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1. INNLEDNING
For å understreke sammenhengen mellom barnehage, skole og SFO ønsker vi å lage en plan
som går fra barnehage til ungdomsskole. Planen tar sikte på å være et verktøy for alle som
arbeider med barn og unge i barnehage og skole. Den fokuserer ikke på hva barna/elevene
skal kunne, men hva de voksne skal gjøre for at barn/elever skal lære.
Styrer / rektor påser at kommunens plan blir fulgt
Som barnehagens/skolens overordnede pedagogiske og administrative leder, må styrer/rektor
sørge for å etablere egne interne rutiner som legger forholdene til rette for at den kommunale
matematikkplanen implementeres og følges opp. Det er styrer/rektor som har ansvar for at
Kulerammen tas i bruk og at aktiviteter/opplæring skjer i overensstemmelse med planen.
Ressurser, kompetanseheving og materiell
 Hver barnehage / skole utpeker minimum en ressursperson i matematikkfaget.
 Ressurspersonen utarbeider en samlet oversikt over materiell som finnes i barnehagen
/ ved skolen (pedagogisk programvare, konkretiseringsmateriell, spill, læreverk,
kartleggingsprøver o.a.). De har også ansvaret for å skaffe nytt materiell.
 Det må etableres gode rutiner for samarbeid mellom barnehagen / skolen og PPT.
 Sette av ressurser til nødvendige matematikkurs (se punkt 4.2)
 Ressurspersonene i skolene deltar fast i nettverksgruppe.
 Skolens ressursperson får ansvar for de obligatoriske kartleggingsprøvene (se punkt
4.2) og lære opp andre matematikklærere i gjennomføring, retting og vurdering av
prøvene.
Matematikkfaget må bevisst settes på dagsordenen
 Fast tema for informasjon på foreldremøter minst en gang pr. år.
 Alle barnehager og skoler gjennomfører matematikkens dag hvert skoleår.
 Alle skolene skal være medlemmer av LAMIS (Landslaget matematikk i skolen)

2. GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER
2.1 I RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER
Om fagområdet 3.7 Antall, rom og form heter det i Rammeplanen for barnehagens innhold og
oppgaver:
Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på
jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler
barna sin matematiske kompetanse. Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre barns egen
utforskning og legge til rette for tidlig og god stimulering.
Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna


Opplever glede over å utforske og leke med tall og former



Tilegner seg gode og anvendbare matematiske begreper



Erfarer, utforsker og leker med form og mønster
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Erfarer ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne



Erfarer plassering og orientering og på den måten utvikler sine evner til lokalisering.

2.2 I LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET
Grunnleggende ferdigheter er integrerte i kompetansemålene i Læreplanverket for
Kunnskapsløftet, der de medvirker til å utvikle fagkompetansen og er en del av den. I
matematikk er grunnleggende ferdigheter beskrevet slik:


Å kunne uttrykke seg muntlig i matematikk innebærer å gjøre seg opp en mening, stille
spørsmål, argumentere og forklare en tankegang ved hjelp av matematikk. Det innebærer
også å være med i samtaler, kommunisere ideer og drøfte problem og løsningsstrategier
med andre.



Å kunne uttrykke seg skriftlig i matematikk innebærer å løse problem ved hjelp av
matematikk, beskrive og forklare en tankegang og sette ord på oppdagelser og ideer. En
lager tegninger, skisser, figurer, tabeller og diagram. I tillegg nytter en matematiske
symbol og det formelle språket i faget.



Å kunne lese i matematikk innebærer å tolke og dra nytte av tekster med matematisk
innhold og med innhold fra dagligliv og yrkesliv. Slike tekster kan inneholde matematiske
uttrykk, diagram, tabeller, symbol, formler og logiske resonnement.



Å kunne regne i matematikk utgjør en grunnstamme i matematikkfaget. Det handler om
problemløsing og utforsking som tar utgangspunkt i praktiske, dagligdagse situasjoner og
matematiske problem. For å klare det må en kjenne godt til og mestre regneoperasjonene,
ha evne til å bruke varierte strategier, gjøre overslag og vurdere hvor rimelige svara er.



Å kunne bruke digitale verktøy i matematikk handler om å bruke slike verktøy til spill,
utforsking, visualisering og publisering. Det handler også om å kjenne til, bruke og
vurdere digitale hjelpemiddel til problemløsing, simulering og modellering. I tillegg er det
viktig å finne informasjon, analysere, behandle og presentere data med passende
hjelpemiddel, og vere kritisk til kilder, analyser og resultat.
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3.ARBEID MED MATEMATIKK I BARNEHAGE, SFO OG
SKOLE
De voksne skal ha fokus på
Kommunikasjon: De voksne skal kjenne til og forstå matematiske begreper
Samtaler: De voksne skal resonnere og undre seg sammen med barna i hverdagssituasjoner
der barna kan delta aktivt ‘Hvor mange tallerkener trenger vi?’
Hensikt: De voksne skal tilrettelegge situasjoner hvor barna kan følge beskjed, rette
oppmerksomhet og konsentrasjon, og lage anledninger der barna kan velge å gå inn i
matematikken eller la være.
3.1 BARNEHAGE
Hva sier Rammeplanen?

De voksne skal bidra til at
barna tilegner seg gode og
anvendbare matematiske
begreper

Eksempler på
aktiviteter med
matematisk innhold
De voksne er bevisst
i det daglige språket

De voksne skal bidra til at
barna erfarer plasseringer og
orientering og på den måten
utvikler sine evner til
lokalisering
De voksne skal bidra til at
barna erfarer, utforsker og
leker med form og mønster

Kroppslig lek
(gjemsel, trim osv)

De voksne skal bidra til at
barna erfarer ulike type
størrelser, former og mål
gjennom å sortere og
sammenligne
De voksne skal bidra til at
barna erfarer, utforsker og
leker med form og mønster
De voksne skal bidra til at
barna erfarer plasseringer og
orientering og på den måten
utvikler sine evner til
lokalisering
De voksne skal bidra til at
barna erfarer, utforsker og

Å lage en snømann

KULERAMMA

Å lage en spå

Matematiske innhold

Måling: meter, skritt, liter, kilo,
stor-liten, tynn-tykk, kort-lang,
fjern-nær, høy-lav, tung-lett
Former: sirkel, runding, firkant,
trekant, sylinder
Telling: alle, ingen, noen, flere
enn, færre enn, like mange
Tid: i går, i morgen, i dag
Romoppfattelse, posisjon og
rekkefølge, avstand, barna blir
fortrolig med egen kropp

Symmetri, geometriske former,
telling, telleremse, orden og
rekkefølge (språkforståelse og
problemløsning)
Former, mengde, tyngde, måling,
sammenligning (liten, mellom,
stor)

Å gå tur i nærmiljø/
bildeorientering i
barnehage

Geometriske former, telling,
gjenkjenne tall (hus tall),
kategorisering - farge

Lek med sand og
vann

Utforsking av materialer og
mengder, undre, resonnere, lage
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leker med form og mønster
De voksne skal bidra til at
barna opplever glede over å
utforske og leke med tall og
former

Å hjelpe til å dekke
bordet

former
Samtaler for å resonnere – hvor
mange tallerkener? Kopper?
Telling. Også form og mønster –
koppene ved siden av tallerkener
Derivering og multiplikasjon

De voksne skal bidra til at
barna opplever glede over å
utforske og leke med tall og
former
De voksne skal bidra til at
barna tilegner seg gode og
anvendbare matematiske
begreper
De voksne skal bidra til at
barna tilegner seg gode og
anvendbare matematiske
begreper
De voksne skal bidra til at
barna erfarer, utforsker og
leker med form og mønster

Baking

Måleenheter og mengder, former,
tid, antall, størrelse

Sang/regle og
musikk

De voksne skal bidra til at
barna tilegner seg gode og
anvendbare matematiske
begreper
De voksne skal bidra til at
barna opplever glede over å
utforske og leke med tall og
former
De voksne skal bidra til at
barna erfarer plasseringer og
orientering og på den måten
utvikler sine evner til
lokalisering

Spill

En elefant kom marsjerende….
Kontrast par. Elefant = stor og
tung, edderkopp = liten og lett.
Telle baklengs : 5 små apekatter
hopper i sengen
Parkobler tallord og det som
telles: tommeltott, slikkepott
Klappe rytmer
Flytte brikke like mange ganger
som terningen viser, telling, bruk
av antallsord, vente på tur,
symbol forståelse for mengde,
kobling til antall

Å hoppe tau

Oppfattelse av rom og posisjon
(seg selv i forhold til tauet),
rytme, telleremse, opplevelse av
høyde

Se vedlegg 1: Veileder for arbeidet med 5-åringene i barnehagen
Tips: Vedlegg 9: Vurder eget arbeid med fagområdet ANTALL, ROM OG FORM

KULERAMMA
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3.2 SFO
HOVEDOMRÅDER:

EKS. PÅ AKTIVITETER MED
MATEMATISK INNHOLD
Bruke begrepene over, under, når du ber
barna hente noe, eks: Hente boka i hyllen
over sofaen, og den står mellom de rød og
blå bøkene. Under sofaen ligger pennen.
Når vi syr, eks bokmerke: Tråden går over,
stikker ned og den går under.
Butikklek: Lage og bruke penger.
Lage søyleprogram under spising på tavlen
over de mest populære påleggssorter.
Gymsal: Over bukken, under benken. Lage
hinderløype bruke hele tiden begrepene:
over, under osv.
Stille opp på en rekke fra lavest til høyest.
Skal vi klippe ut rundinger, bruk ordet sirkel.
Lage forskjellige former og figurer i papir,
plastelina.
For de største: Bruke kamera til å ta bilder av
figurer, former og mønster slik vi møter de i
omgivelsene. Skrive dem ut og lage en
utstilling.
Bygge med klosser og se etter ulike former.

Matematiske begreper:
Kjenne til og forstå førmatematiske
begreper.
Foran/bak/i midten, under, over/på,
alle/noen/ingen, færre enn/flere enn/like
mange,i dag/i morgen/igår,
sirkel/firkant/trekant,først sist, ned/opp,
innenfor/utenfor, forlengs/baklengs/
frem/tilbake, mange/få, stor/liten/tung/lett

Form og mønster:
Gjenkjenne og benevne ulike former, sirkel,
trekant og firkant.
Erfare, utforske og leke med form og
mønster.
Erfare ulike typer størrelser, former og mål
gjennom å sortere og sammenlikne.
Gi barna impulser og design ved å utforske,
Oppdage og skape ulike former og mønstre

Terning- og kortspill.
Lage skattekart, telle skritt.
Hoppe tau eller paradis (telle)
Perler: Telle opp og lage mønster.
Bruke telling under borddekking. Matlaging:
Veie og måle opp ingredienser.
Bruke matematiske begreper når man deler
opp frukt og hele tiden spørre barna om hvor
mange deler som må til for at alle skal få.
Orienteringsleker, lage kart.
Kalender, snakke om dager, måneder osv.
Lære barna klokka.
Hvilken måned har du bursdag i?
Lagspill
Hoppe egg.
7‘ern.

Tall og telling:
Oppleve glede over å utforske og leke med
tall.
Leke med tallsymbol og gjenkjenne noen.
Kunne telleregelen til 10?

Rom og posisjon.
Erfare plassering og orientering, og på den
måten utvikle sine evner til lokalisering.
Tanker om: først/sist/midt i, mellom, over,
under.
Kjennskap til: ukedager, måneder, årstid.
I lek og hverdagsaktiviteter få erfaring med
ulike typer mål, målenheter og måleredskap

Tips: Vedlegg 10: Vurdering av eget arbeid med tall og tallforståelse i SFO

KULERAMMA
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3.3 SKOLE
Tiltakene nedenfor er i særlig grad rettet mot skole og matematikkopplæring i klasser/grupper.
Mye er imidlertid allmenngyldig og har stor overføringsverdi til barnehage og SFO.
Et felles, forpliktende tiltak for alle skolene er gjennomføring av matematikkens dag i uke 11.
3.3.1. Generelle prinsipper for oppbygging av matematikkinnsikt og ferdighet
Læreren må vektlegge å utvikle god tallforståelse og grunnleggende ferdigheter hos elevene.
Det er derfor av stor betydning at prinsippene nedenfor gis stor oppmerksomhet fra første
skoledag. I tillegg må elevene få hjelp til å tilegne seg ulike lære-/ matematikkstrategier.
Følgende grunnleggende prinsipper er viktig å fokusere på ved innlæring av alle emner og
prosesser i matematikkfaget:
Begrepsoppbygging
Hjelp barna/elevene til å forstå de grunnleggende begrepene som tallforståelsen bygger på




Kvantitetsbegrep (mengder): alle, mange, få, noen
Rekkefølgebegrep: først, sist, foran, bak, mellom, i midten, nest først/sist, før, etter,
første/siste gang osv.
Relasjonsbegrep:
 Lengde: lang, kort, lengst, kortest, lengre enn, kortere enn, nest kortest, nest
lengst.
 Størrelse: stor, liten, størst....
 Høyde: høy, lav, høyest....
 Tyngde: tung, lett, tyngst...
 Bredde: bred, smal, bredest...
 Mengde: mye, lite, mest...
 Antall: flest, færrest....
 Alder: gammel, ung, eldre, eldst...
 Pris: dyr, billigere, dyrest...
 Formbegrep: sirkel, kvadrat, rektangel, trekant, prismer......
 Tidsord: nå, da, i morgen, i går, alltid, sjelden, for en stund siden, i blant, i fjor.
 Stedsord/topografiske ord: opp, ned, venstre, høyre, i, på, over, under, øverst,
nederst, nærmest, innenfor, utenfor...

Det er viktig å repetere grunnbegrepene oppover i klassetrinnene. Husk også på at
barna/elevene må få øving i nye begreper som kommer på senere klassetrinn (f.eks.
formbegrepene sylinder og trapes).
Bygge opp tallbegrep via aktiviteter som setter fokus på mengde- og rekkesiden
 Klassifikasjon: gruppere ting som hører sammen
 Korrespondanse: trening i likheter
 Konservasjon: lik mengde i ulike former
 Seriasjon: sette ting i rekke etter størrelse og fasong
 Telling: rekketelling, rim og regler, peketelling, nikketelling
Tips: Vedlegg 3 ”Hvordan bygge opp et godt tallbegrep”
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Oppbygging av regneoperasjoner og alle emner i matematikken
Nye temaer bør alltid ta utgangspunkt i konkrete hjelpemidler. I barnehagen er det naturlig å
arbeide med konkreter og halvkonkreter. I skolen må elevene få tid til å utvikle sin forståelse
slik at de kan kvitte seg med konkretene og gå over til det abstrakte nivået. For å få til dette
må en sørge for en gradvis avkonkretisering og elevene må få nok tid på hvert nivå:





Konkret nivå: objekter, målebånd, vekt, papir, geometriske figurer ol
Halvkonkret nivå: bilder, tegninger, figurer
Halvabstrakt nivå: skisser, illusjoner, diagram, kart, tabeller, streker ol
Abstrakt nivå: tall, tegn, matematiske uttrykk, algebra, formler, språk

Aktivt språkbruk
Elevene bør få bruke språket aktivt når de arbeider med å løse ulike problemer. De må
oppmuntres til å snakke høyt med seg selv når de tenker, og det må legges opp til at de
diskuterer løsninger med hverandre og med voksne. Aktivt språkbruk aktiverer lære- og
tenkeevnen og hjelper også de fleste til bedre konsentrasjon.
En del elever med matematikkvansker har ikke utviklet en indre tale og har derfor problemer
med å løse en oppgave uten å snakke høyt. For å øve opp den indre talen kan en prøve
følgende tips fra Snorre Ostad:





Start med at eleven skal si det de tenker, eller når det har lært å lese, lese opp en
oppgave og svaret (f.eks. en pluss en er to) høyt, med høy, klar og tydelig stemme
La de øve på å si det samme med litt dempet stemme
La de øve på å si det samme med hviskestemme
La de øve på å si det inne i seg.

Tilpasset, langsom progresjon
Det er bedre å arbeide grundig med få oppgaver og emner enn overflatisk med mange ferdige
oppgavehefter og mange typer regneoppgaver, samt mange ulike emner.
I skolen er det viktig å:




Forsikre deg om at eleven har forstått titallsystemet uansett klassetrinn. En del elever
blir forvirret over at det ikke finnes et eget tall for tallet 10, men at dette består av
tallet 1 og tallet 0. Det brukes ofte for lite tid på innlæring av dette. Noen skjønner
derfor ikke at det ikke går an å skrive 32 like gjerne som 23 og at det refererer til helt
forskjellige antall. I titallsystemet betyr derfor rekkefølge av tallene stor rolle. Dette
gjør at tieroverganger også blir vanskelig. Mange elever på mellomtrinnet og
ungdomstrinnet må få dette repetert.
Forsikre deg om at eleven forstår plassverdisystemet/posisjonssystemet uansett
klassetrinn. En del elever strever med å forstå at tallets plassering i et flersifret tall har
betydning for dets verdi. For å forstå plassverdisystemet må vi forstå at et tall som
f.eks.: 415,32 består av 4 hundreder, 1 tiere, 5 enere og at tallene bak kommaet består
av 3 ti-deler og 2 hundre-deler. Elevene må derfor forstå at i vårt tallsystem har tallene
både: a) antallsverdi b) plassverdi. Mange elever på mellomtrinnet og ungdomstrinnet
må få dette repetert.

KULERAMMA
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Automatisering av ferdigheter
Det er bra å lære multiplikasjonstabeller, regneregler og formler utenat, men viktigst at
tallforståelsen er tilstede først. Det bør f.eks. være et mål at elevene i småskolen øver til de
behersker hoderegning hvor svaret ligger mellom 0 og 20 på en sikker måte. Hyppige
repetisjoner og øvinger er derfor viktig. For elever på høyere trinn er det vesentlig at emner og
begreper fra lavere trinn repeteres med jevne mellomrom.
3.3.2. Organisatoriske differensieringstiltak som gir rom for ekstra støtte
 Verksted-/stasjonsundervisning. Dette er en måte å gi pedagogisk differensiering innen
klassens ramme.
 Periodevise repetisjonskurs/mattekurs. Opplæring i nivådifferensierte grupper i
spesielle emner/tema i læreplanen i intensive og avgrensede perioder (f.eks. to timer
per uke i åtte til ti uker).
 Faste støttetimer i uken (T2)/mattegrupper. Tilbud til grupper av elever som f.eks,
synes å ha stoppet opp/blitt blokkert i sin videre matematikkfaglige utvikling i
overgangen mellom småskole- og mellomsskoletrinnet. Gruppene må vare til elevene
lærer seg å lære matematikk igjen! Slike grupper bør ikke være større enn 10 elever og
kan komme fra ulike klassetrinn. Timene bør gis parallelt med
matematikkopplæringen i klassen.
 Fellesundervisning. Både gruppearbeid og individuelt arbeid er viktig. Varier
arbeidsgruppenes størrelse. Varier også gruppesammensetningene mht. bruk av
heterogene og homogene grupper.
 Praktisk matematikk. Eksempler fra virkeligheten utenfor klasserommet gir god
mulighet til å konkretisere ny teorigjennomgang.
3.3.3. Viktige momenter i arbeidet med matematikk-kurs/grupper
Ved oppstart bør lærere og elever snakke om hva som skal være målet med å arbeide i
gruppen, og snakke med elevene om hvordan de liker å arbeide.
 Lærer lager en fast struktur på undervisningen som bør følges i alle timene. Timene
bør f.eks. starte med et tilbakeblikk på hva de gjorde sist, før en går over til å gi
elevene en oversikt over hva de skal lære denne gangen.
 Læreren må belønne og registrere all framgang eleven viser. Små framskritt må løftes
fram og vektlegges fordi de er betydningsfulle for elevens opplevelse av mestring.
 Elevene må få tid til å arbeide lenge nok med en oppgavetype før de går over til nye.
 Fortell elevene hvor vanlig det er at enkelte faller ut av matematikkfaget og føler at de
ikke forstår noe.
 Starte der eleven er (uavhengig av klassens nivå)
 Arbeide med det som er basis for det eleven ikke kan.
 Sett små, konkrete mål for begrensede perioder
 Ta utgangspunkt i elevens interesser når vi starter på nytt tema. Hvis temaet forventes
kjent fra tidligere, starter vi med en test. Testen gjentas etter avsluttet arbeidsperiode
med temaet for å måle fremgang.
 La eleven vise hva hun/han mestrer. Gi flere oppgaver som eleven mestrer.
 Gi åpne oppgaver som kan løses på mange måter.
 Bruke tid på å snakke, leke og spille spill.
 Oppgaver knyttet til elevens erfaringsbakgrunn og praktiske liv (baking, forming, gå
på butikk o.l.).
KULERAMMA
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3.3.4. Tiltak for elever som har dårlig konsentrasjon, motivasjon og dårlige
arbeidsvaner
For elever med omfattende konsentrasjonsvansker må all opplæring være konkret og godt
strukturert. Egne skjema eller framgangsmåter kan hjelpe elevene.
En fremgangsmåte kan være:
1. Les oppgaven.
2. Les oppgaven igjen og strek under og sorter opplysningene i informasjon og spørsmål.
Hva er det du blir spurt om å gjøre? Hva bør du begynne med først? Tegn eller lag en
skisse hvis det hjelper deg. Sorter mellom hva som er informasjon, spørsmål og
forslag til løsningsmåte.
3. Hvilke framgangsmåte kan du bruke? Hva er spørsmålene/oppgaven? Har jeg gjort
noe liknende før? Hva gjorde jeg da? Hva er en sannsynlig løsning på problemet?
Hvilke framgangsmåter kjenner jeg og kan jeg bruke?
4. Hvis du er usikker på framgangsmåten, søk hjelp hos en medelev eller læreren.
5. Løs oppgaven.
6. Vurder om det du gjorde stemmer med du ble spurt om å gjøre.
Tips: Vedlegg 7: Læringsstrategi for arbeid med tekstoppgaver

3.3.5. Tiltak for elever som har lesevansker
Elever med lesevansker har ofte svake/få begreper. Ved innlæring av nytt stoff blir det
spesielt viktig å ta utgangspunkt i kjente ord og begreper, gi en førforståelse for hva skal
arbeides med.
Eksempel: Innlæring av brøk:
1. Start opplæringen med å spørre om de har lært om begrepet brøk. Hva betyr det og hva
står det for? Er det andre ord som brukes i sammenheng med brøk? Skriv det ned på
tavla.
2. Gi konkrete oppgaver som går fra hel, halv, kvart osv. Vis sammenhenger mellom
inndelingen og praktisk bruk av dette i dagliglivet.
3. Sørg for å ha nok konkretiseringsmateriell slik at elevene kan bruke det hvis det er
nødvendig. Eks. ferdig klipte sirkler som kan klippes opp i deler, settes sammen,
subtraheres, multipliseres eller deles etter behov.
4. La elevene arbeide med ulike, nivåtilpassete oppgaver parvis eller i små grupper. Lær
dem å snakke sammen om hva de gjør mens de arbeider.
5. Lær elevene å vurdere det de har gjort. Stemmer resultatet med oppgaven? Hvordan
arbeidet de? Hva lærte de? Tror de at dette kan brukes senere? Det er spesielt viktig å
framheve nye begreper, gjenta hva de betyr og repetere fremgangsmåten de brukte.
Det er viktig at disse elevene får hjelp til å fokusere ekstra på hva de har arbeidet med og lært.
Eleven kan lage egen huskebok/repetisjonsbok/regelbok. Lesesvake elever har spesielt behov
for lesestrategier i matematikk (se punkt 3.3.4).
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3.3.6. Tiltak for elever som mangler strategier for å løse oppgavene
For det første bør disse elevene lære seg strategier for hvordan de skal lese en oppgavetekst.
De må lære å skille mellom informasjon og spørsmål i oppgaveteksten på en systematisk måte
(jf. Punkt 3.3.4). For det andre må de få bruke konkretiseringsmateriell så lenge de har behov
for det. Praktiske eksempler fra dagliglivet blir også ekstra viktig for denne gruppen.
Tips: Vedlegg 7: Læringsstrategi for arbeid med tekstoppgaver

3.3.7. Metode og materielltips for tilpasset undervisning










Utarbeide arbeidsplan med valgmuligheter, nivåtilpasning, praktisk oppgaver og ukens
nøtt
Elever lager oppgaver for hverandre
Matematikkrelaterte spill (se tips www.matematikk.org)
Oppgaver relatert til elevenes interesser (eks volum – størrelse på motorsykkel)
Ulike praktiske kurs og prosjekter som setter fokus på matematikk i dagliglivet (F.eks. ”Å
sette bo”, oppussingsprosjekt, Nysgjerrigperprosjekt)
Eleven lager regelbok og lærer seg å bruke den aktivt.
Oppgaver med forskjellige løsningsalternativer/flere riktige
Dataprogrammer
Loggbok/mapper over elevens utvikling. Synliggjør egen fremgang for eleven.

3.3.8. Samarbeid med foresatte




Informer foresatte om hvordan vi driver matematikkundervisningen
Gi foresatte pedagogiske begrunnelser for våre valg av metoder i
matematikkundervisningen
Beskriv forventninger til foresatte om hva de kan gjøre for å hjelpe sine barn med
matematikkopplæringen.

Tips: Vedlegg 8: Vurder deg selv som matematikklærer
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4. KARTLEGGING AV MATEMATIKKFERDIGHETER
Vi bør kartlegge hvordan eleven liker å arbeide med faget, og finne ut hvilke temaer han eller
hun behersker bedre enn andre.
Generelt bør vi være oppmerksomme på:
 Elever som viser liten interesse og forståelse for faget
 Elever som viser liten eller ingen framgang i faget
 Elever som ikke når målene i faget (se vedlegg 2 ”Lokal fagplan i matematikk” )
 Elever som ligger under kritisk grense på kartleggingsprøver
(se punkt 4.2. for obligatoriske kartleggingsprøver)
For å avdekke matematikkvansker er det imidlertid nødvendig å ha gode rutiner for
kartlegging. Ved hjelp av kartlegging kan vi få vite hva eleven kan og ikke kan. Videre kan vi
gjennom kartlegging få kjennskap til hvordan eleven tenker. Vi kan også få vite hva eleven
har lyst til å lære seg. Alt dette er viktig å vite noe om før utforming av tiltak.
4.1 ANBEFALT KARTLEGGING PÅ ALLE TRINN
Systematisk observasjon av eleven i undervisningssituasjonen.
For å forstå hvordan elevene tenker må vi forsøke å observere hvilke strategier de bruker.
Dette kan gjøres i fellessamtalen i klassen eller når vi går rundt og veileder. Vi må stille oss
spørsmålet: «Hva kjennetegner elevens forståelse av... (f.eks. multiplikasjon, addisjon). Er
dette vanlig for elever på dette årstrinnet?» I tillegg kan ressursheftet «Strategier,
strategiobservasjon og strategiopplæring» (Snorre Ostad, 2008) være et godt hjelpemiddel i
kartleggingen av hvilket strategiutviklingstrinn elevene er på i addisjon, subtraksjon og
multiplikasjon. Heftet gir også tips til hvordan man kan hjelpe elevene videre til mer effektive
strategier.
Vi forplikter alle skoler til å bruke kartleggingsverktøyet Alle teller! fra Matematikksenteret
(se punkt 4.2). Verktøyet er utarbeidet for alle klassetrinn og kan brukes på enkeltelever,
grupper eller klasser. Håndboka skal brukes sammen med kartleggingsprøvene. Her står det
f.eks. hvilke typiske misoppfattelser som er vanlige innenfor de ulike emnene.
Elevsamtaler/Logg.
Gjennom samtaler med eleven kan du få mye informasjon om hva eleven selv føler seg trygg
på, hva eleven ønsker å lære seg, hvordan eleven tenker i ulike typer oppgaver osv. Vi
anbefaler at slike elevsamtaler gjennomføres minst en gang pr. år før utviklingssamtalen.
Lærerlagde prøver eller lærebokprøver.
Etter hvert gjennomgått tema er det viktig å teste hva elevene har fått med seg. Lærelagde
prøver, lærebokprøver eller digitale prøver er gode hjelpemidler til dette formålet.
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4.2 OBLIGATORISK KARTLEGGING
Organisering og tilrettelegging er viktig for etablering av kartleggingsrutiner (jf. punkt 1.2).
Frogn kommune bruker kartleggingsverktøyet VOKAL, og alle resultater som er mulig skal
registreres der.
4.2.1. Barneskolen
Trinn Type prøve/test
1.
Vår

2.
Høst

Tallforståelse og
regneferdighet for 1. trinn
– Nasjonal
kartleggingsprøve
Alle teller!
Kartleggingstest fra
Matematikksenteret

Når

Målgruppe

Oppfølging

Uke 13-19
(april/mai)

Alle

Husk at prøven må bestilles
fra Udir.

Aug/sept

Alle

Håndbok med CD som
inneholder alle testene.

Resultatene av
kartleggingsprøven blir
diskutert i spes.ped.team. De
som skårer under kritisk
grense, får kurs høsten i 3.
klasse.

Vår
Tallforståelse og
regneferdighet for 2. trinn
- Nasjonal
kartleggingsprøve

Uke 13-15
(april)

Alle

Uke 23

Anbefaler alle,
men spesielt de
som skåret dårlig
på kartleggingsprøven i april

Alle teller!
Kartleggingstest fra
Matematikksenteret

Aug/sept

Alle

Tallforståelse og
regneferdighet for 3. trinn
- Nasjonal
kartleggingsprøve

Uke 13-15
(april)

Alle

4.
Høst

Alle teller!
Kartleggingstest fra
Matematikksenteret

Aug/sept

Alle

Vår

Stopp-punkt våren 4. trinn
(se vedlegg 5)

April

Anbefaler alle,
men spesielt de vi
er bekymret for.

Stopp-punkt våren 2. trinn
(se vedlegg 4)

3.
Høst

Husk at prøven må bestilles
fra Udir.

Vår

KULERAMMA
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Trinn

Type prøve / test

Når

Målgruppe

Oppfølging

5.
Høst

Alle teller!
Kartleggingstest fra
Matematikksenteret

Aug/sept
(før nasj
prøve)

Alle

Resultatene for klassen skal
være førende for
undervisningen

Nasjonal prøve i regning

Sept

Alle

Resultatene av nasjonale
prøver blir diskutert i
spes.ped.team. De som skårer
på nivå 1, må få systematisk
oppfølging.

6.
Høst

Alle teller!
Kartleggingstest fra
Matematikksenteret

Aug/sept

Alle

Resultatene for klassen skal
være førende for
undervisningen

7.
Høst

Alle teller!
Kartleggingstest fra
Matematikksenteret

Aug/sept

Alle

Resultatene for klassen skal
være førende for
undervisningen

Vår

Stopp-punkter våren 7.
trinn

April

Anbefaler alle,
men spesielt de vi
er bekymret for.

Spes.ped-koordinator:
Det er viktig at matematikkresultatene drøftes jevnlig i spes.ped.team og med PPTs
kontaktperson. Videre utredning og spesialundervisning vurderes. Det settes evt. av midler til
spesialundervisning (T1) etter sakkyndig vurdering fra PPT.
Ledelsen:
Påser at elevene med svakest score får ekstra oppfølging, f.eks. kurs (T2).
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4.2.2. Ungdomsskolen
Trinn Type prøve/test

8.
Høst

9.
Høst

10.
Høst

Når

Målgruppe

Oppfølging

Alle teller!
Kartleggingstest fra
Matematikksenteret

Aug/sept

Alle

Må kjøpes inn første gang.
Håndbok med CD som
inneholder alle testene.
Forberede tiltak i tråd med
IKO-modellen (IdentifiseringKartlegging-Oppfølging)
Kurs ut skoleåret (gr.leggende
ferdigheter)

Nasjonal prøve i regning

Okt.

Alle

Resultatene av nasjonale
prøver blir diskutert i
spes.ped.team. De som skårer
på nivå 1 og 2, må få
systematisk oppfølging.

Alle teller!
Kartleggingstest fra
Matematikksenteret

Aug/sept

Anbefales for alle

Elever som skårer lavt må få
ekstra tilrettelegging og
oppfølging (gr.leggende
ferdigheter)

Nasjonal prøve i regning

Okt.

Alle

Resultatene av nasjonale
prøver blir diskutert i
spes.ped.team. De som skårer
på nivå 1 og 2, må få
systematisk oppfølging.

Alle teller!
Kartleggingstest fra
Matematikksenteret

Høsten

Anbefales for alle,
men spesielt de 10
% av elevene som
har de laveste
karakterene til
halvårsvurderingen vår 9.
trinn.

Vurdere elevers deltagelse i
Ny GIV.

Spes.ped-koordinator:
Det er viktig at matematikkresultatene drøftes jevnlig i spespedteam og med PPTs
kontaktperson. Videre utredning og spesialundervisning vurderes.
Ledelsen:
Påser at elevene med svakest skår får ekstra oppfølging, f.eks. kurs (T2).
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5. MATEMATIKKVANSKER
5.1 HVA MENES MED MATEMATIKKVANSKER?
Mellom 10-15 % av alle elever går ut av grunnskolen med svake basisferdigheter i
matematikkfaget. Dette er elever som av ulike grunner mislykkes i faget og som har behov for
ulike former for hjelp og tilrettelagt opplæring. I litteraturen brukes det mange ulike
betegnelser på det å streve i matematikkfaget. Det er også uenighet blant spesialister på feltet
om hvordan betegnelsene skal benyttes. Vi har valgt å legge til grunn Snorre Ostad (2001) sin
forståelse av begrepet matematikkvansker. Ostad har foreslått at dysmatematikk og
matematikkvansker må betraktes som synonyme begreper. Han definerer matematikkvansker
slik: «Matematikkvansker betegner at eleven har stagnert eller gått tilbake i relasjon til en
normal, faglig utvikling. Matematikkvansker representerer altså et brudd på den jevne, og
kontinuerlige faglige utviklingen som de fleste elevene følger» (Ostad, 1990).
Med andre ord handler det om elever som ikke lykkes i matematikkfaget, uavhengig av
eventuell kunnskap om årsaken til dette. Ostad (2001 a og b) skiller videre mellom to
hovedgrupper av elever som mislykkes i matematikkfaget, ut fra hvordan deres
matematikkunnskaper utvikler seg over tid:
De som har en forsinket matematikkfaglig utvikling.
Dette er elever som gjerne stopper opp/får et brudd i sin matematikkfaglige utvikling omkring
5.-7. klassenivå (særlig rundt 10 års alder). Omkring 5% har en slik forsinket utvikling (ca.
1/3 av alle elever som mislykkes i matematikkfaget). Når de får bruke nok tid, tilegner de seg
nødvendige ferdigheter.
De som har en kvalitativ forskjellig matematikkfaglig utvikling.
Dette er elever som ikke nødvendigvis har mindre kunnskaper, men der kvaliteten på
kunnskapen er redusert. Kunnskapen har som regel lite overføringsverdi til andre situasjoner
(situasjonsspesifikk kunnskap). De kan sies å ha et kunnskapslagrings-problem. Nærmere
10% tilhører denne gruppen (ca. 2/3 av alle som mislykkes i matematikkfaget). Innunder
denne gruppen hører også de elevene som har vansker som kun avgrenser seg til
matematikkfaget. Det vil si elever som har normalt gode evner og læreforutsetninger og som
klarer seg bra i andre fag. Omkring 3% av befolkningen antas å ha slike spesifikke
matematikkvansker (dyskalkuli).
For å skille mellom ulike undergrupper av elever med matematikkvansker, samt for å finne
årsaken til vanskene, kreves spesiell utredning hos PP-tjenesten. Forskning viser imidlertid at
med økende alder kommer vanskene til uttrykk på mer lik måte uavhengig av årsaker og
undergrupper. Et felles kjennetegn ved elever med matematikkvansker er at de ofte har:
Få løsningsmåter
Få innlæringsmåter
Få referansepunkter
Elever med matematikkvansker må derfor få hjelp til å videreutvikle sine ferdigheter i faget,
gjennom varierte innlæringsmåter i det samme emnet, utvidelse av referansepunkter for det de
allerede har lært, samt hjelp til å utvikle løsningsstrategier i ulike oppgavetyper. Uten denne
hjelpen stopper de gjerne opp i sin matematikkfaglige utvikling ved overgangen til
KULERAMMA
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mellomtrinnet (5.-7.klasse). Hos de fleste (ca. 2/3) fortsetter da en skjevutvikling der de gjør
de samme feilene.
Akalkuli refererer som regel til de mest alvorlige formene for matematikkvansker. Det kan
være elever som aldri lærer seg å utføre heltallsoperasjoner i de fire regneartene, elever som
ikke kjenner igjen tall, eller forveksler disse på grunn av hørsels- eller synsforstyrrelser, eller
elever som har total mangel på forståelse av hva tall og matematiske symboler betyr. De som
ønsker å vite mer om ulike begreper og undergrupper, henvises til Ostad (2001 a og b) for mer
opplysninger.
Elevens konsentrasjon, motivasjon og arbeidsvaner
Mestring, motivasjon og konsentrasjon er viktig i matematikkfaget som i andre fag. Elever
med lavt selvbilde, motivasjonsproblemer og elever med angstproblematikk har likevel lettere
enn andre for å få problemer som viser seg spesielt i matematikkfaget. Matematikkfaget er
bygget opp hierarkisk. Dette kan føre til at det å ha noen huller, eller å ha mistet noen av
«byggesteinene» tidlig, kan skape ekstra utrygghet og uoversiktlighet. Fagets enten rett eller
galt –karakter, gjør at en del elever er redd for å mislykkes. Elever med følelsesmessige
vansker har ikke overskudd til å tilegne seg det de ikke direkte ser de vil ha nytte av i
hverdagen. De orker heller ikke å gjøre et forsøk på noe de er usikre på om de vil klare. Disse
er avhengig av mer motivasjon enn andre.
Kjennetegn: Regner raskt og feil. Blokkerer seg. Orker ikke å øve, forsøker å skjule hva de
gjør, kan være urolige eller passive.
Elevenes ulike forutsetninger
Kognitive faktorer (ulike forutsetninger for tenkning og læring, ulike strategier)
Eksempler her vil være elever som strever med abstraksjon og resonnering, kort- eller
langtids-hukommelse (automatiseringsvansker), samt de som har språk- og begrepsvansker.
Dette er elever som også stort sett vil streve i norskfaget med lesing f.eks på grunn av vansker
med å lære seg symboler (at noe står for noe annet). Kanskje de også strever med å lære seg å
telle i riktig rekkefølge, synes gangetabellen er vanskelig å lære, har problemer med å huske
betydningen av matematiske uttrykk og huske tallfakta. Noen synes det er vanskelig å lære
egen fødselsdato. De kan også streve med å lære å telle i riktig rekkefølge eller å gjenta
tilfeldige oppleste tallrekker på to tall (baklengs) eller fire-fem tall (forlengs). Realistiske
overslag kan også være vanskelig for disse elevene. De kan f.eks. mene at en bukse i butikken
koster 30 000 kroner.
Nevropsykologiske faktorer (vansker med å oppfatte/bearbeide/koordinere sanseinntrykk)
Elever som har vansker med oppfatning av rom - og retningsforhold, visuell-motoriske
vansker samt elever med AD/HD-relaterte oppmerksomhets- og konsentrasjonsvansker er
eksempler på dette. Disse elevene kan ha avskrift- og kopieringsvansker. De kan også ha
vansker med å orientere seg på ukjente steder og med å lære forskjell på høyre/venstre. Å lære
klokken, samt legge puslespill riktig kan også være vanskelig. Disse elevenes vansker kan lett
oppfattes som «slurvefeil». For eksempel strever de med å sette opp tallene under hverandre,
lese regnetegn riktig, de utelater kanskje detaljer, eller fortsetter å bruke samme regnemetode
selv om oppgavetypen skifter. Oppgaver og stykker som er satt opp med lite luft mellom
linjene, eller med mye farger og illustrasjoner kombinert med tekst, blir vanskelig for disse
elevene. Motoriske vansker (både fin og grovmotorikk) er også vanlig for en del av disse
elevene. Overvurdering av egne ferdigheter er også vanlig. De prøver seg ofte på oppgaver
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som de ikke behersker. De kan også ha gode delferdigheter innen ulike emner, men vet ikke
når de skal bruke hva.
Sosiale faktorer/hjemmemiljø
Det har betydning for læring av matematikk hvordan elevene er forberedt på skolegangen, hva
de kan av tall og hvordan de snakker (begreper og språk). F.eks. vil barn som før skolestart
jevnlig har spilt Ludo, Stigespill, Yatzy osv. ha fått en ganske god antalls- og talltrening. Det
samme gjelder f.eks. barn som må finne rett antall gafler når de hjelper til med å dekke
bordet. Noen foreldre har selv hatt problemer med matematikkforståelsen og synes det er
vanskelig å hjelpe eleven med faget. Det har også i mange år vært akseptabelt å være «dårlig»
i matematikk.
Tips: Se tiltak punkt 3.3.8

5.2 NOEN VANLIGE GRUNNER TIL AT ELEVER STREVER I MATEMATIKK-FAGET
Ofte er det vanskelig å peke på én bestemt årsak til at elever har vansker i matematikkfaget.
Noen undervisningsmetoder er for ensidig teoretisk-abstrakte eller for ensidig konkrete. Det
halvkonkrete og halvabstrakte nivået er viktig å huske på ved innlæring av alle emner. Andre
eksempler knyttet til materiell, kan f.eks. være lærebøker som gir få eller varierte oppgaver
innen hvert nytt emne (går for fort frem). Dette kan også gjøre at noen lærere går for fort
frem, fordi tempo føles viktig for å følge læreplanens målsetninger for de ulike trinnene. Det
er ingen vits i å undervise elevene i multiplikasjon hvis de ikke kan addisjon. Det er heller
ingen vits i å undervise i divisjon hvis de ikke kan multiplikasjon eller å lære elevene brøk
hvis de ikke kan divisjon. Slik fortsetter matematikkfagets hierarkiske oppbygging. Husk det
står ikke noe sted at alle skal gjennom alt, eller at alle skal lære alt samtidig! Derfor bør man
ikke bare følge læreboken og dens progresjon!
Tips: Se tiltak punkt 4.1, 4.2, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 og 3.3.7
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6. VEDLEGG
Vedlegg 1:

Veileder for arbeidet med 5-åringene i barnehagen

Vedlegg 2:

Lokal fagplan i matematikk

Vedlegg 3:

Hvordan bygge opp et godt tallbegrep?
Innlæringsgang for et tall

Vedlegg 4:

Stopp-punkt våren 2. trinn

Vedlegg 5:

Stopp-punkt våren 4. trinn

Vedlegg 6:

Stopp-punkt våren 7. trinn

Vedlegg 7:

Læringsstrategi for arbeid med tekstoppgaver

Vedlegg 8:

Vurder deg selv som matematikklærer

Vedlegg 9:

Vurder eget arbeid med fagområdet ANTALL, ROM OG FORM

Vedlegg 10: Vurdering av eget arbeid med tall og tallforståelse i SFO
Vedlegg 11: Nyttige nettsteder
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Vedlegg 1

VEILEDER FOR ARBEIDET MED 5-ÅRINGENE I BARNEHAGEN
Veilederen gir en konkret beskrivelse av hvordan barnehagepersonalet skal arbeide med de
sju fagområdene som er beskrevet i Rammeplan for barnehagen. Innholdet i kapittelet Antall,
rom og form ligger nært opp til begynneropplæring i matematikk.

ANTALL, ROM OG FORM
Mål: utvikle matematisk kompetanse gjennom lek, eksperimentering og
hverdagsaktiviteter.
PERSONALET LEGGER TIL RETTE FOR AKTIVITETER SOM OMHANDLER:
MATEMATISK SPRÅK - eksempler:

Kryss av

Bruke ord som forholdet mellom størrelser, for eksempel ballongen er
lettere enn stein, og jeg har lengre hår enn deg.
Vise hva som er i midten
Beskrive gjenstander, myk bamse, hard bil, rød blyant mm
Eldst og yngst
Størst og minst
ANTALL – eksempler:

Dekke bord til for eksempel 5 personer med kniv, gaffel, glass med mer.
Å svare på «hvor mange» etter å ha telt 5 ting.
Hente på oppfordring et visst antall gjenstander. For eksempel hente 5
glass
TALL, TALLREKKE OG TELLING - eksempler:

Peketelle til fem.
Telleramsen til femten.
Terningspill.
RESONNERING – eksempler:

Resonnere seg fram til hva som kommer først og sist, for eksempel ved
påkledning.
Fortid og fremtid: Hva som har hendt og hva som skal hende.
Har gjort – skal gjøre…..
Dele likt. For eksempel 6 gjenstander skal deles på barn.
FORM OG POSISJON – eksempler:

Tegne menneske
Kopiere enkle figurer
Sirkel, firkant, trekant mm

KULERAMMA
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MØNSTER OG ORDEN – eksempler:

Ordne gjenstander etter størrelse i rekke
Lage egne mønstre med f.eks perler, tegning, hopping mm
Sorterer. For eksempel etter en egenskap, form, størrelse eller farge.
Arbeidet med Antall, rom og form må skje i tett samspill med de andre fagområdene.
Idehefter: Temahefte om antall , rom og form, MIO ,Matte på tvers.

EKSEMPEL 1
PLAN FOR :
Opplegg

Lage handleliste

Tur til butikken

Butikken

KULERAMMA

Hva og hvordan

Hvilken frukt skal
vi kjøpe?
Hvor mange av
hver frukt?
Hvilke farger og
former har
frukten?
Er frukt sunt/
usunt, vitaminer.
Skrive ned det
barnet sier mens
de ser det.
La barna prøve å
skrive selv,
lekeskrift og
tegne til
Hva skal vi ha på
av klær i forhold
til årstiden?
Hvilken vei skal vi
gå?
Hvordan oppføre
seg i trafikken?
Følge handlelisten
Hva koster hver
frukt og til
sammen.

Fagområder fra
rammeplanen,
eksempler
Språk, tekst og
kommunikasjon

Kommentarer

Antall, rom og
form

Nærmiljø og
samfunn
Språk, tekst og
kommunikasjon
Natur, miljø og
teknikk
Antall, rom og
form
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Betale med
penger.
Fordele varer i
sekkene

Tur tilbake til
barnehagen

Lage fruktsalat

Måltid

KULERAMMA

Er sekken tyngre
nå?
Kanskje tar vi
buss hjem.
Se på klokka- tid.
Betale penger for
å sitte på med
bussen
Finne frem det vi
handlet og
utstyret vi
trenger.
Vaske hender.
Skjære opp frukt,
fjerne skall,
kjernehus o.l
Dele opp i antall
og ulike former
Dekke bord med
en til hver.
Spise
fruktsalaten.
Sende til
hverandre,
bordskikk.
Prate om og se
tilbake på/
oppsummere
prosessen som har
vært.

Antall, rom og
form

Kropp, bevegelse
og helse

(Kan gjøres evt.
neste dag)

Antall, rom og
form

Språk, tekst og
kommunikasjon.
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MATEMATIKK

1. TRINN

HOVEDOMRÅDER

KOMPETANSEMÅL

TALL










GEOMETRI






MÅLING






STATISTIKK

KULERAMMA



Kjenne igjen tall i omgivelsene sine.
Bruke tall og telling i hverdagslige sammenhenger og blant
annet stille spørsmål om antall tilknyttet dagligdagse aktiviteter
og utforske disse spørsmålene med ulike hjelpemidler, som
tegninger, tellestreker, fingrer, klosser eller andre tellebrikker.
Telle muntlig til 20.
Kjenne tallsymbolene opp til 20.
Si hvilket tall som kommer før og hvilket tall som kommer etter i
tallområdet 0-20.
Løse oppgaver med tall knyttet til praktiske situasjoner der
mengder skal kombineres, fordeles eller sammenlignes.
Doble og halvere mengder 0 – 20.
Kunne tiervennene.
Kunne kjenne igjen og beskrive geometriske figurer og mønster
– trekant, firkant og sirkel.
Sortere materiale etter ulike egenskaper som farge, form,
lengde, tyngde, størrelse med mer, og beskrive hva som skiller
de ulike kategoriene fra hverandre.
Kunne finne igjen og prøve ut speilsymmetri i praktiske
situasjoner.
Kunne begreper til å beskrive plassering som over, under,
mellom, bak, foran osv.
Kunne begrepene: kort/lang m.m., lengre enn/kortere enn m.m.
Kunne nevne dager og måneder.
Kunne kjenne igjen de norske myntene og bruke dem i kjøp og
salg.
Kunne sammenligne lengder på uformelle måter, som ved å
legge de inntil hverandre.
Kunne samle og sortere objekter og illustrere med tellestreker og
søylediagram.
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HOVEDOMRÅDER

KOMPETANSEMÅL
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GEOMETRI





MÅLING




STATISTIKK




KULERAMMA

Kunne lese, telle, ordne, lese og skrive tall opp til 100.
Kunne anslå omtrent hvor mange det er i en mengde innenfor
dette tallområdet.
Kunne uttrykke tall på ulike måter, med tallsymboler, penger,
klosser, tierstaver, tellestreker og lignende.
Kunne dele opp og bygge mengder opp til 20.
Kunne sette sammen og dele opp tiergrupper. DVS at de kan
dele et tosifret tall i tiere og enere, og at den kan sette sammen
tiere og enere til et tosifret tall.
Bruke gruppering i tiere i forbindelse med addisjon og
subtraksjon av tosifrede tall, for eksempel ved addisjon at de
legger antall tiere og så antall enere.
Kunne bruke tallinje til å angi tallstørrelser.
Bruke tallinja som støtte i forbindelse med addisjon/subtraksjon.
Til det er den tomme tallinja særlig effektiv.
Kunne doble og halvere og vite hvordan dette henger sammen
med symmetri.
Kunne påvise partall og oddetall, hva som kjennetegner disse
tallene og vite hvilken sammenheng disse tallene har med
dobling/halvering.
Kunne kjenne igjen enkle tallmønstre, fortrinnsvis slike der det
legges til et bestemt tall for hvert ledd i rekken. Elevene kan
fortsette slike rekker, og de kan putte inn manglende tall. De kan
også forklare mønsteret muntlig.
Kunne kjenne igjen og beskrive trekk ved enkle to- og tredimensjonale figurer knyttet til hjørner, kanter og flater. De
tredimensjonale figurene elevene skal kunne er sylinder, kule,
prisme og pyramide. De todimensjonale er sirkler, mangekanter
(tre-, fire-, fem- og sekskanter).
Kunne lage og utforske enkle geometriske mønstre og beskrive
dem muntlig.
Kunne kjenne igjen og bruke speilsymmetri i praktiske
situasjoner.
Kunne sammenligne størrelser som gjelder lengde og areal ved
hjelp av passende måleenheter.
Kunne dagene, månedene, årstider og enkle klokkeslett – hel og
halv.
Kunne samle, sortere og illustrere enkle data med tellestreker,
tabeller og søylediagrammer.
Kunne lese av enkle søylediagram.
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Kunne lese, telle, ordne, lese og skrive tall opp til 1000.
Kunne telle opp store mengder ved å dele inn i tiere og hundrere.
Kunne telle forover og bakover med 1, 2, 5, 10, 50 og 100 av
gangen.
Kunne at brøk som del av helhet med utgangspunkt i praktiske
sammenhenger.
Kunne stambrøkene (1/2, 1/3, ¼, og 1/5) og ekvivalente brøker
(for eksempel ½ = 2/4)
Kunne uttrykke flersifrede tall på ulike måter med konkreter og
med tallsymboler.
Kunne skrive tall på utvidet. Og å slå sammen enere, tiere og
hundrere til tall.
Kunne posisjonssystemet, dets kulturelle opprinnelse og
betydningen av sifferet 0
Kunne veksle mellom enere og tiere og mellom tiere og
hundrere.
Kunne bruke tallforståelse og gruppering i tiere og hundrere for å
utvikle egne regnemetoder i forbindelse med addisjon og
subtraksjon av tresifrede tall.
Kunne plassere tall på tallinjen og bruke tallinjen som støtte i
forbindelse med addisjon og subtraksjon. Til det er den tomme
tallinjen særlig effektiv.
Kunne kløse praktiske oppgaver innenfor alle fire regningsarter.
Kunne runde av tall til nærmeste tier eller hundrer og bruke dette
i overslagsregning.
Kunne multiplikasjon som gjentatt addisjon, som hopp på
tallinjen og på rutenett.
Kunne 2-, 3-, 4-, 5-, 6- og 10-gangen
Kunne divisjon i ulike praktiske sammenhenger, både måling- og
delingsdivisjon.
Kunne sammenhengen mellom multiplikasjon og divisjon
Kunne kjenne igjen enkle tallmønstre, for eksempel se hvordan
gangetabellene danner mønstre på en hundrerrute. Elevene kan
fortsette tallmønstre, de kan putte inn manglende tall, og de kan
også forklare mønsteret muntlig.
Kunne kjenne igjen og beskrive trekk ved enkle to- og tredimensjonale figurer knyttet til hjørner, kanter og flater. De
tredimensjonale figurene elevene skal kunne er sylinder, kule,
prisme og pyramide. De todimensjonale er sirkler, mangekanter
(tre-, fire-, fem- og sekskanter).
Kunne kjenne igjen speilsymmetri, finne symmetrilinjer og lage
symmetriske bilder.
Kunne bygge og bli kjent med tegninger av tredimensjonale
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MÅLING






STATISTIKK
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geometriske figurer.
Kunne lage og utforske geometriske mønstre og beskrive dem
muntlig.
Kunne plassere i et rutenett (rute C4) og å beskrive bevegelser i
rutenettet (flytt to ruter opp og tre til siden).
Kunne anslå, sammenligne og måle størrelser tilknyttet lengde,
areal, volum, vekt, temperatur og tid.
Kunne bruke ikke standardiserte måleenheter og forklare
formålet med å standardisere målenheter og bruke m og cm, l og
dl.
Kunne lese og skrive klokkeslett (både analogt og digitalt), og at
vi deler døgnet i 2 x 12 timer.
Kunne løse praktiske oppgaver som gjelder kjøp og salg.
Kunne samle, lese, sortere, notere og illustrere data med
tellestreker, tabeller og søylediagram og kommentere
illustrasjonene.
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Kunne plassverdisystemet, å dele opp tall i enere, tiere, hundrere
og tusenere.
Kunne uttrykke tall på ulike måter, rangere dem og plassere dem
på en tallinje.
Kunne negative tall med fokus på tallinjen, og utføre enkel
regning med negative tall.
Kunne brøk som del av en helhet, hvor helheten kan være en
mengde, en lengde eller en figur.
Kunne begrepene teller og nevner og sammenligne brøker med
ensifret nevner.
Kunne tideler, å rangere slike tall og plassere dem på tallinje.
Kunne løse oppgaver med addisjon og subtraksjon av flersifrede
tall, på tallinjen, i hodet og med skriftlige metoder, som standardalgoritmen.
Kunne runde av til nærmeste tier og hundrer og bruke det til
overslag.
Kunne bruke automatiserte ferdigheter knyttet til alle fire
regningsartene, som gangetabellen for ensifrede tall.
Kunne regne i ulike praktiske situasjoner innen de fire
regningsartene, blant annet kjøp og salg.
Kunne se sammenhenger mellom ganging og deling og om
hvordan disse regneartene forholder seg til gjentatt addisjon og
subtraksjon.
Kunne løse oppgaver ved å hoppe på tallinjen og ved å bruke
rutenett.
Kunne multiplikasjon som gjentatt addisjon og i rutenett, og
divisjon både som delings- og målingsdivisjon.
Kunne dele opp gangestykker i enklere deler, som at 8 x 4 er det
samme som 5 x 4 + 3 x 4 eller som 4 x 4 + 4 x 4.
Kunne forklare at multiplikasjon er kommutativ (at faktorenes
rekkefølge ikke spiller noen rolle for svaret).
Kunne utforske, beskrive og fortsette tallmønstre, blant annet
tallfølger som stiger eller synker med det samme hver gang,
også tideler, og de skal kunne bruke lommeregner til å utforske
tallmønstre.
Kunne plassere i et rutenett (rute C4) og å beskrive bevegelser i
rutenettet (flytt to ruter opp og tre til siden).
Kunne plassere i et koordinatsystem og beregne avstander langs
aksene.
Kunne gjenkjenne og beskrive trekk ved sirkler og mangekanter.
Kunne kjenne igjen bruke speilsymmetri, påvise symmetrilinjer
og selv lage og utforske symmetriske møønstre.
Kunne lage og beskrive enkle mønstre ved å gjenta og forskyve
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Kunne lese av klokkeslett, både analoge og digitale klokker.
Kunne beregne hvor lang tid det er mellom to klokkeslett i timer
og minutter.
Kunne måle tid og anlså ulike tidsintervaller, som timer, minutter
og sekunder.
Kunne enkel målestokk tilknyttet lengde.
Kunne måle og beregne omkrets av mangekanter.
Kunne finne areal som antall målenheter, både ikkestandardiserte og standardiserte, som fyller en flate.
Kunne anslå vanlige størrelser tilknyttet lengde, vekt og volum.
Kunne bruke hensiktsmessige måleredskaper og lese av skalaer.
Kunne gjøre om mellom desiliter og liter, mellom gram,
hektogram og kilogram og mellom milimeter, sentimeter,
desimeter og meter.
Kunne gjennomføre enkle undersøkelser og samle inn ulike typer
data, kategorisere, telle opp og illustrere dataene i tabeller og
søylediagrammer.
Kunne lese søylediagrammer.
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HOVEDOMRÅDER

KOMPETANSEMÅL

TALL OG ALGEBRA



Kunne plassverdisystemet, å dele opp tall i enere, tiere,
hundrere og så videre og hvordan dette utvides til tideler og
hundredeler, å sammenligne tall og plassere dem på en
tallinje.



Kunne negative tall med fokus på tallinjen, og lære å utføre enkel
regning med negative tall.
Kunne brøk som en del av en helhet, der helheten kan være en
mengde, en lengde eller en figur, elevene skal kunne finne delen
når det hele er oppgitt, og motsatt.
Kunne sammenligne brøker og finne likeverdige brøker.
Kunne addere og subtrahere brøker med samme nevner.
Kunne løse oppgaver med addisjon og subtraksjon av flersifrede
tall og desimaltall, på tallinjen, i hodet og med skriftlige metoder,
som standardalgoritmen.
Kunne runde av tall til nærmeste tier og hundrer og bruke det til å
gjøre overslag.
Kunne bruke automatiserte ferdigheter knyttet til alle fire
regneartene, som gangetabellen for ensifrede tall.
Kunne regne i ulike praktiske situasjoner innen de fire
regningsartene, blant annet ved kjøp og salg.
Kunne se sammenhenger mellom ganging og deling og om
hvordan disse regneartene forholder seg til gjentatt addisjon og
subtraksjon.
Kunne utvikle og bruke enkle metoder for multiplikasjon og divisjon
med hele, flersifrede tall.
Kunne lage enkle formler i regneark.
Kunne utforske, beskrive og på den måten generalisere enkle
tallmønstre, blant annet tallfølger som stiger eller synker med det
samme hver gang (kvadrattall, trekanttall etc).













GEOMETRI









MÅLING






KULERAMMA

Kjenne igjen sentrale firkanter, utforske egenskaper ved disse
figurene (vinkler, lengder og vinkelsum).
Gi eksempler på hvordan geometriske figurer opptrer i ulike
praktiske og kulturelle sammenhenger.
Kunne bruke gradskive til å måle vinkler
Kunne begrepene spiss, rett og stump vinkel, linje, kurve og
linjestykke.
Kunne forskyve, speile og rotere figurer.
Kunne regne areal av firkanter
Lage og beskrive geometriske mønstre ved å forskyve eller rotere
en form.
Velge passende måleenhet, og gjøre om mellom måleenheter
(mm, cm, dm, m og km og mellom dl og l)
Måle og beregne omkrets av mangekanter
Forstå oppbygningen av mål for areal, forstå sammenhengen
mellom lengde, bredde og areal av rektangler og også beregne
arealet av trekanter.
Bruke målestokk til å beregne størrelser, både forstørre og
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KULERAMMA

Kunne gjennomføre undersøkelser, basert på spørreskjema, ulike
måledata og opptellinger.
Kunne sortere og systematisere innsamlede data og presentere
dem i grafiske fremstillinger.
Kunne bruke digitale hjelpemidler i forbindelse med statistiske
undersøkelser.
Kunne beskrive sentrale trekk ved materialet ved hjelp av median
og typetall.
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KULERAMMA

Kunne forstå plassverdisystemet for hele tall, desimaltall og
negative tall, rangere tall og plassere dem på tallinjen.
Kunne utføre addisjon og subtraksjon også med negative tall
og desimaltall.
Kunne forstå brøk som del av helhet, som forhold og som tall
på tallinja og finne likeverdige brøker.
Kunne addere og subtrahere brøker med ulik nevner.
Kunne multiplisere heltall med brøk.
Kunne utvikle og bruke metoder for multiplikasjon og divisjon,
forstå standardalgoritmen for multiplikasjon og multiplisere
hele tall med desimaltall.
Kunne beskrive rest ved divisjon som brøk eller med
desimaler.
Kunne forstå proporsjonalitet i praktiske sammenhenger, for
eksempel knyttet til fremmed valuta og kilopris.
Kunne bruke de fire regneartene til å løse praktiske
problemer ved å velge riktig regneoperasjon, både med
formelle skriftlige metoder, hoderegning og med
lommeregner.
Kunne stille opp og forklare beregninger og fremgangsmåter
og argumentere for løsningsmetoder.
Kunne anslå størrelsen på svar, gjøre overslag og foreta
avrunding.
Kunne lage enkle formler i regneark og bruke regneark til å
utføre og presentere enkle beregninger.
Kunne utforske og beskrive tallmønstre blant annet knyttet til
figurtall og til desimaltall.
Kunne analysere egenskaper ved to- og tredimensjonale
figurer, for eksempel ved å se på diagonalene til ulike
todimensjonale figurer, og ved å se på likheter og forskjeller
mellom prismer og pyramider.
Kunne beskrive fysiske gjenstander innenfor teknologi og
dagligliv ved hjelp av geometriske begreper.
Kunne bygge tredimensjonale modeller og tegne dem fra
ulike posisjoner.
Kunne tegne perspektiv med ett forsvinningspunkt.
Kunne bruke koordinater til å beskrive plassering og
bevegelse i et koordinatsystem på papiret og digitalt.
Kunne bruke koordinater til å beregne avstander parallelt
med aksene i et koordinatsystem.
Kunne bruke målestokk til å beregne avstander og lage enkle
kart og arbeidstegninger og til å forstørre og forminske
geometriske figurer.
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KULERAMMA

Kunne anslå og måle størrelser for masse, volum og tid og
bruke tidspunkt og tidsintervaller i enkle beregninger.
Kunne velge passende måleredskaper og utføre praktiske
målinger i forbindelse med dagligliv og teknologi og vurdere
resultatene ut fra presisjon og måleusikkerhet.
Kunne velge passende måleenheter og regne om mellom
ulike målenheter, som desiliter og liter, gram, kilogram og
tonn.
Kunne relatere massen til en liter vann med et kilogram.
Kunne vurdere sjanser i ulike sammenhenger, om en
hendelse er mye eller lite sannsynlig, som at den inntreffer i
mer eller mindre enn halvparten av tilfellene.
Kunne beregne sannsynlighet i enkle situasjoner, som at
sannsynligheten for å slå en sekser med en terning er en
seksdel.
Kunne bruke et utvalg til å si noe om fordelingen i en større
mengde, som andelen av kuler av ulik farge i en pose ved å
se på noen få av kulene.
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Kunne forstå plassverdisystemet for hele tall, desimaltall og
negative tall, være fortrolig med små og store tall, rangere
tall, også brøker og prosent, og plassere dem på tallinjen.
Kunne faktorisere tall og finne primtall og sammensatte tall.
Kunne forstå kvadrattall og kvadratrot og finne røtter av
tosifrede kvadrattall.
Kunne utføre addisjon og subtraksjon også med negative tall
og desimaltall.
Kunne forstå brøk som del av helhet, som forhold og som tall
på tallinjen og finne likeverdige brøker.
Kunne finne fellesnevner og utføre addisjon, subtraksjon og
multiplikasjon av brøker.
Kunne gjøre om mellom prosent, desimaltall og brøk.
Kunne finne enkle prosentandeler (som 10 %, 20 %, 25 % og
50 %) av mengder.
Kunne utvikle og bruke metoder for multiplikasjon og divisjon
av hele tall og desimaltall, forstå standardalgoritmen for
multiplikasjon og divisjon.
Kunne legge til og trekke fra parentesuttrykk og gange et tall
med et parentesuttrykk i praktiske situasjoner og spill.
Kunne regne sammensatte oppgaver.
Kunne utføre forholdsregning tilknyttet fart og andre
sammensatte enheter, og kunne regne om mellom valutaer.
Kunne bruke de fire regneartene til å løse praktiske
problemer ved å velge riktig regneoperasjon, blant annet
knyttet til rente, lønn og sparing.
Kunne bruke og utvikle metoder for regning, både formelle
skriftlige metoder, hoderegning og med lommeregner.
Kunne stille opp og forklare beregninger og fremgangsmåter
og argumentere for løsningsmetoder.
Kunne anslå størrelsen på svar, gjøre overslag og foreta
avrunding.
Kunne beskrive referansesystemet og notasjonen som
benyttes for formler i et regneark og bruke regneark til å
utføre og presentere enkle beregninger.
Kunne løse enkle ligninger med én ukjent verdi.
Kunne analysere egenskaper ved to- og tredimensjonale
figurer, som for eksempel sammenheng mellom ulike
trekanter og mellom ulike firkanter.
Kunne navngi deler på en sirkel, som sentrum, radius,
diameter, omkrets og sektor.
Kunne anslå og måle størrelser for vinkel.
Kunne enkel konstruksjon, blant annet av trekanter.
Kunne beskrive og gjennomføre speiling, rotasjon og
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MATEMATIKK

7. TRINN
parallellforskyvning.

MÅLING







STATISTIKK OG
SANNSYNLIGHET







KULERAMMA

Kunne anslå og måle størrelser for lengde, areal, volum, og
tid og bruke tidspunkt og tidsintervaller i enkle beregninger.
Kunne forklare oppbygningen av mål for areal og volum og
beregne omkrets og areal, overflate og volum av enkle
todimensjonale (rektangler, trekanter, trapeser) og
tredimensjonale figurer (prismer).
Kunne velge passende måleredskaper og utføre praktiske
målinger i forbindelse med dagligliv og teknologi og vurdere
resultatene ut fra presisjon og måleusikkerhet.
Kunne velge passende måleenheter (som cm2, m2 og km2
ved areal) og gjøre om mellom ulike målenheter, også
mellom liter og dm3.
Kunne bruke forhold i praktiske sammenhenger, regne med
fart.
Kunne planlegge og gjennomføre datainnsamling tilknyttet
observasjoner, spørreundersøkelser og eksperimenter.
Kunne representere data i tabeller og søyle-, linje- og enkle
sektordiagrammer og vurdere hensiktsmessigheten til
fremstillingene.
Kunne finne median, typetall og gjennomsnitt av enkle
datasett og vurdere dem i forhold til hverandre.
Kunne bruke digitale hjelpemidler i forbindelse med
statistiske undersøkelser.
Kunne beregne sannsynlighet i enkle situasjoner.
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Vedlegg 2

MATEMATIKK

8. TRINN

Hovedområder

Kompetansemål

TALL OG ALGEBRA 

Sammenlikne og regne med hele tall, desimaltall, brøker,
prosent og uttrykke slike tall på varierte måter



Bruke faktorer, potenser, kvadratrøtter og primtall i beregninger



Utvikle, bruke og gjøre rede for metoder i hoderegning,
overslagsregning og skriftlig regning med de forskjellige
regneartene



Regne med brøk, utføre divisjon av brøker og forenkle enkle
brøkuttrykk.



Behandle og faktorisere enkle algebrauttrykk

GEOMETRI



Utføre og grunngi geometriske konstruksjoner og avbildninger
med passer og linjal og andre hjelpemidler

MÅLING



Gjøre overslag over og beregne lengde, areal, omkrets, vinkel,
overflate, volum og tid, og bruke og endre målestokk



Gjøre rede for tallet PI og bruke det i beregninger av omkrets,
areal og volum



Velge passende måleenheter, forklare sammenhenger og regne
om mellom ulike måleenheter



Bruke og vurdere måleinstrumenter og målemetoder i praktisk
måling, og drøfte presisjon og måleusikkerhet



Gjøre overslag over og beregne vinkler

STATISTIKK

KULERAMMA



Ordne og gruppere data, finne og drøfte median, typetall,
gjennomsnitt og variasjonsbredde og presentere med og
uten digitale data
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9. TRINN

MATEMATIKK
Hovedområder

Kompetansemål


TALL OG ALGEBRA





GEOMETRI






Regne med formler, parenteser og brøkuttrykk med ett ledd i
nevner
Løse likninger og ulikheter
Sette opp enkle budsjett og gjøre beregninger rundt
privatøkonomi
Bruke, med og uten digitale hjelpemidler, tall og variabler i
utforsking, eksperimentering, praktisk og teoretisk
problemløsning og i prosjekt med teknologi og design.
Analysere, også digitalt, egenskaper ved to- og
tredimensjonale figurer og bruke dem i sammenheng ved
konstruksjoner og beregninger
Bruke formlikhet og Pytagoras’ setning ved beregning av
ukjente størrelser
Tolke og lage arbeidstegninger og perspektivtegninger med
flere forsvinningspunkter ved å bruke ulike hjelpemidler
Bruke koordinater til å avbilde figurer og finne egenskaper
ved geometriske former

MÅLING



Gjøre overslag over og beregne volum

STATISTIKK,
SANNSYNLIGHET
OG
KOMBINATORIKK



Finne sannsynlighet gjennom eksperimentering, simulering
og beregning i dagligdagse sammenhenger og spill.
Gjennomføre undersøkelser og bruke databaser til å søke
etter og analysere statistiske data og vise kildekritikk

KULERAMMA
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MATEMATIKK

10. TRINN

Hovedområder

Kompetansemål

TALL OG ALGEBRA




STATISTIKK,
SANNSYNLIGHET
OG
KOMBINATORIKK



FUNKSJONER







GEOMETRI





Behandle og faktorisere enkle algebrauttrykk og regne med
formler, parenteser og brøkuttrykk med ett ledd i nevner
Løse likninger og ulikheter med to ukjente

Beskrive utfallsrom og uttrykke sannsynlighet som brøk,
prosent og desimaltall.
Vise med eksempler og finne de mulige løsningene på enkle
kombinatoriske problem

Lage, på papiret og digitalt, funksjoner som beskriver
numeriske sammenhenger og praktiske situasjoner, tolke
disse og oversette mellom ulike representasjoner av
funksjoner som grafer, tabeller, formler og tekst
Identifisere og utnytte egenskapene til proporsjonale,
omvendt proporsjonale, lineære og enkle kvadratiske
funksjoner og gi eksempler på disse funksjonenes tilknytning
til praktiske situasjoner

Utforske, eksperimentere med og formulere logiske
resonnement ved hjelp av geometriske ideer, og gjøre rede
for geometriske forhold som har spesielt mye å si i teknologi,
kunst og arkitektur
Bruke formlikhet i beregning av ulike størrelser

Revidert mai 2015 av Katrine Kongshaug og Kirsti Hanssen

KULERAMMA
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Vedlegg 3

HVORDAN BYGGE OPP ET GODT TALLBEGREP?
Her er et forslag til hvordan du ved hjelp av overhead og brikker går igjennom et
nytt tall på
1. trinn. Alle elevene skal gjøre oppgavene med sine brikker.





Tallet er 4.
Elevene har fire brikker på pulten.
Læreren bruker overhead og brikker og viser.
Læreren ber elevene gjøre følgende:
o «Del mengden i to deler / tre deler.»
o «Mengden skal bli to mindre.»
o «Hva ligger igjen?»
o «Nå skal det ligge én der.»
o «Hva har du i hånda di?»
o «Nå skal mengden vokse. Mengden skal bli større. Legg til 2.»
 Jobb med alle kombinasjoner som tallet består av.
 Ta det fra hverandre og bygg det opp.

Gjør dette med ALLE tall opp til 20.

INNLÆRINGSGANG FOR ET TALL
Konkretnivå:

Starter med konkreter, enten det som virkelig skal telles (epler) eller
noe materiell som erstatter konkretene (for eksempel
tellebrikker/kongler etc)

Halvkonkretnivå:

Tegn det som skal telles (tegninger/bilder).

Halvabstraktnivå:

Sette tellestreker eller tilsvarende (forenklede bilder/tegninger)

Abstraktnivå:

Symboler. For eksempel tallet 4.

Etter at elevene har jobbet systematisk med tallene, begynner sifferskriving (der
barnets motorikk tydelig influerer på innlæringstakten).
NB! Husk at alt nytt stoff må starte med det konkrete og må “gå gjennom
trappene” før man kan tenke abstrakt – noen trenger konkreter også på
ungdomsskolen.

KULERAMMA
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Vedlegg 4

~

TALLFORSTÅELSE ~
Stopp-punkt våren i 2. trinn

Elevens navn: _________________________ Dato for kartleggingen: _____

Hovedområder
Tallene 0 – 20

Tallene 0-100

Strategier

KULERAMMA

Det betyr at elevene kan

Kan
noe

Kan
godt

Kan
meget
godt

telleremsen, forlengs og
baklengs
tallet før og etter
dele opp i mengder (f.eks.
14=10+4)
tier-vennene og kan bruke
dem ved regning (f.eks. 13
+ 7)
doble og halvere (gjerne ved
symmetri)
lese, telle, ordne og skrive
tall opp til 100
plassere tallet på en tallinje
bruke tallinja (gjerne den
tomme tallinja) som støtte
til addisjon og subtraksjon
forklare og påvise partall og
oddetall
rekketelle med 2, 5 og 10
om gangen
forklare hvordan de tenker
når de regner i hodet (f.eks.
19 + 21)
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Vedlegg 5

TALLFORSTÅELSE ~
Stopp-punkt våren i 4. trinn
~

Elevens navn: _________________________ Dato for kartleggingen: _____

Hovedområder
Plassverdisystemet
Desimaltall
Addisjon og subtraksjon

Brøk

Negative tall

Divisjon

Multiplikasjon

KULERAMMA

Det betyr at elevene kan

Kan
noe

Kan
godt

Kan
meget
godt

dele opp i enere, tiere, hundrere
og tusenere
rangere tideler og plassere dem
på tallinja
regne addisjon og subtraksjon
med tierovergang (gjerne på den
tomme tallinja)
regne med flersifrede tall på
tallinje, i hodet og med skriftlige
metoder (algoritmer)
runde av til nærmeste
tier/hundrer og bruke det til
overslag
brøk som en del av en helhet,
hvor helheten kan være en
mengde, en lengde (tallinje) eller
en figur (pizza).
begrepene teller og nevner
rangere brøker etter størrelse
med ensifret nevner
plassere negative tall på en
tallinje og utføre enkel regning
med negative tall (f.eks.
temperatur)
divisjon som gjentatt subtraksjon
Se sammenhengen mellom at
deling er det motsatte av ganging
multiplikasjonstabellen 1-10
(automatisert)
multiplikasjon som gjentatt
addisjon og i rutenett
dele opp gangestykker i enklere
deler (f.eks. 8x4 = 5x4 + 3x4
eller som 4x4 + 4x4)
den kommutative lov (8x4 =
4x8)
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Vedlegg 6

TALLFORSTÅELSE ~
Stopp-punkt våren i 7. trinn
~

Elevens navn: _________________________ Dato for kartleggingen: _____

Hovedområder
Plassverdisystemet

Addisjon og subtraksjon

Brøk

Divisjon og multiplikasjon

Geometri

Måling

KULERAMMA

Det betyr at elevene kan

Kan
noe

Kan
godt

Kan
meget
godt

forstå plassverdisystemet for
hele tall, desimaltall og negative
tall
rangere tall, også brøker og
prosent, og plassere dem på
tallinjen
regne addisjon og subtraksjon,
også med negative tall og
desimaltall
finne fellesnevner og utføre
addisjon, subtraksjon og
multiplikasjon av brøker
kunne gjøre om mellom brøk,
prosent og desimaltall
utvikle og bruke metoder for
multiplikasjon og divisjon av
hele tall og desimaltall, og forstå
standardalgoritmen
Kjenne egenskaper ved ulike toog tredimensjonale figurer,
kunne plassere koordinater i et
koordinatsystem
Gjøre overslag og vurdere om
svar er rimelige eller ikke, velge
passende måleenheter og gjøre
om mellom ulike enheter,
forklare oppbygging av mål for
areal og volum og beregne
omkrets, areal og volum for noen
enkle to- og tredimensjonale
figurer
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Vedlegg 7

Læringsstrategi for arbeid med tekstoppgaver
(Olav Lunde: Kartlegging av læringsvansker)

Navn:_______________________________________
(Problemet skrives her)

SPØRSMÅL
(hva er det vi skal finne
svar på?)

JEG VET
(Opplysninger i
oppgaven)

JEG VET OGSÅ
(Fra oppgaven eller fra
annet sted)

TEGNING

KULERAMMA
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REGN UT

OVERSLAG
(Kontroll)

TEKSTSVAR

KULERAMMA
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Vedlegg 8

Vurder deg selv som matematikklærer
Sjelden
/aldri

Kjennetegn

Noen
ganger

Som
oftest
/alltid

Jeg gir elevene klare mål for timen når vi starter
Jeg setter av tid til oppsummering og refleksjon før
vi avslutter timen
Jeg har matematiske samtaler med elevene hvor
jeg utfordrer tenkning og resonnementet deres, og
hvor jeg hører hvordan de tenker (hvilke strategier
de bruker)
Jeg fokuserer på og lærer elevene viktige
matematiske begreper
Jeg gir rom for ulike løsninger og lærer elevene
ulike strategier
Jeg bruker alltid konkretiseringsmateriell når jeg
starter et nytt tema
Jeg er flink til å forankre nytt stoff til virkeligheten
elevene kan kjenne seg igjen i
Jeg lar alle elevene jobbe med det samme
emnet/oppgaver, men på ulike nivåer
Jeg lar elevene samarbeide slik at de får snakket
matematikk og blir mer bevisst på hvordan de
tenker
Jeg veileder/utfordrer elevene når de jobber (for
eksempel; “kan du gjøre oppgaven på en annen
måte?”)
Jeg har høye, men realistiske forventninger til
samtlige elever
Jeg anvender varierte vurderingsformer
Jeg fremmer, oppmuntrer vilje og anstrengelse,
utholdenhet og konsentrasjon hos elevene

KULERAMMA
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Vedlegg 9

VURDER DEG SELV I ARBEIDET MED
FAGOMRÅDET ANTALL, ROM OG FORM
Sjelden Noen
Som
/aldri
ganger oftest
/alltid

Kjennetegn
I hvilken grad bruker du ord som angir forholdet et mellom
størrelser, f.eks. lettere/tyngre enn, lengre/kortere enn,
større/mindre enn, størst /minst, yngst / eldst
I hvilken grad bruker du ord som angir plassering av
gjenstander: over, under, mellom, foran, bak, i midten osv
I hvilken grad bruker du ord som beskriver gjenstander: myk,
hard, klissete, rød, rund, avlang osv
I hvilken grad ber du barn telle / hente en gitt mengde av en ting

I hvilken grad legger du til rette for at barna skal spille ulike
typer terningspill
I hvilken grad bidrar du til at barna skal lære ulike regler ramser
som har med tall å gjøre
I hvilken grad er du bevisst på bruk av matematiske begreper
som sirkel, firkant, trekant mm
I hvilken grad lar du barna ordne gjenstander etter størrelser

I hvilken grad lar du barna ordne gjenstander etter egenskaper,
f.eks sortere firkanter

KULERAMMA
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Vedlegg 10

VURDERING AV EGET ARBEID MED TALL OG
TALLFORSTÅELSE I SFO
Personalet må være reflektert i arbeidet med antall, rom og form.
Ved at barna deltar i ulike aktiviteter på SFO, er det viktig at du som voksen er
bevisst på at det også er mye matematikklæring i disse aktivitetene.
Hvis man tenker seg ulike spill, snekring, baking, pådekking av bord,
håndarbeid, etc. er dette læringsstiler innenfor matematikkfaget som det er viktig
å formidle til barna.
Sjelden/
aldri

Kjennetegn

Noen
ganger

Som oftest
/alltid

I hvilken grad bruker du det
matematiske språket bevisst?

I hvilken grad kjenner du til ulike
matematiske aktiviteter?

I hvilken grad engasjerer og fokuserer
du barna på matematiske aktiviteter?

I hvilken grad gir du barna mulighet for
deltakelse i matematiske aktiviteter?

KULERAMMA
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