
Læringsopplevelse for 1.-2.trinn

Matematikk
Kompetansemål:
• Utforske, tegne og beskrive 

geometriske figurer fra sitt eget 
nærmiljø og argumentere for måter å 

«Få ideer til hvordan du kan lære elevene 
å utforske og beskrive geometriske 

fi gurer fra eget nærmiljø ved bruk av 
Kidspiration og Pages»



MatematikkÅrstrinn

1.-2.trinn

Kjerneelementer

Utforsking og 
problemløsning

Resonnering og 
argumentasjon

Grunnleggende ferdigheter

Muntlige ferdigheter trenes ved å lese inn og forteller 
om egenskapene til de geometriske figurene.

Å skrive trenes ved å skrive ord og setninger om hva 
de har tatt bilde av. 

Digitale ferdigheter trenes ved å lage tankekart i 
Kidspiration de de tar bilder, skriver og leser inn.



 Geometriske figurer

Underveisvurdering

Læreren legger tilrette for 
elevmedvirkning og stimulere til lærelyst 
ved at elevene får utforske geometriske 

figurer gjennom å bevege seg i 
nærmiljøet, gå på jakt etter figurer,  og 

undre seg  over egenskapene til de 
geometriske figurene. 

Lærer lytter og gi tilbake- og 
fremovermelding på elevenes innleste 
spørsmål og svar i Pages og Puppet 

Pals. 

 Utstyr

Appen: 
Kidspiration

Pages

Mål

Jeg kan utforske og 
beskrive geometriske 

figurer



2 Inspirere

Trekant
Firkant
Hjørner
Sider

Begreper Spørsmål

1. Snakk og vis elevene 
eksempler på trekant og 
firkant.

2. Lage bilde med ulike 
geometriske figurer. Still 
spørsmål til elevene om hvilke 
figurer som skal ut og hvorfor.



3 Utforske og skape

1. Opprett sammen med elevene et 
tankekart i Kidspiration med 
tittelen: Geometriske figurer.

2. Opprett to bobler, en for trekant 
og en for firkant.

3. Skriv inn navnet på figurene og 
sett inn bilde.

4. Les inn egenskapene til figuren 
der elevene bruker begrepene 
hjørner og sider.

Aktivitet 1



3 Utforske og skape

1. La elevene gå på jakt etter 
trekanter og firkanter i 
klasserommet, på gangen eller 
ute. 

2. Ta bilder, skriv hva de har tatt 
bilde av og les inn hvilken 
geometrisk figur den ligner på 
ved å bruke begrepene hjørner 
og sider.

Aktivitet 2



3 Utforske og skape

1. Vis hvordan elevene kan lage 
tabell og tegne i Pages/Notater.

2. La elevene tegne en tabell og 
de geometriske figurene.  

3. Sett inn tellestreker for antallet 
figurer de har tatt bilde av.

4. Diskuter med elevene: Hva viser 
tabellen og hvorfor?

Aktivitet 3



5 Dele

Hvilke egenskaper har en trekant?
Hvilke egenskaper har en firkant?
Hva viser tabellen?
Når og hvor han du bruke det du har lært?

1. La elevene vise og fortelle til 
læringsvennen eller til klassen 
om de geometriske figurer.

2. La elevene vise og fortelle til 
læringsvennen eller til klassen 
om tabellen og statistikken de 
har lagd. Snakk om: Hva viser 
tabellen?

3. I oppsummeringen reflekterer 
du rundt spørsmålene med 
elevene.

Refleksjon



«Gjennom mange år har Eplehusets utdanningsteam bygget opp en solid erfaring og 
kompetanse for å kunne tilby en helhetlig løsning til utdanningssektoren. I tillegg til å yte 
kompetanse på produkter, finansiering, tekniske løsninger og strategisk rådgivning 
gjennomfører Eplehuset også pedagogisk opplæring.»

«Vi vil inspirere, øke kunnskap og danne gode arenaer 
for læring. Sammen med dere ønsker vi å tilrettelegge for 
at barn og elever utvikler kompetanse for fremtidens 
samfunns- og arbeidsliv!»

Ta kontakt med oss om du ønsker å høre mer om vår 
pedagogiske opplæring ved å sende epost til: 
skole@eplehuset.no

mailto:skole@eplehuset.no

