlege, trykte og digitale, grafiske og
kunstnariske, formelle og uformelle, skjønnlitterære
og sakprega, frå notid og fortid. Tekstane kan
innehalde skrift, bilete, lyd, teikningar, grafar,
tal og andre uttrykksformer som er sette saman
for å understreke og formidle ein bodskap. Å
arbeide med engelskspråklege tekstar bidreg til å
gje ungdommane kunnskap om og erfaring med
språkleg og kulturelt mangfald, og også innsikt i
levemåtar, tenkjesett og tradisjonar hos urfolk. Ved
å reflektere over, tolke og kritisk vurdere ulike typar
engelskspråklege tekstar, skal ungdommane tileigne
seg språk og kunnskap om kultur og samfunn.
Ungdommane utviklar med dette interkulturell
kompetanse, slik at dei blir kjente med ulike
levemåtar, tenkjesett og kommunikasjonsmønster.
Ungdommane skal få eit grunnlag for å sjå sin
eigen og andre sin identitet i ein fleirspråkleg og
fleirkulturell samanheng.

188

Nøkkelfunn:
X Engelsk språk kan uttrykkje menneske si
klassetilhøyrsle.
X Engelsk låner ord av mange språk, også
gamalnorsk. Etymologi er viktig.
X Ulike fagområde bruker ulik terminologi.
X Språket er det geografiske fingeravtrykket til
mennesket.
X Engelskspråklege tekstar gjev meg moglegheit til
å få auka innsikt i ulike kulturar.
X Engelsk er førande lingua franca i verda og kan
bli brukt i kommunikasjon mellom nasjonar
over heile kloten.

Kompetansemål
Målet er at ungdommane etter første periode av
det tredje utviklingstrinnet skal bruke nøkkelfunna
sine til å kunne:
X bruke varierte strategiar i språklæring,
tekstskaping og kommunikasjon
X bruke ulike digitale ressursar og andre
hjelpemiddel i språklæring, informasjons
behandling, tekstskaping og samhandling
X bruke sentrale mønster for uttale i kommunikasjon
X lytte til og forstå ord og uttrykk i variantar av
engelsk
X uttrykkje seg med flyt og samanheng med eit
variert ordforråd og idiomatiske uttrykk tilpassa
formål, mottakar og situasjon
X stille spørsmål og følgje opp innspel i samtalar
om ulike emne tilpassa ulike formål, mottakarar
og situasjonar
X utforske og skildre nokre språklege likskapar
og ulikskapar mellom engelsk og andre språk
ungdommen kjenner til, og bruke dette i eiga
språklæring
X bruke kunnskap om ordklassar og setningsstruktur i arbeid med eigne munnlege og skriftlege
tekstar
X følgje reglar for rettskriving, ordbøying,
setningsstruktur og tekststruktur
X lese, diskutere og vidareformidle innhald frå
ulike typar tekstar, inkludert sjølvvalde tekstar
X lese, tolke og reflektere over engelskspråkleg
skjønnlitteratur, inkludert ungdomslitteratur
X lese sakprosatekstar og vurdere kor pålitelege
kjeldene er
X bruke kjelder på ein kritisk og objektiv måte
X skrive formelle og uformelle tekstar,
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X
X
X
X

X

inkludert samansette, med struktur og samanheng som skildrar, fortel og reflekterer tilpassa
formål, mottakar og situasjon
omarbeide eigne tekstar ut frå tilbakemeldingar
og kunnskap om språk
skildre og reflektere over rolla engelsk har i
Noreg og i verda
utforske og reflektere over situasjonen til urfolk
i den engelskspråklege verda og i Noreg
utforske og skildre levemåtar, tenkjesett,
kommunikasjonsmønster og mangfald i den
engelskspråklege verda
utforske og vidareformidle innhald i engelskspråklege kulturelle uttrykksformer frå ulike
medium knytte til eigne interesser

Vurdering
Undervegsvurdering

Standpunktvurdering
Standpunktkarakteren skal vere uttrykk for
den samla kompetansen ungdommen har i
engelsk når dei avsluttar opplæringa etter første
periode av tredje utviklingstrinn. Dei vaksne skal
planleggje og leggje til rette for at ungdommane
får vist kompetansen sin på varierte måtar, som
inkluderer det å forstå, refleksjon og kritisk tenking,
i ulike samanhengar. Dei vaksne skal setje éin
standpunktkarakter i engelsk basert på den samla
kompetansen til ungdommen i faget.

Vurderingsordning
STANDPUNKT

Ungdommane skal ha éin
standpunktkarakter

EKSAMEN

Eksamensordning i samsvar med
Læreplanverket for Kunnskapsløftet
2020 (LK20).

Undervegsvurderinga skal bidra til å fremje læring
og til å utvikle kompetanse i faget. Ungdommane
viser og utviklar kompetanse i engelsk når dei
kommuniserer med struktur og samanheng munnleg
og skriftleg, tilpassa ulike situasjonar og mottakarar.
Vidare viser og utviklar dei kompetanse når dei
skapar ulike typar tekstar der informasjon frå
kjelder er innlemma på ein påliteleg måte.
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Dei vaksne skal leggje til rette for medverknad
og stimulere lysta for læring ved å ta i bruk
varierte strategiar og læringsressursar for å utvikle
ungdommane sine leseferdigheiter og munnlege
og skriftlege ferdigheiter. Ungdommane skal få
oppleve at det å prøve seg fram åleine og saman med
andre er ein del av det å lære eit språk. Dei vaksne
og ungdommane skal vere i dialog om utviklinga
til ungdommen i engelsk. Med utgangspunkt i
kompetansen ungdommane viser, skal dei få høve
til å setje ord på kva dei opplever at dei får til, og
reflektere over eiga fagleg utvikling. Dei vaksne skal
rettleie om vidare læring og tilpasse opplæringa
slik at ungdommane kan bruke rettleiinga for
å utvikle leseferdigheiter, skriveferdigheiter og
munnlege og digitale ferdigheiter i faget. Ein viktig
del av undervegsvurderinga er kva ungdommane
demonstrerer i presentasjonane sine undervegs og
på slutten av dei utforskande arbeida sine.
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Fordjuping i engelsk

Betydinga av faget for individ og
samfunn
Fordjuping i engelsk byggjer på det same faglege
grunnlaget som engelskfaget og skal leggje til rette
for fagleg fordjuping og vidareutvikling av språkleg
og kulturell kompetanse i engelsk, eit språk som på
verdsbasis er førstespråk for mange og andrespråk
for stadig fleire. Dette inneber å meistre språk på
ulike arenaer, innsikt i eige språk og forståing for
at språk blir brukt på forskjellige måtar i ulike
samanhengar. Fordjupingsfaget skal også stimulere
til engasjement for språk og språkbruk hos den
einskilde, og bidra til at ungdommane får større
motivasjon og sjølvtillit til å bruke språk aktivt ved å
ta utgangspunkt i deira eigne interesseområde.
I engelsk fordjuping inneber faget arbeid å innhente
informasjon frå internasjonale kjelder i utforskande
arbeid. Ein kan også ha personleg kontakt med
andre i andre land for å oppsøkje kjelder eller
innhente faktaopplysningar. Å handtere situasjonar
som krev språk- og kulturkompetanse kan gje
ungdommane betre helse ved at dei aukar kjensla
av meistring. Det kan òg bidra til at ungdommane
utviklar eit positivt sjølvbilete og ein trygg identitet.
Opplæringa skal leggje til rette for at ungdommane
kan samhandle med menneske og virtuelle
figurar lokalt og globalt for å skape interkulturell
forståing og kompetanse. Forståinga for at deira
oppfatning av verda er kulturavhengig skal bli
utvikla. Ungdommane skal lære seg å handtere
meiningsbrytingar gjennom refleksjon, dialog og
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diskusjon. Ved å bruke teknologi skal ungdommane
øve opp digital dømekraft og opptre etisk og
reflektert når dei kommuniserer med andre i både
den virtuelle og den verkelege verda. Dei skal også
utvikle kompetanse i å handle etisk og handtere
meiningsmotsetnadar som oppstår når menneske
samhandlar.
Ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla der dei
bidreg til å utvikle, og er ein del av, fagkompetansen.
Å kunne uttrykkje seg skriftleg og munnleg
i engelsk er sentralt når ein utviklar engelsk
språkkompetanse. Desse ferdigheitene er viktige
reiskapar i arbeidet med å forstå og ta i bruk engelsk
i stadig meir varierte og krevjande samanhengar på
tvers av kulturar og fagfelt. Munnlege ferdigheiter
inneber både å kunne lytte og å kunne tale. Den
praktiske språkkompetansen inneber at ein kan
forstå det ein les, utforske og reflektere. Å utvikle
leseferdigheiter på engelsk vil også bidra til å styrke
leseferdigheita generelt. Rekneferdigheiter i engelsk
inneber at ein kan supplere reknekompetansen på
morsmålet med dei naudsynte uttrykka på engelsk.
Å utnytte informasjon frå grafiske framstillingar,
tabellar og statistikkar er viktig for å forstå
engelske tekstar. Digitale ferdigheiter i engelsk gjev
moglegheit for autentisk bruk av språket og opnar
for fleire læringsarenaer for faget. Kjeldekritikk,
opphavsrett og personvern er sentrale område i
digitale samanhengar som også inngår i fordjuping i
engelsk.
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Fordjuping i engelsk og menneskelege tendensar
Mennesket har eit behov for å kommunisere. I
den gradvis meir globaliserte verda i dag blir det å
kunne kommunisere med menneske i andre land
stadig viktigare. Unge i dag har mange digitale
plattformer der dei kommuniserer på ein uformell
måte med andre unge i andre land. Då blir det viktig
å kunne gjere seg forstått på ein respektfull måte.
Ungdommen vil også lære seg skilnadene mellom det
kommunikasjonsspråket som blir brukt på digitale
plattformer, og det meir formelle språket som blir
forventa i andre situasjonar.

Fordjuping i engelsk i det tredje utviklingstrinnet
I tredje utviklingstrinn arbeider ungdommen med
å finne den framtidige plassen sin i samfunnet,
både lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt. Då
blir det viktig å kunne kommunisere med andre
rundt i heile verda i ei akseptabel form. Ein må
også kunne forvente at arbeidstakarar i dag må
kunne kommunisere med medarbeidarar frå
andre nasjonar, og då er engelsk ofte eit forventa
kommunikasjonsspråk.

Kunnskaps- og utforskingsområde
Med områda meinast det viktigaste ungdommane
skal lære i fordjuping i engelsk, og det ungdommane
må lære for å kunne meistre og bruke språket.
Nøkkelfunn skal prege innhaldet og progresjonen,
og bidra til at ungdommane over tid lærer å forstå
innhald og samanhengar i faget.

Kommunikasjon

Språklæring
Språklæring inneber å utvikle språkbevisstheit og å
kunne bruke strategiar for språklæring. Kunnskap
om korleis ord-, setnings- og tekststrukturar blir
brukte, gjev ungdommane val og moglegheiter i
kommunikasjon og samhandling.
Ungdommane skal meistre etablerte språk- og
sjangernormer, og kunne leike, utforske og
eksperimentere med språket på kreative måtar.
Nøkkelfunn:
X Eg kan presentere døme på skilnader mellom
nokre variantar av engelsk.
X Eg kan presentere ordspråk og biletlege uttrykk
på engelsk og samanlikne med eige morsmål,
og samtale om korleis slike uttrykk kan
representere ulike tenkjemåtar.
X Eg kan lese og forstå ulike typar tekstar på
engelsk.

Språk og teknologi
Språk og teknologi inneber å bruke digital teknologi
og digitale ressursar for å utforske og lære engelsk i
møte med andre. Å bruke teknologi gjer det lettare å
kommunisere, tileigne seg interkulturell kompetanse
og å lære språk. Ungdommane skal lære å finne,
kritisk vurdere og bruke teknologi og medium
kreativt og formålstenleg.
Nøkkelfunn:
X Eg kan kommunisere på engelsk på ulike digitale
plattformer. Både formelle og uformelle.
X Eg kan bruke engelskspråklege kjelder på internett på ein kritisk, lovleg og objektiv måte.
X Eg kan kommunisere på sosiale medium på ein
respektfull måte på engelsk.

Interkulturell kompetanse
Interkulturell kompetanse er å få innsikt i
og forstå kulturelt og språkleg mangfald og
bruke denne kompetansen i samhandling med
andre. Å lese varierte typar tekstar på engelsk
kan fremje leseglede, bidra til å vidareutvikle
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Kommunikasjon inneber å skape meining med
språk. Ungdommane skal få positive opplevingar ved
å uttrykkje og utfalde seg munnleg. Dei skal lytte til
og byggje på andre sine innspel i samtalar. Dei skal
presentere, fortelje og diskutere på formålstenlege
måtar både spontant og planlagt, framfor eit
publikum og ved å bruke digitale ressursar.
Ungdommane skal få oppleve skriveopplæringa
som meiningsfull. Dei skal kunne skrive på engelsk
i ulike sjangrar og for ulike formål, og dei skal
kunne kombinere skrift med andre uttrykksformer.
Vidare skal dei kunne vurdere andre sine tekstar og
omarbeide eigne tekstar ut frå tilbakemeldingar.

Nøkkelfunn:
X Eg kan kommunisere med menneske i andre
land på eit felles lingua franca.
X Det blir brukt ulik kommunikasjonsform på
ulike plattformer, og i ulike kontekstar.
X Eg kan kommunisere eigne tankar og meiningar
på engelsk både munnleg og skriftleg.
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språkkompetansen og auke interkulturell
kompetanse. Dei må kunne meistre interkulturell
kommunikasjon, og dette må dei lære i realistiske
situasjonar. Dei må få erfare at det å kunne fleire
språk er ein ressurs både i skulen og i samfunnet
elles.
Nøkkelfunn:
X Folk frå andre land har andre reglar for høfleg
heit enn oss i Noreg, og eg kan kommunisere
med andre på engelsk på ein respektfull måte.
X Ulike kulturar har andre, men likeverdige,
tradisjonar og livssyn enn oss i Noreg.

Kompetansemål
Målet er at ungdommane etter første periode
av tredje utviklingstrinn skal kunne bruke
nøkkelfunna sine til å:
X bruke engelsk munnleg og skriftleg i digital samhandling tilpassa formål, mottakar og situasjon
X skape ulike typar munnlege og skriftlege tekstar
om sjølvvalde emne som presenterer, fortel eller
forklarar gjennom ulike medium
X vidareutvikle eigne munnlege og skriftlege
tekstar på bakgrunn av tilbakemeldingar
X utforske og presentere innhald, form og formål
i spel, film og musikk
X reflektere over at det finst ulike tenkjesett,
kommunikasjonsmønster og samhandlingsformer
i den virtuelle og verkelege verda
X reflektere over ulikskapar mellom kulturar,
tradisjonar og livssyn
X skape digitale produkt som kombinerer ulike
medietypar
X utforske og samanlikne språkbruk og verkemiddel i ulike medium og samanhengar
X utforske og reflektere over korleis synsvinkel og
avsendar kan påverke ein bodskap
X presentere sjølvvalde interesseområde
X gjere greie for eiga rolle i ulike medium og
reflektere kritisk over korleis ungdommen
framstiller seg sjølv og andre på nett
X bruke kjelder på ein kritisk og objektiv måte og
følgje reglar for personvern og opphavsrett
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Vurdering
Undervegsvurdering
Undervegsvurderinga i fordjuping i engelsk skal
bidra til å fremje læring og til å utvikle kompetanse
i faget. Ungdommane viser og utviklar kompetanse
i fordjuping i engelsk når dei kommuniserer
formelt og uformelt med flyt og samanheng i ulike
situasjonar. Dei viser og utviklar også kompetanse
når dei formidlar erfaringar frå samhandling i
den virtuelle og den verkelege verda. Vidare viser
og utviklar ungdommane kompetanse ved å vere
kritiske og reflekterte i val dei tek og når dei bruker
ulike typar kjelder og digitale ressursar. Dei viser og
utviklar kompetanse når dei innlemmar informasjon
frå kjelder på ein objektiv og formålstenleg måte i
eige arbeid, og med eit bevisst forhold til avsendar
og mottakar.
Dei vaksne skal leggje til rette for medverknad
og stimulere til lærelyst ved å ta i bruk varierte
strategiar og læringsressursar for å utvikle
ungdommane sine leseferdigheiter og digitale,
munnlege og skriftlege ferdigheiter. Dei vaksne
skal la ungdommane utforske og bruke kreativitet
og fantasi i varierte oppgåver sjølvstendig og
saman med andre. Ungdommane skal få oppleve
at det å prøve seg fram åleine og saman med
andre er ein del av det å lære eit språk. Dei
vaksne og ungdommane skal vere i dialog om
ungdommane si utvikling i fordjuping i engelsk.
Med utgangspunkt i kompetansen ungdommane
viser, skal dei få høve til å setje ord på kva dei
opplever at dei får til, og reflektere over eiga fagleg
utvikling. Dei vaksne skal rettleie om vidare læring
og tilpasse opplæringa slik at ungdommane kan
bruke rettleiinga for å medverke i eiga læring,
utvikle leseferdigheiter, skriveferdigheiter og
munnlege og digitale ferdigheiter i faget. Ein viktig
del av undervegsvurderinga er kva ungdommane
demonstrerer i presentasjonane sine undervegs og
på slutten av dei utforskande arbeida sine.

Standpunktvurdering
Standpunktkarakteren skal vere uttrykk for den
samla kompetansen ungdommen har i fordjuping
i engelsk når dei avsluttar opplæringa etter første
periode av tredje utviklingstrinn. Dei vaksne skal
planleggje og leggje til rette for at ungdommane
får vist kompetansen sin på varierte måtar, noko
som inkluderer å forstå, reflektere og tenkje kritisk
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i ulike samanhengar. Dei vaksne skal sette éin
standpunktkarakter i engelsk basert på ungdommen
sin samla kompetanse i faget.

Vurderingsordning
STANDPUNKT

Ungdommane skal ha éin
standpunktkarakter

EKSAMEN

Eksamensordning i samsvar med
Læreplanverket for Kunnskapsløftet
2020 (LK20).
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Framandspråk

Betydinga av faget for individ og
samfunn
Språk er ein viktig del av kommunikasjonen
mellom menneske. I dag er den internasjonale
kontakten større enn tidlegare og språkkompetanse
gjev moglegheit for å delta i internasjonale
samanhengar. Språkkompetanse bidreg også til
å gje eit meir nyansert bilde av internasjonale
prosessar og hendingar. Av den grunn er det viktig at
ungdommane blir tilbodne kompetanse innan fleire
språk i tillegg til engelsk.
Ungdommane skal eksperimentere og bruke
forvitenskapen sin i framandspråket. I ei verd som
blir stadig meir globalisert og der interkulturell
kommunikasjon blir stadig viktigare i ungdommane
sine liv, er det viktig at realistiske situasjonar
blir tekne inn i språklæringa. Større forståing
for ståstaden til andre kulturar vil kunne utvikle
fredstanken hos dei unge. Ungdommane skal få
erfare at det å kunne fleire språk er ein ressurs
både i skulen og i samfunnet elles, og dei skal øve
opp evna til å tenkje kritisk og lære seg å handtere
meiningsbrytingar og respektere usemjer som
likeverdige medlemmar i samfunnet.
I framandspråk handlar faget arbeid om å gjere seg
kjent med og å tolke fagstoff gjennom ulike medium
og ulike typar tekstar. Det kan også innebere å
hente inn naudsynt informasjon og kunnskap i
kommunikasjon med folk frå andre nasjonar som
ledd i utforskande arbeid. Å bli kjent med ulike
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typar tekstar frå ulike stader i verda vil kunne
auke dei unge sin toleranse for menneske frå andre
land. Det å kunne kommunisere med folk frå andre
delar av verda, aukar sjølvkjensla og førebyggjer
fordommar. Å bli kjent med ulike typar tekstar
gjennom ulike medium vil også kunne bidra til auka
forståing, toleranse og respekt for andre kulturar, og
leggje grunnlag for konstruktiv samhandling og fred.
Ved å bruke framandspråket utviklar ungdommane
kunnskap om korleis lokale, nasjonale og globale
livsvilkår er påverka av miljøutfordringar i dag.
Å i større grad forstå korleis andre kulturar er
avhengige av natur og miljø, skal også kunne utvikle
ønske til ungdommar om rettferdig ressursutnytting
og eit berekraftig miljø.
Ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla
der dei bidreg til å utvikle, og er ein del av,
fagkompetansen. Å uttrykkje seg skriftleg og
munnleg i framandspråk er sentralt for å utvikle
kompetanse i språket. Desse ferdigheitene er viktige
reiskapar i arbeidet med å forstå og ta i bruk det
nye språket i stadig meir varierte og krevjande
samanhengar på tvers av kulturar og fagfelt.
Munnlege ferdigheiter inneber både å kunne lytte
og tale. Den praktiske språkkompetansen inneber
å lese for å forstå, utforske og reflektere. Å utvikle
leseferdigheiter i det nye språket vil også bidra til
å styrke leseferdigheita generelt. Rekneferdigheiter
i framandspråk er ein føresetnad for å forstå og
bruke språket i samband med kvantifisering,
berekningar, målingar og grafiske framstillingar i
kvardagslege samanhengar. Digitale ferdigheiter i
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overtramp i aktløyse.

framandspråk utvidar læringsarenaen for faget og
tilfører læringsprosessen verdifulle dimensjonar med
moglegheiter for å møte autentisk språk og bruke
språket i autentiske kommunikasjonssituasjonar.
Kjeldekritikk, opphavsrett og personvern er sentrale
område i digitale samanhengar som også inngår i
framandspråk.

Kunnskaps- og utforskingsområde

Det skal bli tilbydd opplæring i framandspråk i
minst eitt av dei fire språka: tysk, fransk, spansk
eller russisk på nivå I. I tillegg kan andre språk bli
tilbydd. Ungdom som vel framandspråk, må velje
eitt av dei framandspråka som blir tilbydd.
Språkopplæringa i ein montessoriskule er bygd opp
rundt eit system. Dei same øvingane og det same
materiellet kan bli tilpassa og brukt til opplæringa i
fleire språk.

Kommunikasjon

Framandspråk og menneskelege tendensar
Språket er eit bindeledd mellom fysiske og mentale
område, og gjev oss høve til å binde saman ulike
kunnskapsområde. Språket er tanken sin reiskap og
byggjer også opp under individet sine kreative evner,
og evna til å tilpasse seg skiftande omgjevnader og
miljø. Med teknologien vi har i dag, og globaliserte
kommunikasjonsplattformer, er moglegheitene for
å utveksle idéar og kunnskap nærast uavgrensa.
Ungdom i det tredje utviklingstrinnet skal i dag
ikkje berre finne plassen sin i det regionale og
nasjonale samfunnet, men dei søkjer i større grad ut
i det globale samfunnet. Her er språk nøkkelen til
suksess.

Områda skildrar det viktigaste ungdommane skal
lære i framandspråk, og det ungdommane må lære
for å kunne meistre og bruke språket. Nøkkelfunn
skal prege innhaldet og progresjonen, og bidra til
at ungdommane over tid lærer å forstå innhald og
samanhengar i faget.

Kommunikasjon er sjølve kjernen i faget. Å
lære framandspråk handlar om å forstå og bli
forstått. Ungdommane skal utvikle kunnskapar og
ferdigheiter for å kommunisere formålstenleg både
munnleg og skriftleg. Språket skal takast i bruk
frå første stund både utan og med å bruke ulike
medium og verktøy.
Ungdommane skal få positive opplevingar ved å
uttrykkje og utfalde seg munnleg. Dei skal lytte til
og byggje vidare på andre sine innspel i samtalar.
Dei skal presentere, fortelje og diskutere på
formålstenlege måtar både spontant og planlagt.
Ungdommane skal få oppleve skriveopplæringa
som meiningsfull. Dei skal kunne skrive på
framandspråket i ulike sjangrar og for ulike formål,
og dei skal kunne kombinere skrift med andre
uttrykksformer. Vidare skal dei kunne vurdere
andre sine tekstar og omarbeide eigne tekstar ut frå
tilbakemeldingar.

Framandspråk i det tredje utviklingstrinnet

Ungdom i denne alderen søkjer ut i samfunnet
for å finne plassen sin. I dag opererer mange av
ungdommane på globale plattformer der dei må
kommunisere med menneske med andre morsmål.
Opplæringa må ta omsyn til denne uformelle
kommunikasjonen blant ungdommane, og lære
dei å bruke språket på ein situasjonsbunden og
formålstenleg måte, slik at dei ikkje gjer kulturelle

Nøkkelfunn:
X Munnleg og skriftleg kommunikasjon kan ta
mange former.
X Ulike språk kan ha ulike alfabet og teikn.
X Eg kan tilpasse språket til ulike situasjonar og
mottakarar.
X Gjennom dialog kan menneske forstå tankane,
erfaringane og synspunkta til kvarandre på ein
gjensidig måte.
X Eg kan bruke framandspråk for å gjere meg
forstått.

Interkulturell kompetanse
Kunnskap om og ei utforskande tilnærming til andre
språk, kulturar, levesett og tenkjemåtar opnar for
nye perspektiv på verda og oss sjølve. Å tileigne
seg interkulturell kompetanse inneber å utvikle
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Ungdommar i det tredje utviklingstrinnet er trygge
i morsmålet sitt, og har gjennom det første og andre
utviklingstrinnet opparbeidd seg ein språkleg base i
minst to språk. Dei kan litt formverk, er kjente med
nokre delar av grammatikken, og har akkumulert
eit ordforråd som det blir bygd vidare på i det
tredje utviklingstrinnet. Ungdommane må få ein
kunnskapsbase dei kan kommunisere om.
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forvitenskap på, innsikt i og forståing av kulturelt
og språkleg mangfald, både lokalt og globalt, for å
samhandle med andre.
Ungdommane skal bli kjente med korleis språket
er utbreidd rundt om i verda, årsaka til denne
spreiinga, og kjenne til nokre språklege særtrekk i
ulike land.
Nøkkelfunn:
X Framandspråket høyrer til ein eigen språk
familie, og har utvikla seg over lang tid, både
munnleg og skriftleg.
X Etymologi fortel oss kva ord betyr og kva som
er opphavet til orda (ordhistorie).
X Språket er mennesket sitt geografiske fingeravtrykk.
X Framandspråk kan byggje bruer og kan brukast
i kommunikasjon mellom menneske og nasjonar
over heile kloten.

Språklæring og fleirspråklegheit
Å ha kunnskap om språk og å utforske eiga
språklæring gjer ungdommane betre i stand til
å lære og forstå språk i eit livslangt perspektiv. I
møte med faget framandspråk er ungdommane
allereie fleirspråklege og har omfattande
språklæringserfaring frå ulike kontekstar. Ved
at ungdommane overfører språkkunnskapar
og språklæringserfaringar frå andre språk dei
kan og kjenner til, blir læringa meir effektiv og
meiningsfull.
Nøkkelfunn:
X Framandspråket har ein eigen struktur, og
strukturen i språket kan skilje seg frå strukturen
i norsk.
X Når eg veit kva ord betyr og korleis setningar er
bygde opp, kan eg uttrykkje meg både skriftleg
og munnleg på framandspråket.
X Språkkunnskapar og språklæring i eit språk har
overføringsverdi til eit anna.

Språk og teknologi
Å utforske og utnytte fagleg relevant språkteknologi
og nye medium gjev utvida moglegheiter for å lære
på ein kreativ og kritisk måte, bruke og forstå
språk, kommunisere og tileigne seg interkulturell
kompetanse.
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Nøkkelfunn:
X Språk kan bli behandla og forstått av IT-system.
X Språkteknologiske verktøy kan vere eit
hjelpemiddel i eiga språklæring og/eller i
kommunikasjon med andre.

Kompetansemål
Målet er at ungdommen etter første periode av det
tredje utviklingstrinnet skal bruke nøkkelfunna
sine til å kunne:
X lytte til og forstå enkel og tydeleg tale om
personlege og daglegdagse emne
X delta i enkle samtalar i daglegdagse situasjonar
om aktivitetar og kjente emne
X munnleg fortelje om daglegliv og opplevingar og
uttrykkje meiningar, også spontant
X lese og forstå tilpassa og enklare autentiske
tekstar om personlege og daglegdagse emne
X skrive enkle tekstar om daglegliv og opplevingar
som fortel, skildrar og informerer, med og utan
hjelpemiddel
X bruke enkle språklege strukturar, reglar for
uttale og rettskriving og det offisielle alfabetet
eller teikna til språket for å kommunisere på ein
situasjonstilpassa måte
X bruke relevante lærings- og kommunikasjonsstrategiar, digitale ressursar og erfaringar frå
tidlegare språklæring i læringsprosessen
X utforske og skildre levemåtar, tradisjonar og
geografi i område der språket blir snakka, og sjå
samanhengar med eigen bakgrunn
X utforske og skildre kunstnariske og kulturelle
uttrykk frå område der språket blir snakka, og
gje uttrykk for eigne opplevingar

Vurdering
Undervegsvurdering
Undervegsvurderinga skal bidra til å fremje læring
og til å utvikle kompetanse i faget. Ungdommane
viser og utviklar kompetanse i framandspråk på
nivå I når dei forstår og bruker språket munnleg og
skriftleg i daglegdags kommunikasjon om kjente og
personlege emne, med og utan hjelpemiddel. Dei
viser og utviklar også kompetanse når dei får høve
til å skildre og reflektere over språket og samfunnet
og kulturen der språket blir snakka, viss naudsynt
også på norsk.
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Dei vaksne skal leggje til rette for medverknad
og stimulere lysta for læring ved å ta i bruk
varierte strategiar og læringsressursar for å utvikle
ungdommane sine leseferdigheiter og munnlege og
skriftlege ferdigheiter. Ungdommane skal få oppleve
at det å prøve seg fram åleine og saman med andre
er ein del av det å lære eit språk. Dei vaksne og
ungdommane skal vere i dialog om ungdommane
si utvikling i framandspråk. Med utgangspunkt i
kompetansen ungdommane viser, skal dei få høve
til å setje ord på kva dei opplever at dei får til, og
kva dei får til betre enn tidlegare. Dei vaksne skal
rettleie om vidare læring og tilpasse opplæringa slik
at ungdommane kan bruke rettleiinga til å utvikle
kompetansen sin i å forstå og gjere seg forstått på
framandspråket, munnleg og skriftleg. Ein viktig
del av undervegsvurderinga er kva ungdommane
demonstrerer i presentasjonane sine undervegs og
på slutten av dei utforskande arbeida sine.

Standpunktvurdering
Standpunktkarakteren skal vere uttrykk for den
samla kompetansen ungdommen har i framandspråk
når dei avlsuttar opplæringa på nivå I. Dei vaksne
skal planleggje og leggje til rette for at ungdommane
får vist kompetansen sin på varierte måtar, noko
som inkluderer å forstå, reflektere og tenkje kritisk
i ulike samanhengar. Dei vaksne skal setje karakter
i framandspråk nivå I basert på ungdommen sin
kommunikative og interkulturelle kompetanse, der
munnleg og skriftleg formidlingsevne blir tillagt like
stor vekt.

Vurderingsordning
Ungdommane skal ha éin
standpunktkarakter

EKSAMEN

Eksamensordning i samsvar med
Læreplanverket for Kunnskapsløftet
2020 (LK20).

FRAMANDSPRÅK 8.–10. TRINN

STANDPUNKT
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Fordjuping i arbeid

Å ha moglegheit til å gjere praktisk arbeid
er ein stor del av det førebudde miljøet i
montessoriungdomsskulen; eit miljø der
ungdommane kan utforske den menneskelege
tendensen til arbeid og byggje sopranatura (det
menneskeskapte). Montessoriungdomsskulen
skal gje mange moglegheiter til å vere engasjert i
aktivitetar og prosjekt over tid. Fordjuping i arbeid
gjev ytterlegare moglegheiter for dette.

Betydinga av faget for individ og
samfunn
Fordjuping i arbeid styrker moglegheita til
ungdommen til å utforske fag og bidra i økonomien
til minisamfunnet. Dette har betyding både for
den einskilde og for heilskapen. Faget legg også
til rette for entreprenørskap og samarbeid med
lokalsamfunnet.
Fordjuping i arbeid vil på same måte som faget
arbeid spegle tanken om at studiar og arbeid vil
skje parallelt og ofte med flytande grenser. Faget
fremjar læring også i andre fag. Det gjev meining og
konkretiserer, og andre fag blir brukte som reiskap i
fordjuping i arbeid.
Faget gjev gode moglegheiter til å knyte
miljøbevisstheit til produksjon av varer og tenester,
og dermed utvikling av haldningar til natur og miljø
og berekraft.
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Fordjuping i arbeid er praksisnært, og berekraftig
utvikling kan gjerast tydeleg i planlegging og
produksjon og gje ungdommane høve til å
tenkje globalt og handle lokalt. Dei skal vurdere
miljømessige og økonomiske konsekvensar av vala
dei tek, til dømes ved å bruke og utnytte materiale
godt og ved å vere merksame på ombruk og
reparasjonar der det passar i det konkrete arbeidet
dei gjer.
Ungdommane vil erfare helsemessige og
psykososiale sider ved å arbeide saman med andre.
Faget gjev høve til å førebyggje og løyse konfliktar
og til å gje nye opplevingar av meistring i sosiale
samanhengar og dermed også trene demokrati og
medborgarskap i praksis.
Ferdigheiter som å kunne uttrykkje seg munnleg
og skriftleg, kunne lese og rekne og ha digitale
ferdigheiter og ferdigheiter i å bruke reiskapar
er integrerte i kompetansemåla, der dei bidreg
til å utvikle og er ein del av fagkompetansen.
Ungdommane må samtale om eigne kunnskapar,
ferdigheiter og interesser og gjere greie for og
argumentere for eigne val. Dei må også kunne
presentere eigne erfaringar for andre. Å skrive
logg, dokumentere eige arbeid og resultat, skrive
rapportar og presentasjonar er ein naturleg del av
faget. Ungdommane må kunne lese instruksjonar
og gjere seg nytte av informasjon, og dei må tolke
tabellar og grafiske framstillingar. Dei må også kunne
bruke, omarbeide og tolke relevant talmateriale og
arbeide med budsjett og rekneskap. Å kunne bruke
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digitale verktøy i faget inneber å kunne finne, velje
ut, omarbeide, ta vare på og presentere informasjon
digitalt.

Dei skal setje opp budsjett og rekneskap for arbeidet
sitt og lære korleis dette er eit styringsdokument
og ein kontroll for økonomi. Ungdommen skal få
erfaring med omgrepet berekraft i praksis.

Fordjuping i arbeid og menneskelege tendensar
Sjå kapittelet i faget arbeid. I tillegg til tendensane
som er skildra i faget arbeid, får ungdommane som
fordjupar seg i faget ytterlegare moglegheit til å sjå
på ting frå andre perspektiv, i tillegg til å utvikle sine
eigne prosjekt.
Å abstrahere er ein menneskeleg tendens.
Ved å reflektere over korleis ein sjølv tenkjer
(metakognisjon), kan dei i større grad manipulere
idéar og ulike konsept mentalt. Å ha globale
perspektiv kan til dømes føre til at ungdommane blir
interesserte i årsaker til menneska sine utfordringar.
Moglege løysingar kan gå frå å vere storslåtte til å bli
meir presise og realistiske.

Fordjuping i arbeid i det tredje utviklingstrinnet
Sjå «Arbeid i det tredje utviklingstrinnet» i
læreplanen for arbeid, side 159.

Kunnskaps- og utforskingsområde

Nøkkelfunna skal prege innhaldet og progresjonen,
og bidra til at ungdommane over tid lærer å forstå
innhald og samanhengar i faget.

Berekraftig produksjon og handel
I fordjuping i arbeid skal ungdommane produsere varer
og tenester som det er behov for, og få erfaringar
med entreprenørskap og ferdigheiter knytte til
produksjonen. Vara/tenesta kan lagast ved å bruke
minisamfunnet, eller samfunnet utanfor. Ungdommen
utforskar korleis varer og tenester kan skapast og bidra
til felles økonomi.

Helse, miljø og tryggleik
Ungdommane lærer arbeidsteknikkar og korleis
dei kan ta vare på eiga og andre si helse i arbeidet,
og å ta vare på både arbeidsmiljø og miljøet rundt
seg. Dei lærer om tryggleik, risikovurderingar og
dokumentasjon.
Nøkkelfunn:
X HMS og risikovurderingar inngår i planlegginga
av praktisk arbeid.
X Praktisk arbeid utviklar dømekraft og evne til
kritisk tenking.
X Val av framgangsmåte og materiale gjev
konsekvensar for miljø og økonomi.
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I faget fordjuping i arbeid får ungdommane høve
til å setje i gang eigne prosjekt som ei utviding
av utforskingsområda i faget arbeid, og/eller
som sjølvstendige prosjekt basert på behov i
minisamfunnet. Fordjuping i arbeid til det beste for
minisamfunnet aukar ungdommen sin valorisasjon
(sjå tidlegare skildring). Ungdommane utviklar eit
omgrepsapparat og ferdigheiter knytte til arbeida.
Detaljert innhald i områda må vidareutviklast lokalt,
men fordjuping i arbeid skal ende med konkrete
varer og tenester.

Nøkkelfunn:
X Eg har innsikt i verdiskaping i eit samfunn.
X Eg kan produsere varer og tenester for sal.
X Eg kan planleggje, gjennomføre og presentere eit
arbeid.
X Eg kan oppleve korleis ein idé kan bli til
røynd.
X Eg kan vere med på å produsere varer og
tenester der økonomiske, sosiale og miljø
messige forhold er tekne omsyn til, og som
består over tid.
X Erfaring med dokumentasjon og berekningar
frå eit arbeid har overføringsverdi.
X Å kunne kombinere informasjon frå ulike kjelder
er ei hjelp til å løyse arbeidet.
X Fagspråk er naudsynt for presis kommunikasjon
med andre om arbeidet, og for å reflektere.
X Rekneferdigheiter er naudsynte for å gjere
berekningar som gjev lønnsemd og kvalitet i
arbeidet.
X Å skrive er ein viktig reiskap i å planleggje og
dokumentere arbeid.
X Budsjett og rekneskap er viktig når ein planlegg
arbeidet.
X Arbeid kan gje økonomisk fridom.
X Alle har noko dei kan bidra med.
X Praktiske og organisatoriske ferdigheiter blir
anerkjente og er naudsynte i samfunnet.

Del 2

Kompetansemål
Målet er at ungdommane etter første periode av
tredje utviklingstrinn skal bruke nøkkelfunna sine
til å:
X oppdage og/eller undersøkje behov for varer og
tenester i minisamfunnet og i lokalsamfunnet
X utvikle ein idé til eit ferdig produkt
X planleggje arbeidet og bruke budsjett og rekneskap som styrings- og kontrollverktøy
X lage og/eller forstå, og følgje arbeidsteikningar
eller oppskrifter som blir brukte for å lage eit
produkt
X produsere og levere varer og tenester etter
kvalitetskrav
X bruke faguttrykk, arbeidsmetodar, verktøy,
materiale og teknologi tilpassa arbeidet og
grunngje val
X halde ved like og bruke verktøy på ein trygg
måte
X samarbeide, fremje forslag og ta del i avgjerder
i fellesskap
X ta omsyn til berekraftige prinsipp i alle delar av
arbeidet
X vurdere helse, miljø og tryggleik
X vurdere arbeidsinnsatsen, arbeidsprosessen og
resultatet til seg sjølv og gruppa
X halde orden og oversikt i arbeidet og på arbeids
plassen
X utforske og skildre bruksområda og avgrensingane
til råmateriale

Vurdering
Undervegsvurdering
Undervegsvurderinga skal bidra til å fremje læring
og til å utvikle kompetanse i fordjuping i arbeid.
Ungdommane viser og utviklar kompetanse i
fordjuping i arbeid når dei utforskar behova i
samfunnet og lagar produkt tilknytt desse behova,
åleine og saman, på ein planlagt og trygg måte.
Vidare når dei deltek i felles avgjerder og når
dei reflekterer rundt problemstillingar knytte til
berekraft. Vidare når dei vurderer arbeidsinnsatsen
og resultatet til seg sjølve og gruppa. Dei vaksne
skal vere i dialog med ungdommen om utviklinga
deira, og ungdommen skal få moglegheit til å
prøve seg fram. Med utgangspunkt i kompetansen
ungdommen viser, skal dei få høve til å setje ord på
kva dei opplever at dei får til, og reflektere over eiga
200

fagleg utvikling. Dei vaksne skal rettleie om vidare
læring slik at ungdommane kan bruke rettleiinga til
å utvikle kompetanse i å lage berekraftige produkt
det er behov for, som styrker valorisasjonen og
økonomien til minisamfunnet. Ein viktig del
av undervegsvurderinga er kva ungdommane
demonstrerer i presentasjonane sine undervegs og
på slutten av dei utforskande arbeida sine.

Standpunktvurdering
Standpunktkarakteren skal vere uttrykk for den
samla kompetansen ungdommen har i fordjuping i
arbeid når dei avsluttar opplæringa. Dei vaksne skal
planleggje og leggje til rette for at ungdommen får
vist kompetansen sin på varierte måtar, noko som
inkluderer å forstå, reflektere, og tenkje kritisk i
ulike samanhengar. Dei vaksne skal setje karakter
i faget basert på kompetansen ungdommen har
vist ved å utforske behov og lage produkt, bruke
strategiar for problemløysing og ved å ha reflektert
over og argumentert for løysingar.

Vurderingsordning
STANDPUNKT

Ungdommane skal ha éin
standpunktkarakter

EKSAMEN

Eventuell eksamensordning skal
sendast på høyring og ferdigstillast
seinare
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Naturfag

Betydinga av faget for individ og
samfunn
Naturvitskapen har vakse fram som ei følgje av
forvitenskapen og behova til menneske for å finne
svar på spørsmål om sin eigen eksistens, liv og
livsformer og vår plass i naturen og i universet.
Naturvitskapen er på den måten ein del av vår
kultur.

Rolege omgjevnader, stille og undringa om naturen
tilfredsstiller ungdommen sitt behov for refleksjon
og meditasjon. I naturfag handlar folkehelse og
livsmeistring om å gje ungdommane kompetanse til
å lære om sin eigen kropp og ta vare på den fysiske

Å kunne skilje mellom vitskapleg basert kunnskap
og kunnskap som ikkje er basert på vitskap er viktig
for å kunne ta gode demokratiske val og for godt
medborgarskap. Naturfag skal samstundes bidra til
å vere open for den erfaringsbaserte og tradisjonelle
kunnskapen som samar og anna urbefolkning har
om naturen. Kompetanse i naturfag gjev grunnlag
for å forstå og vere kritisk til argumentasjonen i
samfunnsdebatten, og er viktig for at ungdommane
skal kunne vere aktive medborgarar og bidra til ei
teknologisk og berekraftig utvikling.
Den raske teknologiske utviklinga har endra
samfunnet, og utviklinga til mennesket held
ikkje nødvendigvis følgje med denne. Dette kan
innebere ein trugsel for menneskeheita, og det er
difor viktig med ein ny moral som tek ansvar for
menneskeheita når einskildindivid får unaturleg
stor makt. Berekraft er eit omgrep som ligg som ein
grunnstein i all montessoripedagogikk. Tanken om
at vi berre har éi jord, som ikkje kan bli erstatta,
har mykje fokus spesielt hos dei unge generasjonane
i dag. Montessoripedagogikken representerer ei
holistisk tilnærming der kunnskap om oppbygginga
og tilstanden til jordkloten står sentralt. Vi skal
gje ungdommane våre dei beste føresetnadene for
å bli endringsagentar, aktive yrkesdeltakarar og
samfunnsaktørar i ei nær framtid vi førebels berre
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I naturfag inneber faget arbeid å bringe det
praktiske arbeidet inn i utforsking og læring. Å
drive utforskande arbeid og bruke elementa i
minisamfunnet er ein introduksjon både til natur
og sivilisasjon, og gjev endelause moglegheiter
for vitskaplege og historiske studiar. Både studiar
og arbeid er viktige område som ikkje utelukkar
kvarandre, men tvert imot gjer kvarandre rikare.
Dette skjer parallelt og ofte med flytande grenser.
Gjennom utforskande arbeid kan ungdommane
jobbe tverrfagleg med røyndomsnære prosjekt.
Ansvaret dei får, gjev moglegheit for reelle
konsekvensar og gjev erfaringar. Dei får eit
godt grunnlag for å kunne bli aktive, ansvarlege
medborgarar og bidra med sine erfaringar med
demokrati frå sitt eige minisamfunn.

og psykiske helsa si. Ved å samarbeide med andre
ungdommar øver dei opp robustheit og tilhøyrsle i
minisamfunnet.

Del 2

anar konturane av. Ansvaret vårt er å best mogleg
forstå dei utfordringar ungdommar møter i framtida,
og vere ein del av løysinga samstundes som vi
førebur dei på å møte framtidige krav. Difor har
miljøvern, miljøbevisstheit og berekraftig utvikling
ein naturleg plass i montessoriungdomsskulen, både
på det lokale og det globale planet.
Ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla der dei
bidreg til å utvikle, og er ein del av, fagkompetansen.
Å kunne uttrykkje seg munnleg og skriftleg i
naturfag inneber å presentere og skildre eigne
opplevingar og observasjonar. Skriftlege rapportar
frå eksperiment, feltarbeid, ekskursjonar og frå
teknologiske utviklingsprosessar er sentrale.
Å formulere spørsmål og hypotesar og å bruke
naturfaglege omgrep og uttrykksformer inngår i
dette. Å argumentere for eigne vurderingar og gje
konstruktive tilbakemeldingar er viktig i naturfag.
Leseferdigheiter inneber å samle informasjon, tolke
og reflektere over innhaldet i naturfaglege tekstar,
brosjyrar, aviser, bøker og internett i tillegg til å lese
bruksrettleiingar, oppskrifter, tabellar, ulike diagram
og symbol. Rekneferdigheiter inneber å bruke
tal og berekningar for å registrere og utarbeide
resultat frå eigne målingar, og å lage tabellar og
diagram med naturfagleg innhald. Det inneber også
å bruke og tolke formlar og modellar frå røynda
og omarbeide og tolke ulike typar data. Digital
kompetanse er viktig for å kunne bruke digitale
verktøy til å utforske, måle, visualisere, simulere,
registrere, dokumentere og publisere i forsøk og
feltarbeid. Digitale animasjonar, simuleringar
og spel er gode hjelpemiddel for å stimulere
kreativitet, levandegjere og visualisere naturfaglege
problemstillingar. Å kritisk vurdere nettbasert
naturfagleg informasjon styrker arbeidet med faget.

Naturfag og menneskelege tendensar
Ungdommane har no evna til å tenkje logisk,
og ser stadig etter samanhengar mellom ting i
universet. Dei er ikkje lenger berre opptekne av
faktakunnskapar. Frøa som blei sådde på dei lågare
trinna byrjar no å spire. Dei ønskjer å utforske verda
i ein større samanheng og dei har evne til å stille
kritiske spørsmål.
Å arbeide både praktisk og teoretisk i
elementa, laboratorium og naturen, med ulike
problemstillingar, er naudsynt for å få erfaring med
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og utvikle kunnskap om metodar og tenkemåtar
i naturvitskapen. Dette kan bidra til å utvikle
kreativitet, kritisk evne, openheit og aktiv deltaking
i situasjonar der naturfagleg kunnskap og ekspertise
inngår. Feltarbeid i naturen, eksperiment i
laboratoriet og ekskursjonar til museum, vitensenter
og bedrifter vil gjere opplæringa i naturfag rikare og
gje rom for undring, forvitenskap og fascinasjon.

Naturfag i det tredje utviklingstrinnet
Studiet av jorda og av livet på jorda reknast som ein
del av førebuinga til det vaksne livet. I det tredje
utviklingstrinnet har ungdom eit behov for å forstå
verda til dei vaksne dei og har ein naturleg drivkraft/
tendens for å lære seg dette. Desse studiane
utfordrar intellektet vårt, og haldningane og
kjenslene våre. Lovene og teoriane i naturvitskapen
er modellar av ei samansett røynd, og desse
modellane blir endra eller vidareutvikla gjennom
nye observasjonar, eksperiment og idéar.
Ved å arbeide med faget skal ungdommane
gjerast bevisste på den uskiljande samanhengen
og påverknaden mellom jorda og alt liv på denne
planeten. Det blir fokusert spesielt på økosystem og
mennesket sin påverknad på, og ansvar for, miljøet.
Ein viktig del av allmennkunnskapen er å kjenne
til at naturvitskapen er i utvikling, og at forsking og
ny kunnskap i naturvitskap og teknologi har stor
betyding for samfunnsutviklinga og for livsmiljøet.
Sjølv om naturvitskapen er delt opp i ulike
fagdisiplinar som til dømes biologi, fysikk, kjemi og
geofag, er målet at faget naturfag både teoretisk og
praktisk er som eit heilskapleg fag.
Det bør bli lagt til rette for at ungdommane får høve
til å sjå den nye kunnskapen i lys av historiske
hendingar, til dømes ved å sjå på verdsbiletet
gjennom tidene.

Kunnskaps- og utforskingsområde
Kunnskaps- og utforskingsområda i naturfag og
montessoriungdomsskulen med sine element kan
som oftast bli knytte saman i utforskande arbeid.
Kompetanse i å forstå ulike typar naturvitskaplege
tekstar, metodar og teknologiske løysingar gjev
eit godt grunnlag for yrkesfaglege utdanningar,
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vidare studiar og livslang læring i yrke og fritid.
Ungdommane har no evna til å tenkje logisk, og ser
stadig etter samanhengar mellom ting i universet.
Fridomen til ungdommane består i å kunne utforske
særskilde interesser innan faget. Ansvaret til
ungdommen består i å delta aktivt i presentasjonar
og delta i utforskande arbeid. Nøkkelfunn skal
prege innhaldet og progresjonen, og bidra til at
ungdommane over tid lærer å forstå innhald og
samanhengar i faget.

Naturvitskaplege praksisar og tenkjemåtar
Ungdommane skal oppleve naturfag som eit praktisk
og utforskande fag. Ungdommane skal ved å oppleve,
undre seg, utforske og erfare forstå verda omkring
seg i eit naturvitskapleg perspektiv. Ved å arbeide
praktisk og ved å lage eigne modellar for å løyse
faglege utfordringar, kan ungdommane utvikle
skaparglede, evne til nytenking og forståing av
naturfagleg teori. Naturvitskapane har eit spesielt
språk og fagspesifikke måtar å tenkje på for å
forklare fenomen og hendingar. Området skildrar
uttrykksformer, metodar og tenkjemåtar i faget.
Arbeid med området naturvitskaplege praksisar og
tenkjemåtar skal bli kombinert med arbeid knytt
til dei andre kunnskaps- og utforskingsområda og
elementa i minisamfunnet.
Nøkkelfunn:
X Eg skaffar erfaring gjennom forskingsarbeid,
og utviklar forvitenskap og forskartrong.
X Fagområda har ein praktisk nytte.
X Eg utviklar evna til å tenkja heilskapleg.

Nøkkelfunn:
X Eg kan forstå, skape og bruke teknologi.
X Eg skal kunne programmere og modellere.
X Eg kan tenkje kreativt og nyskapande.
X Berekraftig tenking kan koplast til teknologi.

Energi og materie
Ungdommen skal forstå korleis vi bruker sentrale
teoriar, lover og modellar for, og omgrep om,
energi, stoff og partiklar for å forklare den fysiske
verda. Ved å bruke kunnskap om energi og materie
skal ungdommane forstå naturfenomen og sjå
samanhengar i naturfaget.
Nøkkelfunn:
X Eg kjenner til universet og fenomen innan
astronomi.
X Universelle faktorar kan påverke klimaet på
jorda.
X Eg utviklar inngåande ferdigheiter i grunn
leggande fysikk og kjemi.

Jorda og livet på jorda
Ungdommane skal i naturfaget forstå naturen
og miljøet betre. Kunnskap om, forståing av og
opplevingar i naturen kan fremje viljen til å verne
om naturressursane, bevare biologisk mangfald og
bidra til berekraftig utvikling.
Ungdommane skal få ei grunnleggande forståing
av korleis jorda er danna, og korleis livet på jorda
har utvikla seg. Kunnskap om jorda som system og
korleis menneska påverkar dette systemet, skal gje
ungdommen grunnlag til å ta berekraftige val.

Teknologi
Nøkkelfunn:
X Eg kjenner evolusjonsteorien og forstår årsaker
til endringar.
X Plantar og dyr er grunnlaget for matforsyninga vår.
X Menneskeskapte faktorar kan påverke klimaet
på jorda.
X Eg har grunnlag for å kunne ta berekraftige val.

Kropp og helse
Ungdommane skal forstå korleis dei store og små
systema i kroppen verkar saman. Dei skal også
forstå korleis kroppen utviklar seg, og korleis fysisk
og psykisk helse kan bli tekne vare på. Kunnskap
om systema i kroppen og korleis dei påverkar
kvarandre, skal hjelpe ungdommane til å ta vare på
eigen kropp og helse i eit livslangt perspektiv.
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Ungdommane skal forstå, skape og bruke teknologi,
inkludert programmering og modellering, når dei
arbeider med naturfag. Verkstadene og musea i
minisamfunnet er naturlege læringsarenaer. Ved
å bruke og skape teknologi kan ungdommane
kombinere erfaring og fagleg kunnskap med å
tenkje kreativt og nyskapande. Ungdommane skal
forstå teknologiske prinsipp og verkemåtar. Dei skal
vurdere korleis teknologi kan bidra til løysingar,
men også skape nye utfordringar. Kunnskap om
og kompetanse innan teknologi er difor viktig i
eit berekraftperspektiv. Å arbeide med området
teknologi skal bli kombinert med arbeid knytt til dei
andre områda og element i minisamfunnet.
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Nøkkelfunn:
X Mennesket og miljøet påverkar kvarandre
gjensidig.
X Eg tileignar meg kunnskap om det fysiske
mennesket med utgangspunkt i eigen alder
og eiga framtid.

X

X

X

Kompetansemål
X

Målet er at ungdommane etter første periode
i tredje utviklingstrinn skal kunne bruke
nøkkelfunna sine til å:
X stille spørsmål og lage hypotesar om naturfaglege
fenomen, identifisere avhengige og uavhengige
variablar og samle data for å finne svar
X analysere og bruke innsamla data til å lage
forklaringar, drøfte forklaringane i lys av
relevant teori og vurdere kvaliteten på eigne og
andre sine utforskingar
X bruke og lage modellar for å føreseie eller skildre
naturfaglege prosessar og system og gjere greie
for styrker og avgrensingar ved modellane
X delta i risikovurderingar knytte til forsøk og
følgje tryggleikstiltaka
X gje døme på dagsaktuell forsking og drøfte
korleis ny kunnskap blir generert gjennom
samarbeid og kritisk tilnærming til eksisterande
kunnskap
X utforske, forstå og lage teknologiske system som
består av ein sendar og ein mottakar
X bruke programmering til å utforske naturfaglege
fenomen
X utforske kjemiske reaksjonar, forklare massebevaring og gjere greie for betydingar av nokre
forbrenningsreaksjonar
X bruke atommodellar og periodesystemet til
å gjere greie for eigenskapar til grunnstoff og
kjemiske bindingar
X skildre drivhuseffekten og gjere greie for faktorar
som kan vere årsak til globale klimaendringar
X gjere greie for energibevaring og energikvalitet
og utforske ulike måtar å omdanne, transportere
og lagre energi på
X drøfte korleis energiproduksjon og energibruk
kan påverke miljøet lokalt og globalt
X skildre korleis forskarar har kome fram til
evolusjonsteorien og bruke denne til å forklare
korleis biologisk mangfald utviklar seg
X samanlikne celler hos ulike organismar og skildre
samanhengar mellom oppbygging og funksjon
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X

X

X
X

X

utforske eitt eller fleire område innan botanikk
eller zoologi knytt opp til grunnlaget for
matforsyninga vår
utforske samanhengar mellom abiotiske og
biotiske faktorar i eit økosystem og diskutere
korleis energi og materie blir omdanna i krinsløp
gje døme på og drøfte aktuelle dilemma knytte
til utnytting av naturressursar og tap av biologisk
mangfald
gje døme på den tradisjonelle kunnskapen til
samar om naturen og diskutere korleis denne
kunnskapen kan bidra til å forvalte naturen på
ein berekraftig måte
gjere greie for korleis fotosyntese og celleanding gjev energi til alt levande gjennom karbon
krinsløpet
bruke platetektonikkteorien til å forklare
utviklinga til jorda over tid og gje døme på
observasjonar som støttar teorien
drøfte spørsmål knytte til seksuell og
reproduktiv helse
samanlikne nervesystemet og hormonsystemet
og skildre korleis rusmiddel, legemiddel, miljøgifter og doping påverkar signalsystema
skildre immunforsvaret til kroppen og korleis
vaksinar verkar, og gjere greie for kva vaksinar
betyr for folkehelsa

Vurdering
Undervegsvurdering
Undervegsvurderinga skal bidra til å fremje læring
og til å utvikle kompetanse i faget. Ungdommane
viser og utviklar kompetanse når dei bruker
fagspråk, teoriar og modellar for å skildre, forklare
og drøfte naturfaglege fenomen. Dei viser og utviklar
også kompetanse når dei utforskar, argumenterer,
analyserer og reflekterer over naturfaglege emne og
samanhengar mellom dei, og vurderer eigne funn og
resultat. Vidare viser og utviklar dei kompetanse når
dei bruker faglege praksisar, og når dei reflekterer
over korleis naturvitskapleg kunnskap blir utvikla.
Ungdommane viser også kompetanse når dei
bruker programmering og utforskar teknologi.
Dei vaksne skal leggje til rette for medverknad og
stimulere til lærelyst gjennom å leggje til rette for
varierte, praktiske og utforskande arbeidsmåtar.
Dei vaksne og ungdommane skal vere i dialog om
ungdommane si utvikling i naturfag. Ungdommane
skal få moglegheit til å utforske og prøve seg fram.
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Med utgangspunkt i kompetansen ungdommane
viser, skal dei få høve til å setje ord på kva dei
opplever at dei får til, og reflektere over eiga fagleg
utvikling. Dei vaksne skal rettleie om vidare læring
og tilpasse opplæringa slik at ungdommane kan
bruke rettleiinga til å utvikle kompetansen sin i
naturfag. Ein viktig del av undervegsvurderinga er
kva ungdommane demonstrerer i presentasjonane
sine undervegs og på slutten av dei utforskande
arbeida sine.

Standpunktvurdering
Standpunktkarakteren skal vere uttrykk for den
samla kompetansen ungdommen har i naturfag
når dei avsluttar opplæringa etter første periode av
tredje utviklingstrinn. Dei vaksne skal planleggje
og leggje til rette for at ungdommane får vist
kompetansen sin på varierte måtar, noko som
inkluderer å forstå, reflektere og tenkje kritisk i
ulike samanhengar. Dei vaksne skal setje karakter
i naturfag basert på kompetansen ungdommen har
vist når han/ho har kommunisert kunnskap om
og forståing av innhaldet og samanhengar i faget.
Karakteren skal også vere basert på kompetansen
ungdommen har vist når han/ho har arbeidd
praktisk og utforskande med faget.

Vurderingsordning
STANDPUNKT

Ungdommane skal ha éin
standpunktkarakter

EKSAMEN

Eksamensordning i samsvar med
Læreplanverket for Kunnskapsløftet
2020 (LK20).
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Samfunnsfag

Betydinga av faget for individ og
samfunn
Samfunnsfaget skal med sine ulike metodar og
tenkjemåtar vere med på å styrke ungdommane sitt
aktive medborgarskap, deira demokratiforståing
og miljøbevisstheit med fokus på menneskerettar
og likestilling. Det blir undersøkt og drøfta korleis
menneske og samfunn har forandra seg gjennom
tidene. For å møte ungdommen sitt sterke behov
for å forstå samfunnsoppbygginga, blir det fokusert
spesielt på den gjensidige påverknaden mellom
menneske og naturen og resultata av denne, og
i størst mogleg grad leve i eit minisamfunn. Det
å vektleggje miljøbevisstheit og miljøvern står
sentralt. I ulike samfunnsstudiar blir det arbeidd
med både historiske samfunn og utviklinga fram til i
dag. Det blir gjort studiar av ulike styreformer og av
endringar i ulike samfunn. Studiet av menneska sine
levekår er ein viktig del av arbeidet i samfunnsfag.
Målet er at ungdommane skal forstå verda i vår tid
betre.
I samfunnsfag inneber faget arbeid blant
anna utforskande arbeid og mikroøkonomi.
Ungdommane produserer varer og tenester og får
økonomisk forståing og innsikt i verdiar, rekneark,
marknadsføring, statistikk med meir. Område i
samfunnsfag kan bli knytte til utforskande arbeid,
og dermed gjere samfunnsfag til ein del av ekte
og naudsynt arbeid i minisamfunnet. Utforskande
arbeid og å bruke elementa i minisamfunnet er ein
introduksjon både til natur og sivilisasjon, og gjev
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endelause moglegheiter for vitskaplege og historiske
studiar. Ved å arbeide saman utviklar ungdommane
eigne haldningar og synspunkt som igjen fører til
styrka mangfaldskompetanse. Dette fører til at
ungdommane kan få nye perspektiv og sjå på ei
problemstilling med nye auge. Det blir oppmoda
til å bruke lokalsamfunnet til både læring og for
at ungdommane skal bidra med til dømes sosialt
entreprenørskap.
I samfunnsfag tek folkehelse og livsmeistring
utgangspunkt i at ungdomsåra er ein sensitiv
periode der det går føre seg ei rask forandring både
fysisk og psykisk. Ungdommane skal bli bevisste
på sin eigen identitet og korleis han utviklar seg på
veg til vaksenlivet. Med dei mange oppgåvene og
ansvaret i minisamfunnet vil ungdommane forstå
identiteten sin i ulike fellesskap. Innsikt i korleis
relasjonar og tilhøyrsle blir påverka i samspel
med andre blir fremja ved å få ansvar og ulike
roller i minisamfunnet. Andre område som faget
bidreg til, er innsikt i utfordringar ved seksualitet,
personleg økonomi, rus og utanforskap. Ved hjelp
av blant anna elementet internat, lever dei saman
og vidareutviklar harmoni og høflegheit, respekt og
toleranse for kvarandre. Dette er med på og bidreg
til at ungdommane er godt rusta i møte med krava
samfunnet stiller, med vekt på mellommenneskelege
relasjonar og grunnleggande menneskelege behov.
Demokrati på skulen og i klasserommet inneber
blant anna moglegheita ungdommane har til å
medverke og å utvikle eit demokratisk sinnelag.
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Ungdom og vaksne skal i fellesskap finne ut av
dei beste avgjerdene som blant anna omhandlar
minisamfunnet. Samfunnsfaget bidreg saman med
andre fag til at ungdommane utviklar kunnskap
om og innsikt i demokratiske verdiar og prinsipp.
Samfunnsmøtet/rådsmøtet som finn stad kvar veke
tek store og små avgjerder og krev ofte eit fleirtal
for å kunne forvalte elementa på ein berekraftig
måte. Det er viktig for ungdommane å utvikle
kritisk tenking, å ha ulike perspektiv, å handtere
meiningar og tankar ein ikkje er einig i, og å vise
aktivt medborgarskap. Ungdommane skal også få
innblikk i trugslar mot demokratiet og samfunnet
generelt, som terrorisme, ytterleggåande haldningar
og ekstreme handlingar.
Ungdommane skal få innsikt i dei økonomiske,
miljømessige og sosiale dimensjonane ved
berekraftig utvikling og sjå samanhengen mellom
desse. Kunnskap om samanhengar mellom natur
og samfunn (natur vs. sopranatura) og korleis
menneske påverkar klima og miljø, og korleis
levekår, levesett og demografi heng saman er med
på å fremje denne forståinga. Den økonomiske delen
av berekraftig utvikling handlar om grøn vekst og å
gjere skilnaden mellom fattige og rike mindre. Den
sosiale delen handlar om å sikre at alle menneske
får eit godt og rettferdig grunnlag for eit anstendig
liv. Den miljømessige delen legg vekt på å ta vare
på naturen og klimaet som ein fornybar ressurs for
menneske.

Rekneferdigheiter inneber å behandle og samanlikne
talmateriale om faglege tema, og å bruke, tolke og
lage tabellar og grafiske framstillingar. Det handlar
også om å gjere undersøkingar der ein må telje,
bruke målestokk på kart og rekne med tid. Digitale
ferdigheiter er omtalt i kapittelet om samfunnsfag i
det tredje utviklingstrinnet.

Samfunnsfag og menneskelege tendensar
Samfunnsfag består av områda historie, geografi og
samfunnskunnskap. Samfunnsfag er eit fag som skal
styrke ungdommane til å bli deltakande, engasjerte
og kritisk tenkjande medborgarar.
Ungdommane skal få moglegheit til å utforske
sin eigen identitet, lokalsamfunnet dei lever i, og
nasjonale og globale problemstillingar. Faget skal
bidra til identitetsutviklinga til den einskilde og til å
forstå dei ulike fellesskapa vi menneske inngår i.
Mennesket si historie er historia om mennesket som
skapar. Menneske er vesen som har både fysiske og
åndelege behov. Dei har både intellekt og vilje. Dei
har brukt fridomen sin til å meistre omgjevnadene
sine. Dei har brukt hendene sine og førestillingsevna
si til å skape det som Maria Montessori kalla
sopranatura, ei menneskeskapt verd. Dei har
lausrive seg frå naturen på ein måte som gjer at dei
fleste menneske er meir direkte avhengige av andre
menneske enn av naturen for å overleve.
Ein kan tolke historia ut frå ein heroisk eller
antiheroisk innfallsvinkel. Antiheroisk historie er
historia om dei vanlege menneska, i motsetnad
til heltane. Montessori meinte at vi bør bruke den
antiheroiske tilnærminga, fordi historie er «dramaet
om forvandlinga av miljøet».
Historia er dynamisk, og målet er å bevisstgjere
ungdommane om at alle er med på å utvikle historia.
Fokuset er på det uendelege potensialet som alle
menneske har til å skape, bruke intelligensen
sin og evna si til medkjensle. Vi må appellere til
ungdommane sin forvitenskap og undring. Arbeidet i
faget skal hjelpe ungdommane til å utvikle takksemd
207

SAMFUNNSFAG 8.–10. TRINN

Ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla der dei
bidreg til å utvikle, og er ein del av, fagkompetansen.
Å kunne uttrykkje seg munnleg og skriftleg i
samfunnsfag inneber å fortelje om hendingar i fortid
og samtid, å greie ut om stader og fakta, å bruke
definisjonar, omgrep og faguttrykk for å forklare
årsak og verknad knytt til samfunn og kultur. Det
inneber å kunne presentere resultat av eige arbeid
tydeleg og forståeleg for andre, og å kunne samtale
om eigne og andre sine presentasjonar. Skriftleg og
munnleg uttrykksevne vil seie å kunne reflektere
over meiningsinnhaldet i tekstar, bilete, filmar og
gjenstandar, og å kunne samanlikne, argumentere
og drøfte verdiar i informasjon og kjelder, hypotesar
og modellar. Leseferdigheiter i samfunnsfag inneber
å setje seg inn i, granske, tolke og reflektere over
faglege tekstar og skjønnlitteratur med stigande
vanskegrad for å oppleve kontakt med andre tider,
stader og menneske. Det vil også seie å behandle og

bruke variert informasjon frå bilete, film, teikningar,
grafar, tabellar, globusar og kart. For å forstå og delta
aktivt i samfunnet ein lever i, er det naudsynt å
kunne lese og samle informasjon frå oppslagsverk,
aviser og internett, og å vurdere dette kritisk.
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ved å forstå samfunnet lokalt, nasjonalt og globalt.
Ved å leve saman i eit minisamfunn, er ungdommen
saman med andre ungdommar og andre i samfunnet
utanfor familien sin. Dei finn hans/hennar tid
og stad og korleis dei går inn i vaksenverda. Dei
observerer andre vaksne og jamaldra, korleis
dei opptrer og fungerer i eit samfunn, men utan
vurdering eller verdi. I minisamfunnet utviklar
dei seg moralsk og sosialt, det å vere merksam
på kva ein seier og gjer for å ha eit harmonisk
fellesskap. Ungdommane øver seg på å ikkje måtte
bli tilfredsstilte omgåande. Dei må ha tålmod og
forstå at prosessar i samfunnet kan ta både kortare
og lengre tid. Dei får øvd seg på å gjere arbeid når
som helst og saman med kven som helst – slike
situasjonar dei vil møte i yrkeslivet.
Kommunikasjon er ein av dei største styrkane til
mennesket, og er eit middel til å leve fredeleg med
samfunnet sitt. Det er også viktig for å kunne ta
demokratiske avgjerder, diskutere, gjennomføre
seminar, gje uttrykk for eige syn og dele kunnskap
og erfaringar. På denne måten lærer dei av
kvarandre.
Ein annan menneskeleg tendens er tilknyting – at
menneske kjem saman som ei sosial gruppe, berre
for gleda av å kome saman, og ønskjer å omgåast i
sosiale aktivitetar. Ein flokk-tendens som er med
på å etablere samfunn. Tilknyting gjev menneske
tryggleik, kameratskap, aksept og ei kjensle av
tilhøyrsle. I minisamfunnet til ungdommane
opparbeider ungdommane ein «gruppeintelligens»
og gjer det mogleg med endringar for eit samfunn.

Samfunnsfag i det tredje utviklingstrinnet
Ungdomstida er ein periode i livet der ein blir
førebudd på vaksenlivet og til å meistre det lokale
og det globale samfunnet. Ungdommane jobbar i
eit slags miniatyrsamfunn som speglar det store
samfunnet dei snart skal ut i. Ungdommane
gjennomfører ekte arbeid, tener ekte pengar
og er med på å bestemme korleis det skal vere
på skulen. Kva inntektene kan brukast på i
minisamfunnet blir bestemt av ungdommane sjølve
på samfunnsmøte/rådsmøte eller morgonmøte
som ungdommane arrangerer og er ansvarlege
for. I fellesskapet og i samhandling med andre
blir identitet og tilhøyrsle utvikla. Ungdommane
arbeider saman som ei gruppe der alle arbeider
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mot eit felles mål; å bli sosialt og økonomisk
uavhengige. Ungdommar har eit sterkt ønske om
og behov for å byggje og forstå samanhengar, og
dei treng å vite at det dei lærer er relevant for livet
deira. Samfunnsfaget dekkjer mykje av dette blant
anna med økonomiforståing som tek utgangspunkt
i ungdommane sin mikroøkonomi. Med daglege
morgonmøte og vekentlege samfunnsmøte/
rådsmøte styrt av ungdommane, får ungdommane
utvikla demokratiforståinga og kan delta aktivt i å
bestemme og forme eigen skulekvardag.
Historie omfattar korleis menneske skapar bilete
av, og former, si eiga forståing av fortida. Å utvikle
historisk oversikt og innsikt og øve opp ferdigheiter
for kvardagsliv og deltaking i samfunnet er
sentralt. Det blir lagt vekt på å auke ungdommane
si innsikt i norsk historie for å gjere dei i stand
til å forstå samfunnet i dag. Dei skal samanlikne
det norske samfunnet med andre samfunn, med
spesielt fokus på tidsperioden 1800-talet og fram
til i dag. Eit viktig formål med samfunnsfag er at
ungdommane utviklar digitalt medborgarskap.
Digitale ferdigheiter i samfunnsfag inneber å kunne
bruke digitale verktøy til å finne, behandle og
navigere i digitale kjelder, utøve digital kjeldekritikk
og velje ut relevant informasjon. Det går også ut
på å kunne kommunisere, samarbeide og skape
digitale produkt og å følgje reglar og normer
for nettbasert kommunikasjon, personvern og
opphavsrett. Ferdigheitene inneber også å ta
omsyn til informasjon og datatryggleik. Utviklinga
av digitale ferdigheiter går frå å utforske og bruke
digitale ressursar, til å søke og velje informasjon
sjølvstendig og til å vise god digital dømekraft når
ein vel informasjon, bruker digitale ressursar og
kommuniserer digitalt.

Kunnskaps- og utforskingsområde
Områda i samfunnsfag rammar inn innhaldet i faget
og skildrar det ungdommane må lære for å kunne
meistre faget. Nøkkelfunna skal prege innhaldet og
progresjonen, og bidra til at ungdommane over tid
lærer å forstå innhald og samanhengar i faget.

Undring og utforsking
Ungdommane skal kunne undre seg, reflektere over
og vurdere korleis kunnskap om samfunn før og no
blir til. Ungdommane skal få vere nyfikne og aktivt
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kunnskapssøkjande og kunnskapsskapande åleine og
saman med andre både i og utanfor minisamfunnet.
I tillegg skal ungdommane kunne samle inn og bruke
informasjon frå ulike typar historiske, geografiske
og samfunnsvitskaplege kjelder for å kaste lys over
forhold i ulike samfunn, til ulike tider, og i sitt eige
liv. Dei skal også kunne vurdere kritisk om kjeldene
er pålitelege og relevante. Dei skal kunne utforske
eigen identitet, lokalsamfunnet dei lever i, og
nasjonale og globale problemstillingar.
Nøkkelfunn:
X Kunnskap om samfunn før og no blir til på ulike
måtar.
X Eg kan utvikle evna til undring og utforsking,
åleine og saman med andre.
X Det finst informasjon om ulike samfunnsforhold
frå mange ulike kjelder, og kjelder må brukast
kritisk.

Samfunnskritisk tenking og samanhengar
Ungdommane skal forstå samanhengar mellom
geografiske, historiske og notidige forhold og korleis
desse forholda kvar for seg og saman har påverka
menneske og samfunn. Ungdommane skal få innsikt
i den gjensidige påverknaden mellom natur og
samfunn. Dei skal sjå korleis utviklinga i fortida
var prega av brot og kontinuitet. Ungdommane skal
analysere korleis makt og maktrelasjonar har verka
og verkar inn på ulike forhold i samfunnet. Dei skal
vurdere kunnskap, hendingar og fenomen frå ulike
perspektiv og reflektere over kvifor menneske har
gjort og gjer ulike val.

Demokratiforståing og deltaking
Ungdommane skal forstå korleis geografiske,
historiske og notidige forhold har lagt og framleis
legg til rette for føresetnader og moglegheiter
menneske har hatt og har til å samarbeide,
organisere seg og ta avgjerder i ulike samfunn.
Ungdommane skal få innsikt i skilnader mellom land

Nøkkelfunn:
X Eg forstår kvifor konfliktar har oppstått og
oppstår og korleis dei blir handterte.
X Mennesket gjennom tidene har alltid handla ut
frå dei same behova, men måten dei har gjort
det på, har prega dei ulike kulturane.
X Det finst ulike styremåtar over tid og rom.
X Eg kan påverke og medverke i utforminga av
minisamfunnet.
X Eg har kunnskap om ulike samfunnsstrukturar
og utfordringane deira.

Berekraftige samfunn
Ungdommane skal forstå korleis geografiske,
historiske og notidige forhold har lagt og legg
føresetnader for korleis menneske har dekt og
dekkjer behova sine, og for korleis dei har fordelt
og fordeler ressursar i ulike samfunn. Det inneber
å sjå at geografisk mangfald og variasjon set
rammer for livsgrunnlag og levekår. Ungdommane
skal få innsikt i dei økonomiske, miljømessige og
sosiale dimensjonane ved berekraftig utvikling,
og samanhengen mellom desse. Dei skal forstå
korleis endringar i fortida har påverka dei tre
dimensjonane og dermed kor berekraftig ulike
samfunn er. Ungdommane skal sjå at ressursbruken
til menneska har hatt og har konsekvensar, og
kunne vurdere handlingsalternativ for berekraftig
utvikling på individuelt, nasjonalt og globalt nivå.
Berekraftig utvikling i samfunnsfag skal sjåast i lys
av ulike perspektiv, frå det lokale til det globale, og i
urfolks- og minoritetsperspektiv, med vekt på fortid,
notid og framtid.
Nøkkelfunn:
X Geografiske, historiske og notidige forhold har
betyding for korleis menneske dekkjer behova
sine og fordeler ressursar i ulike samfunn.
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Nøkkelfunn:
X Samfunn og natur påverkar kvarandre gjensidig.
X Eg kan utvikle samfunnskritisk tenking og ser
samanhengar.
X Makt og maktrelasjonar verkar inn på ulike forhold i samfunnet.
X Eg kan vurdere kunnskap, hendingar og
fenomen frå ulike perspektiv og reflektere over
kvifor mennesket har gjort ulike val.

når det gjeld styresett og korleis menneskerettar og
minoritetar blir tatt omsyn til. Dei skal òg sjå korleis
skilnader har hatt og har innverknad på liva til folk
og moglegheitene dei har til å medverke. Dei skal
forstå kvifor konfliktar har oppstått og oppstår, og
korleis dei har blitt og blir handterte. Ungdommane
skal få erfaring med demokrati i praksis for å kunne
påverke og medverke i utforminga av samfunnet.
Innhaldet i dette området skal sjåast i lys av ulike
perspektiv, frå det lokale til det globale, og i urfolksog minoritetsperspektiv, med vekt på fortid, notid og
framtid.
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X
X

X

Eg kan vurdere handlingsalternativ for
berekraftig utvikling på ulike nivå.
Berekraftig utvikling har økonomiske,
miljømessige og sosiale dimensjonar, og det
er samanheng mellom desse.
Mennesket har ei rolle som «skapar», og det
fører med seg eit stort ansvar.

Identitetsutvikling og fellesskap
Ungdommane skal få innsikt i korleis menneske
utviklar identitet og tilhøyrsle, og korleis dei
samhandlar med andre. Dei skal forstå kvifor
menneske søkjer saman i samfunn, og korleis
identitetsutvikling og fellesskap blir påverka av
geografiske, historiske og notidige forhold. Det
inneber ulike perspektiv på kva eit godt liv kan vere,
og at ungdommane utviklar historieforståing og
handlingskompetanse ved å forstå seg sjølv med ei
fortid, notid og framtid.
Nøkkelfunn:
X Menneske har behov for å danne samfunn og
høyre til ein stad.
X Eg har ulike strategiar for konfliktløysing og
er aktivt deltakande i å skape harmoni i felles
skapet.
X Eg forstår meg sjølv, andre og verda rundt meg.
X Eit samfunn byggjer på bestemte verdiar.
X Eg kan utvikle kjærleik og takksemd for alt og
alle som pregar det daglege livet vårt.

X

X

X
X

X

X

X

X

X

Kompetansemål
X

Målet er at ungdommane etter første periode av
tredje utviklingstrinn skal bruke nøkkelfunna sine
til å:
X bruke samfunnsfaglege metodar og digitale
ressursar i eigne undersøkingar, presentere funn
ved å bruke digitale verktøy og drøfte kor gyldige
og relevante funna er
X vurdere på kva måtar ulike kjelder, inkludert
kart, gjev informasjon om eit samfunnsfagleg
tema, og reflektere over korleis algoritmar,
einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan
prege forståinga vår
X drøfte korleis framstillingar av fortida, hendingar
og grupper har påverka og påverkar haldningane
og handlingane til folk
X presentere historiske hendingar med utgangs
punkt i ulike ideologiar
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X

X

X

X

X

utforske korleis teknologi har vore og framleis
er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden
teknologien har hatt og har på einskild
mennesket, samfunn og natur
reflektere over korleis menneske har kjempa
og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske
forhold og den historiske konteksten
reflektere over og samanlikne minisamfunnet
med storsamfunnet
samanlikne korleis politiske, geografiske og
historiske forhold påverkar levekåra, busetnadsmønster og demografien i ulike delar av verda i
dag
gjere greie for årsaker til og konsekvensar av
sentrale og historiske og notidige konfliktar
og reflektere over om endringane under visse
føresetnader kunne ha hindra konfliktane
gjere greie for årsaker til og konsekvensar av
terrorhandlingar og folkemord, som holocaust,
og reflektere over korleis ekstreme haldningar
og ekstreme handlingar kan førebyggjast
utforske og skildre korleis menneske- og urfolksrettar og andre internasjonale avtalar og anna
samarbeid har betyding for nasjonal politikk,
livet til menneska, likestilling og likeverd
gjere greie for fornorskinga av samane og dei
nasjonale minoritetane og reflektere over kva
konsekvensar det har hatt og har på individ- og
samfunnsnivå
skildre ulike dimensjonar ved berekraftig
utvikling og korleis dei påverkar kvarandre, og
presentere tiltak for meir berekraftige samfunn
vurdere korleis arbeid, inntekt og forbruk kan
påverke personleg økonomi, levestandard og
livskvalitet
gjere greie for bruk og misbruk av ressursar,
konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet, og konfliktar det kan skape lokalt og globalt
reflektere over likskapar og ulikskapar i
identitet, levesett og kulturuttrykk og drøfte
moglegheitene og utfordringar ved mangfald
utforske og reflektere over eigne digitale spor og
moglegheitene til å få sletta spora og å verne om
retten ein sjølv og andre har til privatliv, personvern og opphavsrett
reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og
eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike
fellesskap, og presentere forslag til korleis ein
kan handtere påverknad og uønskte hendingar
reflektere over kva aktørar som har makt i
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X

X

X

samfunnet i dag, og korleis desse uttrykkjer
standpunkta sine
utforske ulike plattformer for digital samhandling
og reflektere over korleis digital deltaking og
samhandling påverkar forma på og innhaldet i
samfunnsdebatten
skildre sentrale lover, reglar og normer og drøfte
kva konsekvensar brot på desse kan ha for den
einskilde og for samfunnet på kort og lang sikt
skildre trekk ved det politiske systemet og
velferdssamfunnet i Noreg i dag og reflektere
over sentrale utfordringar

Vurdering
Undervegsvurdering
Undervegsvurderinga skal bidra til å fremje læring
og til å utvikle kompetanse i faget. Ungdommane
viser og utviklar kompetanse i samfunnsfag når
dei utforskar og forklarar samanhengar mellom
historiske, geografiske og samfunnsvitskaplege
aspekt ved faget. Ungdommane viser og utviklar
kompetanse når dei bruker samfunnsfaglege
metodar til å undersøkje og vurdere moglege svar
på problemstillingar som handlar om fortid, notid
og framtid. Ungdommane viser og utviklar også
kompetanse når dei reflekterer over seg sjølv og
andre som ein del av samfunnet, og korleis dei kan
påverke eige og andre sine liv i dag og i framtida.
Vidare viser og utviklar dei kompetanse når dei
samhandlar digitalt, kjenner til og bruker reglar
for personvern og opphavsrett, og viser digital
dømekraft.

Standpunktvurdering
Standpunktkarakteren skal vere uttrykk for den
samla kompetansen ungdommen har i samfunnsfag
når dei avsluttar opplæringa etter første periode av
tredje utviklingstrinn. Dei vaksne skal planleggje
og leggje til rette for at ungdommane får vist
kompetansen sin på varierte måtar, noko som
inkluderer å forstå, reflektere og tenkje kritisk i
ulike samanhengar. Dei vaksne skal setje karakter
i samfunnsfag basert på kompetansen ungdommen
har vist når han/ho har brukt kunnskapar og
ferdigheiter i kombinasjon.

Vurderingsordning
STANDPUNKT

Ungdommane skal ha éin
standpunktkarakter

EKSAMEN

Eksamensordning i samsvar med
Læreplanverket for Kunnskapsløftet
2020 (LK20).
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Dei vaksne skal leggje til rette for medverknad
og stimulere til lærelyst gjennom munnlege,
skriftlege, praktiske og digitale måtar å arbeide med
samfunnsfag på. Dei vaksne skal vere i dialog med
ungdommane om utviklinga deira i samfunnsfag.
Ungdommane skal få høve til å prøve seg fram. Med
utgangspunkt i kompetansen ungdommane viser,
skal dei få høve til å setje ord på kva dei opplever
at dei får til, og reflektere over si eiga faglege
utvikling. Dei vaksne skal rettleie om vidare læring
og tilpasse opplæringa slik at ungdommane kan
bruke rettleiinga til å utvikle kompetansen sin i
samfunnsfag. Ein viktig del av undervegsvurderinga
er kva ungdommane demonstrerer i presentasjonane
sine undervegs og på slutten av dei utforskande
arbeida sine.
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Religion, livssyn og etikk
(RLE)
Betydinga av faget for individ og
samfunn
RLE tek opp menneska sine djupaste spørsmål
og har opp gjennom historia bidrege til å forme
individ og samfunn. Kunnskap om religionar og
livssyn er vesentleg for å forstå kulturar både i vårt
eige samfunn og i verda. Fokus på etikk, moral
og tankar rundt eksistensielle spørsmål vil hjelpe
ungdommane å forstå si eiga samtid. Fokus på
eksistensielle spørsmål, etiske refleksjonar og å
kunne setje seg inn i andre sine perspektiv er heilt
sentralt i utforming av identitet og sjølvbilete. Å
utforske religionar og livssyn med ulike metodar
fremjar forståing for mangfaldet i samfunnet vårt.
I RLE handlar faget arbeid blant anna om å bruke
ungdommane sine etiske og moralske haldningar
til å dele oppgåver seg imellom rettferdig. Etisk
refleksjon over ulike dilemma som dukkar opp fører
til at dei kan handtere store og små spørsmål, og i
tillegg konfliktar og utfordringar som har betyding
for minisamfunnet. Ved å arbeide saman, utviklar
ungdommane eigne haldningar og synspunkt som
igjen fører til styrka mangfaldskompetanse og
sosial sjølvstende. Dette fører til at ungdommane
kan sjå saker frå andre sine perspektiv, sjå på ei
problemstilling med nye auge og stå opp mot urett.
I RLE utforskast eksistensielle spørsmål og
svar. Ungdomsåra er ein sensitiv periode der
rask forandring skjer både fysisk og psykisk.
Ungdommane skal utvikle evna til å tenkje over
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konsekvensar av handlingar med grunnlag i
etikk og moral. Dette bidreg til kunnskap om
menneskeverdet i ulike religionar og livssyn. Faget
tek også for seg problemstillingar som gjeld kjønn,
identitet, seksualitet, menneskelege relasjonar og
psykisk helse.
Demokrati og medborgarskap inneber blant anna
medverknad og å utvikle eit demokratisk sinnelag.
Ungdommar og vaksne skal i fellesskap finne ut
av dei beste avgjerdene i minisamfunnet. Dette
fører til at ein aktivt reflekterer på ein etisk måte
ved å sjå ei sak frå ulike perspektiv. Gjennom
samtalar og diskusjonar utviklast toleranse, respekt
og forståing for andre sine meiningar og innspel.
Berekraftig utvikling og RLE handlar om mennesket
sin plass i naturen og framtida til kloten. Dette er
styrande tema som legg grunnlaget for å utforske
eksistensielle spørsmål og etisk refleksjon. Dette
inneber at ungdommane kan reflektere over korleis
menneske, miljø og samfunn påverkar kvarandre, og
korleis dei kan ta ansvarlege val.
Ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla der dei
bidreg til å utvikle, og er ein del av, fagkompetansen.
Talespråket blir brukt for å kommunisere, forklare
og forstå religionar og livssyn, etikk og filosofi.
Munnlege ferdigheiter som samtale, dialog, forteljing
og utgreiing er middel til å kunne undre seg, delta,
reflektere og argumentere. I faget blir det lagt stor
vekt på forteljinga som munnleg uttrykk. Å lese
blir brukt for å oppleve og forstå tekstar, hente inn
informasjon, reflektere over, tolke, søkje meining
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i å stille seg kritisk og analytisk til forteljingar
og fagstoff i så vel tradisjonell som multimedial
formidlingsform. Å skrive klargjer tankar og
meiningar og er ein hjelp til å tolke, argumentere og
kommunisere. Å skrive i RLE inneber også å møte
ulike estetiske skriftuttrykk og ta dei i bruk. Å rekne
blir brukt for å kunne bruke ulike tidsrekningar
og måtar å framstille årsrytmen på, finne fram i
religiøse skrifter, møte matematiske uttrykk og
talsymbolikk og tolke og bruke statistikk. Å kunne
kjenne att og bruke geometriske mønster i estetiske
uttrykk og arkitektur føreset rekneferdigheiter.
Digitale ferdigheiter er viktige for å forstå og meistre
ei kompleks verd. Ferdigheitene inneber å kunne
bruke digitale ressursar i eige skapande arbeid. Det
omfattar også å kunne innhente informasjon om
religionar og livssyn frå digitale kjelder og tolke og
kritisk vurdere informasjonen. Digital dømekraft blir
gradvis utvikla ved å reflektere i auka grad på ein
etisk måte over korleis digitale ressursar blir brukte.

RLE og menneskelege tendensar
I den første perioden av det tredje utviklingstrinnet
fordjupar ungdommane seg vidare i eigenartar til og
likskapar mellom ulike religionar og livssyn. Dette
dannar eit naturleg utgangspunkt for diskusjon om
samfunnet i dag, og kva betyding religion og livssyn
har for oss personleg, nasjonalt og globalt. Kunnskap
om og innblikk i ulike religionar og livssyn fører til
at ungdommane blir betre rusta til å leve i og med
mangfaldet i samfunns- og arbeidslivet.

Ein annan tendens er å vere nyfiken. Denne
tendensen utfordrar utforsking. Vi ønskjer å vite.
Ein livleg forvitenskap held oss alltid mentalt og
fysisk aktive. Sjølvstendet vårt og sjølvtilliten
vår veks når vi, trass frykta vi har, oppsøkjer det
ukjente. Forvitenskap er ei motvekt mot angst.
Tendensen førestillingsevne er trongen til å sjå,
høyre, lukte, eller føle noko i hovudet som ikkje er
tilgjengeleg for sansane. Det kan vere å skape bilete

RLE i det tredje utviklingstrinnet
Ungdommane skal utdannast til å bli sjølvstendige,
harmoniske menneske som er gode aktørar i
samfunnet og for seg sjølv. I løpet av ungdomsåra
på skulen skal ungdommane ha tileigna seg
kvalitetar som gjer dei rusta til å «reformere» eller
«rekonstruere» samfunnet. Etikk og moral er ein
stor del av denne utviklinga og spelar ei spesielt
viktig rolle i denne livsfasen. Vi legg vekt på at
etikk skal gjennomsyre kvardagen i minisamfunnet.
Vi held fast ved at kvart val eit individ gjer har
konsekvensar, ikkje berre for individet sjølv, men
for alle i gruppa. Menneske har alltid eit val og kan
handle etisk ut frå det. Det tredje utviklingstrinnet
innleiast med inngangen til puberteten, og vi kan
sjå på ungdomstida som danninga av det vaksne
mennesket frå barnet. Dei drastiske ytre og indre
forandringane ungdom går gjennom i desse åra, er så
omfattande at den unge vaksne, slik ho/han framstår
i femten-sekstenårsalderen, på mange måtar er som
eit nytt menneske.
Ungdommane er deltakande i sitt eige minisamfunn
som på mange måtar skal spegle det øvrige
samfunnet. For at minisamfunnet skal fungere,
må ungdommane vise og utvikle solidaritet, etikk
og moral og respekt og forståing for kvarandre. På
individplan skal ungdommane argumentere for eigne
synspunkt og sjå saker frå ulike perspektiv i tillegg
til å lytte til andre.

Kunnskaps- og utforskingsområde
Områda i RLE rammar inn innhaldet i faget og
skildrar det ungdommen må lære for å kunne
meistre faget. Nøkkelfunna skal prege innhaldet og
progresjonen, og bidra til at ungdommane over tid
lærer å forstå innhald og samanhengar i faget.

Kjennskap til religionar og livssyn
Faget skal gje kunnskap om og forståing for
kristendom og andre religionar og livssyn lokalt,
nasjonalt og globalt og på individ-, gruppe- og
tradisjonsnivå. Ungdommane skal også få innsikt
i korleis kristendom og andre religionar og livssyn
inngår i historiske prosessar og heng saman med
samfunnsendringar og kulturarv. Ungdommane
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Ein menneskeleg tendens er å vere saman med
medelevane sine og andre i samfunnet utanfor
familien sin. Ungdommane stiller seg spørsmål som
kva det vil seie å vere ein vaksen og kva dei treng å
lære for å førebu seg til vaksenlivet. Ungdommane
utforskar sine eigne kjensler og ulike roller dei
spelar seg imellom, andsynes samfunnet utanfor og
ulike trusretningar.

av livssyn som ein kan ta med seg, og tenkje seg
korleis andre har det og kva dei trur på.

Del 2

skal bli kjente med mangfaldet av religionar og
livssyn, og med det indre mangfaldet til dei ulike
tradisjonane. Faget skal gje grunnlag for å reflektere
over majoritets-, minoritets- og urfolksperspektiv i
Noreg.
Nøkkelfunn:
X Eg har innsikt i og forståing for dei store
religionane.
X Eg har respekt for ulike religionar og livssyn.
X Eg har innsikt i plassen til religionar og livssyn
i det moderne samfunnet.
X Eg må bruke den kritiske sansen min når det
gjeld ulike kjelder.

Utforsking av religionar og livssyn med ulike
metodar

X

Eg kan utvikle ulike strategiar for konfliktløysing
og er aktivt deltakande i å skape harmoni i
fellesskapet.

Kunne ta andre sine perspektiv
Faget skal gje ungdommen moglegheit til å
utvikle eigne synspunkt og haldningar i møte med
andre ved hjelp av innanfrå-utanfrå-perspektiv
og med dialog og refleksjon over likskapar og
skilnader. På den måten skal faget bidra til at
ungdommane utviklar interesse og respekt for
kvarandre uavhengig av kulturell, sosial, religiøs
eller livssynsmessig bakgrunn. Faget skal bidra til
at ungdommane utviklar mangfaldskompetanse.
Samiske perspektiv inngår. Tema knytte til kjønn
og funksjonsevne inngår òg.

Ungdommane skal undersøkje og utforske
kristendom og andre religionar og livssyn som
samansette fenomen ved å bruke varierte metodar.
Forståinga deira av religionar og livssyn blir
utdjupa og utfordra ved å analysere og reflektere
på ein kritisk måte over kjelder, normer og
definisjonsmakt. Kjennskap til ulike syn på og
definisjon av religionar og livssyn inngår i området
og er vesentleg for å forstå og handtere mangfald.

Nøkkelfunn:
X Eg kan utvikle ulike strategiar for konflikt-
løysing og er aktivt deltakande i å skape
harmoni i fellesskapet.
X Ein kan tenkje på konsekvensar av handlingar
ut ifrå etikk og moral.
X Ungdommane forstår seg sjølv, andre og verda
rundt seg betre.
X Eit samfunn byggjer på bestemte verdiar.

Nøkkelfunn:
X Ulike typar kjelder kan brukast til å fremje eigen
kunnskap.
X Eg utviklar kritisk sans til ulike typar kjelder.
X Eksterne ressursar som til dømes fagpersonar,
utflukter og studieturar kan bli brukte til å
forske i faget.
X Eg har forståing og kunnskap om ulike ord og
omgrep i faget.

Etisk refleksjon

Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar
Faget tek føre seg ulike måtar menneske har
nærma seg spørsmål om meining, identitet og
røyndomsbilete gjennom religionar, livssyn, etikk og
filosofi. Faget skal gje rom for refleksjon, filosofisk
samtale og undring ved å utforske eksistensielle
spørsmål. Ungdommen skal også kunne ta stilling til
spørsmål det er djup usemje om.
Nøkkelfunn:
X Eg kan utforske eksistensielle spørsmål og svar.
X Eg kan forstå meg sjølv, andre og verda rundt
meg betre.
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Ungdommane skal kunne identifisere etiske
dilemma og drøfte moralske spørsmål ved hjelp
av eigen erfaringsbakgrunn, innlevingsevne og
ulike etiske modellar og omgrep. Etisk refleksjon
gjev moglegheit til å handtere store og små
spørsmål, konfliktar og utfordringar med betyding
for minisamfunnet, kvardagslivet og det globale
samfunnet. Filosofiske tenkjemåtar gjev ungdommar
reiskapar til å analysere argumentasjon og
påstandar.
Nøkkelfunn:
X Eg kjenner til viktige filosofar og interesse
områda deira.
X Ein kan tenkje på konsekvensar av handlingar
ut ifrå etikk og moral.
X Ulike typar etiske tenkjemåtar er reiskapar til å
analysere argumentasjon og påstandar.

Del 2

Kompetansemål

Vurdering

Målet er at ungdommane etter første periode av
tredje utviklingstrinn skal bruke nøkkelfunna sine
til å:
X utforske og presentere sentrale trekk ved
kristendom og andre religions- og livssyns
tradisjonar og utbreiinga deira i dag
X utforske og drøfte korleis kristendom og andre
religionar inngår i historiske endringsprosessar
globalt og nasjonalt
X undersøkje og presentere sentrale idéar frå
livssynshumanisme og andre ikkje-religiøse
livssyn
X utforske og presentere religiøst mangfald og
religiøse praksisar utanfor etablerte religionssamfunn
X gjere greie for og reflektere over samane og
andre urfolk sine religions- og livssyns
tradisjonar
X bruke og drøfte faguttrykk om religionar og
livssyn
X samanlikne og vurdere kritisk ulike kjelder til
kunnskap om religionar og livssyn
X gjere greie for og reflektere over ulike syn på
kjønn og seksualitet i kristendom og andre
religionar og livssyn
X utforske og presentere korleis element frå
kristendom og andre religionar og livssyn
kjem til uttrykk i media, populærkultur og
på andre måtar
X utforske og samanlikne etiske idéar frå
sentrale skikkelsar i religiøse og livssynsbaserte
tradisjonar
X utforske etiske idéar frå sentrale tenkjarar i
filosofihistoria og bruke idéane til å drøfte
aktuelle etiske spørsmål
X utforske andre sine perspektiv og handtere
usemje og meiningsbryting
X reflektere over eksistensielle spørsmål knytte
til det å vakse opp og leve i eit mangfaldig og
globalt samfunn
X identifisere og drøfte etiske problemstillingar
knytte til ulike former for kommunikasjon
X identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillingar knytte til menneskerettar, berekraft og
fattigdom
X diskutere aktuelle spørsmål som oppstår i møte
mellom religion, kultur og samfunn

Undervegsvurdering
Undervegsvurderinga skal bidra til å fremje læring og
til å utvikle kompetanse i faget. Ungdommane viser
og utviklar kompetanse i RLE når dei undersøkjer
og forstår religionar og livssyn og reflekterer over
eksistensielle og etiske spørsmål. Ungdommane
viser og utviklar også kompetanse når dei bruker
kunnskapar om religionar, livssyn og etikk i kjente
og ukjente samanhengar. Vidare viser og utviklar
dei kompetanse når dei bruker kjelder på ein kritisk
måte, gjer greie for ulike standpunkt og reflekterer
over spørsmål som det er stor usemje om. Til sist
viser og utviklar dei kompetanse når dei bruker og
drøftar faglege omgrep.
Dei vaksne skal leggje til rette for medverknad og
stimulere til lærelyst gjennom munnlege, skriftlege,
praktiske og digitale måtar å arbeide med RLE på.
Dei vaksne og ungdommane skal vere i dialog om
ungdommane si utvikling i RLE. Ungdommane skal
få høve til å prøve seg fram. Med utgangspunkt i
kompetansen ungdommane viser, skal dei få høve
til å setje ord på kva dei opplever at dei får til, og
reflektere over eiga fagleg utvikling. Dei vaksne skal
rettleie om vidare læring og tilpasse opplæringa
slik at ungdommane kan bruke rettleiinga til å
utvikle kunnskap om og forståing for kristendom,
andre religionar, livssyn, etikk og filosofi. Ein viktig
del av undervegsvurderinga er kva ungdommane
demonstrerer i presentasjonane sine undervegs og
på slutten av dei utforskande arbeida sine.

Standpunktvurdering
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Standpunktkarakteren skal vere uttrykk for den
samla kompetansen ungdommen har i RLE når dei
avsluttar opplæringa etter første periode av tredje
utviklingstrinn. Dei vaksne skal planleggje og leggje
til rette for at ungdommane får vist kompetansen sin
på varierte måtar, noko som inkluderer å reflektere
og tenkje kritisk i ulike samanhengar. Dei vaksne
skal setje karakter i RLE basert på kompetansen
ungdommen har vist når ungdommen har brukt
kunnskapar og ferdigheiter i kombinasjon.

Del 2

Vurderingsordning
STANDPUNKT

Ungdommane skal ha éin
standpunktkarakter

EKSAMEN

Eksamensordning i samsvar med
Læreplanverket for Kunnskapsløftet
2020 (LK20).
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Del 2

Mat og helse

Betydinga av faget for individ og
samfunn

Faget mat og helse er nært knytt til faget arbeid. På
montessoriungdomsskulen er det ungdommane sjølv
som står for å lage og servere lunsj, og det er difor
naturleg at faget blir kombinert med faget arbeid i
utstrekt grad. Også mange av dei daglege gjeremåla
i minisamfunnet kan kombinere faget mat og helse
med faget arbeid, anten det er snakk om praktiske

I faget mat og helse handlar folkehelse og
livsmeistring om å gje ungdommane kunnskap om
matvarer og matvanar som gjev grunnlag for god
helse. Ved å planleggje og lage mat og måltid, skal
ungdommane få god innsikt i dei nasjonale kostråda.
Faget skal bidra til å fremje folkehelse og førebyggje
livsstilssjukdommar. Det skal bidra til livsmeistring
for den einskilde og til å redusere skilnader i
helse grunna sosial bakgrunn. Måltidsfellesskap
og praktisk samarbeid på kjøkenet skal bidra til
at ungdommane får styrkt sjølvkjensle og at dei
opplever sterkare tilknyting og fellesskap.
I faget mat og helse inneber berekraftig utvikling
å leggje vekt på at både matproduksjonen og
matforbruket bør skje på måtar som ikkje er til
skade nasjonalt eller globalt verken no eller i
framtida. Faget skal bidra til at ungdommane blir
bevisste på etiske og økonomiske spørsmål om
matproduksjon og matforbruk, og på fordeling
av matressursar, slik at dei blir i stand til å ta
ansvarlege val og utvikle gode verdiar og haldningar.
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Mat og helse er eit sentralt fag for å lære å forstå
samanhengen mellom kosthald og helse, og for å
oppleve gleda ved å lage og dele mat med andre.
Vi et ikkje berre for å få energi, men også fordi
mat er ein viktig del av det sosiale livet vårt og
kulturen vår. Faget har dermed eit breitt mandat:
Det skal lære ungdommane om kva som er sunt
og berekraftig, det skal bidra til kulturforståing og
leggje til rette for sosial samhandling. Faget skal
bidra til at ungdommane utviklar kompetanse til
å meistre eigne liv, ikkje berre reint praktisk, men
også ved å stimulere til matglede, kreativitet og
mangfald. Gjennom fellesskap rundt matlaging og
måltid, skal faget bidra til samarbeid, forståing,
omsorg og respekt. Med kjennskap til ulike
kulturelle matskikkar skal ungdommane trene opp
evna til toleranse og erfare det positive ved kulturelt
mangfald. Sist, men ikkje minst, spelar faget ei viktig
rolle i å bidra til at ungdommane utviklar evna til å
tenkje kritisk, vere etisk bevisste og kjenne ansvar
når det gjeld berekraft.

gjeremål knytte til å lage mat og vaske opp, setje opp
budsjett og føre rekneskap, planleggje måltid, dyrke
frukt og grønt, ha eigen eggproduksjon eller slakte
dyr. Det kan også vere aktuelt å bruke kompetansen
frå faget mat og helse i mikroøkonomien som
ungdommane driftar, til dømes dersom dei driv
eit gjestehus eller ein kafé, tilbyr catering eller
arrangerer middagsselskap.

Del 2

Ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla
der dei bidreg til å utvikle, og er ein del av,
fagkompetansen. I mat og helse uttrykkjer
ungdommane seg munnleg og skriftleg når dei gjer
greie for smak, lukt og estetikk. Innsikt i fagstoff
er knytt til munnlege presentasjonar og skriftleg
arbeid. Ved måltid blir kommunikasjonsmåtar
som samtalar viktig. Ungdommane skal også gjere
greie for praktiske problem og formulere spørsmål,
argumentere og kommunisere idéar i faget i
samtale med andre. Ungdommane kan skrive eigne
oppskrifter og framgangsmåtar, lage invitasjonar
og illustrasjonar og vurdere aktivitetar. Dei kan
granske, tolke og reflektere over faglege tekstar
med stigande vanskegrad. Det går ut på å kunne
samle, samanlikne og systematisere informasjon frå
oppskrifter, bruksrettleiingar, varemerking, reklame,
informasjonsmateriell og andre sakprosatekstar, og
vurdere dette kritisk. Å rekne er viktig i praktisk
arbeid med oppskrifter og for å kunne vurdere
nærings- og energiinnhaldet og samanlikne prisar
på varer. Å kunne bruke digitale verktøy i mat og
helse gjer det mogleg å søkje etter informasjon,
samanlikne og vurdere næringsinnhald og
presentere fagleg innhald.

Mat og helse og menneskelege tendensar
Faget mat og helse legg til rette for at ungdommane
kan bruke mange av dei menneskelege drivkreftene.
Faget gjev stort rom for valmoglegheiter, sjølvstende
og samarbeid. I det daglege arbeidet med å
planleggje og lage mat, og å førebu måltid, får
dei utnytta krafta til å utforske og orientere seg
i verda gjennom ulike matkulturar og råvarer. I
arbeidsprosessen får dei bruke hendene sine, dei
får moglegheit til å perfeksjonere kompetansen
sin og til å konsentrere seg om arbeidsoppgåvene
sine. Samstundes er det å lage og ete mat saman
ein sosial aktivitet som også fremjar og trenar
kommunikasjon.

bruke dei kreative evnene sine for å lage god mat,
og dei får trening i å ta omsyn til dei ulike behova
som finst i gruppa. Fellesmåltidet utgjer eit viktig
samlingspunkt i det daglege, der ungdommane får
erfaring i det å dele, samarbeide, kommunisere og ta
omsyn til kvarandre.

Kunnskaps- og utforskingsområde
Områda i mat og helse rammar inn innhaldet i
faget og skildrar det ungdommane må lære for å
kunne meistre og bruke faget. Nøkkelfunna skal
prege innhaldet og progresjonen, og bidra til at
ungdommane over tid lærer å forstå innhald og
samanhengar i faget.

Helsefremjande kosthald
Ved å lage mat og førebu måltid skal ungdommane
få oppleve matglede og utvikle kunnskap om trygg
mat og helsefremjande kosthald. Ungdommane skal
forstå samanhengen mellom næringsstoff og helse
og utvikle kompetanse til å kunne velje eit sunt og
variert kosthald.
Nøkkelfunn:
X Å lage mat saman med og til andre gjev
meistring og glede.
X Eg veit korleis eg skal behandle matvarene slik
at dei er trygge å ete.
X Eg veit kva som er sunn mat og kva som er
mindre sunt, og kan bruke den kunnskapen til å
bevisst velje kva eg vil ete.

Berekraftige matvanar og berekraftig forbruk
Bruk og val av mat påverkar individet, miljøet og
verda vi lever i. Ved å planleggje måltid og lage
mat skal ungdommane lære å utnytte råvarer og
matrestar og forstå at mat er ein avgrensa ressurs,
slik at dei lærer seg berekraftige matvanar og blir
bevisste forbrukarar.

Mat og helse i det tredje utviklingstrinnet
Faget mat og helse spelar ei heilt sentral rolle i det
sosiale fellesskapet som omgjev ungdommane i det
daglege. Ikkje berre skal dei gjennom faget lære seg
kva som kjenneteiknar eit sunt og variert kosthald,
dei skal også bruke kunnskapen sin til å lage mat til
seg sjølv og andre. Ved å planleggje og førebu måltid
får ungdommane moglegheit til å ta eigne val og
balansere desse opp mot ansvaret for gruppa sitt ve
og vel - og for ein berekraftig ressursbruk. Dei må
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Nøkkelfunn:
X Mat heng saman med berekraft.
X Eg veit noko om korleis ulike matvarer kan vere
belastande for miljøet, og eg vel så berekraftige
råvarer som mogleg.
X Vala mine som forbrukar er viktige fordi dei er
med på å påverke produksjonen av ulike varer,
plantedyrking og dyrehald.
X Eg kan planleggje måltid slik at det blir lite svinn.

Del 2

X

Matrestar kan bli brukte til nye måltid.

X

Mat og måltid som identitets- og kulturuttrykk
Kulturen omkring mat og måltid er i kontinuerleg
endring og er påverka av råvarebruk, kunnskap,
tradisjonar og sosiale eller religiøse normer og
verdiar. Å lage mat og måltid er sosiale arenaer for
å utforske, samarbeide og skape noko saman. Møte
mellom matkulturar og kulturelle aktivitetar frå
Noreg og andre land fremjar mangfald og opnar for
forståing, bevisstgjering og forvitenskap. Slik skal
ungdommane få oppleve matglede saman, og slik
kan matkulturane våre både bli fornya og bli tekne
vare på.
Nøkkelfunn:
X Mat er eit kulturuttrykk, og difor finst det ei
mengde ulike mattradisjonar.
X Ulike menneske har ulike tankar og meiningar
om mat, og det skal respekterast.
X Det er kreativt og lærerikt å lage mat saman med
andre.
X Ved å oppleve og lære om ulike matkulturar
forstår eg meir av verda omkring meg.
X Det er viktig å ta vare på mattradisjonar.

Kompetansemål

X

X

Vurdering
Undervegsvurdering
Undervegsvurderinga skal bidra til å fremje læring
og til å utvikle kompetanse i faget. Ungdommane
viser og utviklar kompetanse i mat og helse når
dei lagar, utforskar og vurderer mat og måltid og
når dei reflekterer over problemstillingar knytte
til kosthald og helse, matproduksjon, val av mat og
forbrukarmakt og identitet og matkultur.
Dei vaksne skal leggje til rette for medverknad og
stimulere til lærelyst gjennom varierte praktiske
oppgåver på kjøkenet og andre eigna læringsarenaer.
Dei vaksne skal vere i dialog med ungdommane om
utviklinga deira i mat og helse. Ungdommane skal
få høve til å prøve seg fram. Med utgangspunkt i
kompetansen ungdommane viser, skal dei få høve
til å setje ord på kva dei opplever at dei får til, og
reflektere over si eiga faglege utvikling. Dei vaksne
skal rettleie om vidare læring og tilpasse opplæringa
slik at ungdommane kan bruke rettleiinga til å
utvikle kompetanse til å lage berekraftig mat som
gjev grunnlag for god helse, og til å bli bevisste og
ansvarlege forbrukarar og formidlarar av matkultur.
Ein viktig del av undervegsvurderinga er kva
ungdommane demonstrerer i presentasjonane sine
undervegs og på slutten av dei utforskande arbeida
sine.

Standpunktvurdering
Standpunktkarakteren skal vere eit uttrykk for
den samla kompetansen ungdommen har i mat og
helse når dei avsluttar av opplæringa etter første
periode av tredje utviklingstrinn. Dei vaksne skal
planleggje og leggje til rette for at ungdommane får
vist kompetansen sin på varierte måtar, noko som
inkluderer å forstå, reflektere og tenkje kritisk i
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Målet er at ungdommane etter første periode av
tredje utviklingstrinn skal bruke nøkkelfunna sine
til å:
X planleggje og bruke eigna reiskapar, teknikkar og
matlagingsmetodar til å lage trygg og berekraftig
mat som gjev grunnlag for god helse
X bruke sansane til å vurdere kvaliteten på
matvarer, utforske og kombinere smakar i
matlaginga og førebu oppskrifter, menyar
og anretning av mat
X drøfte korleis kosthald kan bidra til god helse,
og bruke digitale ressursar til å vurdere eige
kosthald og til å velje sunne og varierte
matvarer når ein skal lage mat
X gjere greie for og kritisk vurdere påstandar,
råd og informasjon om kosthald og helse
X kritisk vurdere informasjon om matproduksjon
og drøfte korleis forbrukarmakt kan påverke
lokal og global matproduksjon
X utforske klimaavtrykket til matvarer og gjere
greie for korleis matval og matforbruk kan
påverke miljøet, klimaet og mattryggleiken

X

lage mat frå norsk og samisk kultur og andre
kulturar og samanlikne og utforske råvarer og
matlagingsmetodar som blir brukte i ulike
matkulturar
vise gjennom matlaging og måltid korleis identitet
og fellesskap blir formidla i ulike kulturar
gjere greie for uttrykket «frå jord til bord»,
medrekna ei utvald råvare og korleis ho inngår i
matvaresystemet, frå produksjon til forbruk
bruke produksjonen i minisamfunnet sjølv og/
eller selje maten
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ulike samanhengar. Dei vaksne skal setje karakter
i mat og helse basert på kompetansen ungdommen
har vist i praktisk og utforskande arbeid med
mat og måltid. Karakteren skal også vere basert
på kompetansen ungdommen har vist når han/
ho har vist kunnskap om og forstår innhald og
samanhengar i faget.

Vurderingsordning
STANDPUNKT

Ungdommane skal ha éin
standpunktkarakter

EKSAMEN

Eksamensordning i samsvar med
Læreplanverket for Kunnskapsløftet
2020 (LK20).
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Utdanningsval

Betydinga av faget for individ og
samfunn
Utdanningsval skal bidra til å skape heilskap og
samanheng i grunnopplæringa og knyte grunnskule
og vidaregåande opplæring betre saman. Faget
skal styrke kompetansen til ungdommane slik at
dei blir i stand til å ta bevisste og gode yrkes- og
utdanningsval.
Ungdommane skal få prøve ut interesser og
ferdigheiter, bli bevisste eigne evner og anlegg og
få inngåande kjennskap til moglegheitene innan
arbeidsliv og vidaregåande opplæring.
Ungdommane skal få praktiske erfaringar med
innhald, oppgåver og arbeidsmåtar i ulike
utdanningsprogram i vidaregåande opplæring og
aktuelle yrke. Utplassering i arbeidslivet kan bli
brukt for å få relevant yrkespraksis.

I faget utdanningsval går faget arbeid ut på å gjere
realistiske arbeidsoppgåver i utforskande arbeid
i minisamfunnet, eller i ei bedrift eller liknande
utanfor. Utdanningsval skal gje ungdommane dei
kunnskapane og erfaringane dei treng for å kunne

Ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla, der dei
bidreg til å utvikle, og er ein del av, fagkompetansen.
I utdanningsval skal ein kunne samtale om eigne
kunnskapar, ferdigheiter og interesser og gjere
greie for og argumentere for eigne val. Det inneber
også å kunne presentere eigne erfaringar for andre.
Ungdommane skal skrive logg og dokumentere eige
arbeid i valde utdanningsprogram, og dei skal kunne
lese læreplanar frå ulike utdanningsprogram og
gjere seg nytte av informasjon om fag, utdanningar
og yrke. Dei skal kunne tolke og bruke tabellar og
grafiske framstillingar knytte til utdanning og arbeid,
og dei skal kunne finne, velje ut, omarbeide, ta vare
på og presentere informasjon digitalt.

Utdanningsval og menneskelege tendensar
Mennesket har ein ibuande tendens til å arbeide
og vere i aktivitet. Dette skal dei få høve til i ein
realistisk situasjon i utdanningsval. Dei kan arbeide
utanfor minisamfunnet i ein periode, og vil med
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Ungdommane skal bli rettleia til å reflektere over
ulik praksiserfaring, og til å sjå dette saman med
eigne interesser, ferdigheiter og andre forhold som
påverkar yrkes- og utdanningsval. Desse erfaringane
og refleksjonane skal danne grunnlaget for vidare
val.

bli gode, deltakande borgarar i eit demokratisk
samfunn. Dei skal bli førebudde på å delta i arbeid
og livslang læring, og få moglegheit til å utvikle eit
positivt sjølvbilete og ein trygg identitet. Folkehelse
og livsmeistring handlar også om at ungdommane
skal få moglegheit til å handtere medgang,
motgang, utfordringar og overgangar på best mogleg
måte. Utdanningsval skal hjelpe ungdommane i
overgangen mellom skular og mellom ulike stadium
i livet. Ved å få trent på overgangar i trygge rammer,
vil det hjelpe ungdommane til å handtere andre
overgangar seinare i livet.
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dette kunne få ei anna realistisk erfaring med å
vere arbeidstakar. Arbeidspraksis kan gjerast i
minisamfunnet eller i samarbeid med ulike bedrifter
og arbeidsgjevarar, der ungdommen sjølv vel det
yrket dei ønskjer å få meir innsikt i.

Utdanningsval i det tredje utviklingstrinnet
Ungdom i det tredje utviklingstrinnet utviklast til
å bli deltakande medlemmar i samfunnet vårt, og
leitar etter plassen sin. For å finne den utdanninga
og det yrkeslivet som passar for den einskilde, må
dei få høve til å finne styrkane og interessene sine.
Ved å leite etter framtidig utdanning og yrkesval kan
den einskilde sjå for seg plassen sin i samfunnet, og
lære seg å tilpasse seg denne.

Kunnskaps- og utforskingsområde
Her skildrast det viktigaste ungdommane skal lære
i utdanningsval, og det ungdommane må lære for å
kunne finne og planleggje den vidare vegen i livet.
Nøkkelfunn skal prege innhald og progresjon, og
bidra til at ungdommane over tid lærer å forstå
innhald og samanhengar i faget.

Karrierekompetanse
Ungdommane skal finne ut kva styrkar og
interesser dei vil dra nytte av når dei skal velje
framtidig utdanning og yrke. Dei må vite kva
som krevst av dei på ulike utdanningsprogram i
vidaregåande skule, og kva utdanningar og yrke dei
har kompetanse til etter vidaregåande opplæring.
Ungdommane skal også vere kjente med kva
samfunnet treng av yrke og utdanningar, og korleis
dette kan variere med samfunnsutviklinga. Dei
skal også vite kva ein arbeidsgjevar krev av ein
arbeidstakar i Noreg.
Nøkkelfunn:
X Alle spelar ei viktig rolle i eit samfunn.
X Eg har styrkar, interesser og ferdigheiter eg
kan bruke i vidare utdanning og yrkesliv.
X Eg veit kva som krevst av meg for å få den
utdanninga som passar for meg.
X Eg har kjennskap til kva som krevst av meg
som arbeidstakar.
X Eg veit korleis ein søkjer på arbeid, og kva
denne prosessen går ut på.
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Kompetansemål
Målet er at ungdommane etter første periode av
tredje utviklingstrinn skal bruke nøkkelfunna sine
til å:
X skildre eigne styrker, eigenskapar og interesser,
og kunne sjå dette i samanheng med
utdannings- og yrkesønske og livsmeistring
X samle, analysere og bruke informasjon om
utdanning og arbeid
X utforske utdanningsmoglegheiter på varierte
måtar, og gjere greie for ulike utdanningsvegar
og kva yrkesområde dei kan føre til
X tileigne seg kunnskap om arbeidslivet ved å
prøve og utforske, og reflektere over korleis
mål om berekraft, konjunkturar og teknologi
påverkar arbeidsmarknad, yrke og arbeidsmåtar
X diskutere konsekvensar av utanforskap og forstå
økonomisk og sosial verdi av arbeid på individog samfunnsnivå
X gjere greie for kva og kven som kan påverke
karriereval og kva dette har å seie for eigne val
X utforske og drøfte kjønnsrelaterte perspektiv i
karriereval
X sjå moglegheiter og omsetje eigne idéar til
handling og val, og reflektere saman med andre
over konsekvensar av karriereval
X utvikle og bruke meistringsstrategiar for å
handtere overgangar og utfordringar relaterte
til utdanning og karriere
X tolke stillingsannonsar, skrive CV og jobbsøknad
og tileigne seg kunnskap om korleis ein gjer eit
godt jobbintervju

Vurdering
Undervegsvurdering
Undervegsvurderinga skal bidra til å fremje læring
og til å utvikle kompetanse i faget. Ungdommane
viser og utviklar kompetanse i utdanningsval når
dei reflekterer over eiga utvikling og karrierelæring,
og viser dømekraft når dei drøftar etiske dilemma.
Ungdommane viser også kompetanse i utdanningsval
ved å gjere greie for moglegheiter i utdanning og
arbeid og bruker kunnskapen til å drøfte eigne
planar for vidare karriere. Ungdommane utviklar
kompetanse i utdanningsval når dei i aukande
grad bruker ulike strategiar og faguttrykk for å
uttrykkje fagkompetansen sin, individuelt og i
samhandling med andre. Dei vaksne skal leggje til
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rette for undervisingsforløp som opnar for læring
der kompetansen til ungdommane kan kome til
syne på ulike måtar. Ved hjelp av eit variert sett
av læringssituasjonar og dialog med dei vaksne,
skal den einskilde ungdom bli bevisst på eiga
meistring. Ungdommane skal få læringsfremjande
tilbakemeldingar som motiverer og rettleiar dei
til å arbeide vidare med temaa eiga utvikling,
utdanningssystem og arbeidsliv. Ein viktig del
av undervegsvurderinga er kva ungdommane
demonstrerer i presentasjonane sine undervegs og
på slutten av dei utforskande arbeida sine.

4.2 Vurderingsordning
STANDPUNKT

Delteke

UTDANNINGSVAL 8.–10. TRINN
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Appendiks
I læreplanen blir det fleire stader vist til ulike
appendiks. Dette er dokument som gjev utfyllande
informasjon og rettleiing til lærarane om ulike
tema frå læreplanen. Dette er dynamiske dokument
som blir oppdaterte og utvida etter behov og finst
difor berre digitalt på nettsida til Montessori Norge:
montessorinorge.no.
På montessorinorge.no finn du òg ei litteraturliste
og ei liste med ord og uttrykk som er mykje brukt i
montessoripedagogikken.
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“An education capable of saving humanity is no small
undertaking; it involves the spiritual development of man, the
enhancement of his value as an individual, and the preparation
of young people to understand the times in which they live.”
Maria Montessori / Education and Peace
Montessoriskular skal gje barn og ungdom rom til å utvikle seg som sjølvstendige og
trygge individ som trur på seg sjølv og framtida. Dei skal lære å kjenne kulturen sin,
samfunnet sitt og seg sjølv. Samstundes lærer dei om heile menneskeheita og korleis den
felles historia vår – som inneber dei ulike kulturane til menneske og samspelet i universet
mellom alt levande og ikkje-levande – knyter oss saman.

