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INNLEDNING

Dette er en plan for fagområdet antall, rom og form i barnehagen og regning som en
grunnleggende ferdighet i alle fag i skolen. Målet med planen Regnetrappa, er å sikre en
bedre og mer felles opplæring og utvikling av barn og unges regneferdigheter. Målet henger
sammen med Kunnskapsdepartementets nasjonale og Porsgrunns kommunale satsing for å
oppnå bedre læringsresultater (jf. Klart vi kan! 2011-2013). Målet er også å sikre et
kompetanseløft blant ansatte i barnehager og skoler, gjennom å bevisstgjøre ledere,
pedagoger, assistenter og fagarbeidere i deres arbeid for å motivere og stimulere barn og unge
til å utvikle positive holdninger og interesse for regning, matematikk og øvrige realfag.

Behovet for matematisk kompetanse i samfunn og yrkesliv er økende. For å lykkes i dagens
og fremtidens kunnskapssamfunn, må barn og unge ha en best mulig kompetanse på området.
Selv om begrepene regning og matematikk kan defineres som to sider av samme sak, er
planen bevisst knyttet til begrepene antall, rom og form i barnehagen og regnebegrepet i
skolen. Regning ses som en grunnleggende ferdighet som mennesker trenger for å mestre eget
hverdagsliv; på kjøkkenet, i butikken, på arbeidsplassen, i bilen, osv. Derfor har alle ansatte i
opplæringssystemet et felles ansvar for å utvikle barn og unges kompetanse på området. Det
presiseres for skolens del at Regnetrappa er for alle lærere. Det er ikke en matematikkplan
forbeholdt matematikklærere.

Gjennom planens oppbygging fra barnehage til barnetrinn og ungdomstrinn vises en forventet
progresjon og utvikling. Planen tar ikke hensyn til at barn og unge ofte modnes og utvikler
seg i ulik takt innen forskjellige tema- og fagområder. Det er pedagogens ansvar å kartlegge
hvor den enkelte står, gjøre seg kjent med faglige overganger som kan være kritiske, og
tilpasse opplegg og variere arbeidsmetoder slik at alle får utbytte av opplæringen.

I tillegg til Regnetrappas progresjonsplaner, inneholder planen informasjon og tips, blant
annet definisjoner på matematiske begreper, ideer til innhold i timer, eksempel på
problemløsningsoppgaver og adresser til aktuelle nettsteder. Vedleggene er begrenset med
tanke på innhold og omfang. Det er derfor viktig å benytte websider som er utarbeidet av
andre kompetansemiljøer, for å følge med og finne mer forskningsbasert kunnskap som kan
bidra til utvikling og læring.

Planen er utarbeidet gjennom vårhalvåret 2012 av Anne Trine Fykerud Olsen (lærer ved
Hovet skole), Bente Lykseth (lærer ved Klevstrand skole), Espen Lie (lærer ved Myrene
skole), Heidi Omdal (virksomhetsleder ved Hovenga og Radehuset barnehage), Ingvild
Svendsen (pedagogisk leder ved Kirketjernet og Vestsiden barnehage), Kirsten Hansen
(assisterende virksomhetsleder ved Heistad ungdomsskole), Kjetil Waaler (assisterende
virksomhetsleder ved Brattås skole), Kristian Lilleskaret (Utdanningsforbundet), Marianne
Gabriella Eik (lærer ved Kjølnes ungdomsskole), May Britt Bergland (faglig leder/førskole-
lærer ved Hovenga og Radehuset barnehage), Vibeke Nilsen (lærer ved Borge skole) og
Merete Jølstad (skolefaglig rådgiver).

Spørsmål til planen kan rettes til leder for arbeidet med planen; Kjetil Waaler, ved Brattås
skole.



5

REGNEFERDIGHETER KAN LÆRES!

Start arbeidsøkta/undervisningen med felles drøftinger om hvordan man kan løse et problem
gjennom ulike måter/strategier (jf. problemløsning - vedlegg 2 og vedlegg 5). Det bidrar til å
fokusere på at vi skal løse et problem sammen (i stedet for at barn/unge blir fortalt hvilken
arbeidsmåte de skal bruke og hvordan metoden skal brukes). Ved felles drøftinger om
problemløsning får barn og unge bruke språket aktivt. Språkliggjøring er særdeles viktig for
forståelsen og dermed læringen. Barn og unge må utfordres til å forklare hvordan de tenker og
handler.

I tillegg til å få være med å diskutere seg frem til ulike problemløsninger, er det viktig at barn
og unge får erfare regning gjennom å knytte kroppslige handlinger til matematisk tenkning.
Praktiske situasjoner, gjennom bevegelse i lek og arbeid, må utnyttes i opplæringen. Det er
sentralt at koblingen mellom praktisk erfaring og teoretisk, kognitiv tenkning forblir en del av
opplæringen gjennom hele opplæringsløpet. Likeledes må man bruke ulike former for
konkretiseringer og bilder for å tilnærme seg de ulike regneartene og oppgavene.

Gode regnere:

 utnytter bakgrunnskunnskap
 generaliserer kunnskap
 bearbeider og organiserer stoffet
 kan løse sammensatte oppgaver
 leser oppgaven godt
 varierer mellom mange ulike strategier
 bruker hensiktsmessige strategier
 vurderer resultater
 vurderer egen fremgangsmåte
 regner på eget initiativ
 snakker om og diskuterer hva de regner

 orienterer seg i oppgaven før regningen; ser formålet med regningen og studerer
illustrasjoner

 har innarbeidet selvstendige rutiner for å bli bevisst egen regneforståelse og kan redegjøre
for hvordan han/hun kontrollerer seg selv. For eksempel kan han/hun fortelle hva han/hun
forstår/ikke forstår, gjør før/under/etter regningen, hvordan han/hun skal regne og hva
han/hun ser spesielt etter i oppgaven.

 setter ned farten når han/hun møter noe som er vanskelig eller spesielt viktig, stopper opp
for å reflektere over hva de har gjort

 viser realistisk forståelse av resultater (f.eks. at mengde, størrelse og lignende passer
logisk)

 etterspør og regner oppgaver som er tilpasset eget nivå
 kontrollerer sin egen regning (ved hjelp av kalkulator, regneark, medelever, lærer,

internett, fasiter, osv.)
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I motsetning til de gode regnerne har vi de som:

 går rett på regningen uten å hente fram bakgrunnskunnskapen
 regner på en passiv måte
 regner uten å bearbeide og organisere stoffet
 ikke skriver i tilknytning til regning
 ikke snakker med andre om det de regner
 ikke regner noe særlig utenom det som er pålagt
 bruker uhensiktsmessige strategier
 bruker kun noen få strategier

Grunnleggende arbeidsvaner og pen føring – lurt å bruke tid på!

 Tekstsvar til tekststykker
 Vis alltid hvordan man kommer fram til svaret
 Husk alltid benevning i svaret (det kan også være nyttig å bruke benevning i utregning)
 Husk alltid to streker under svaret, med linjal
 Husk marg med oppgavenummerering
 Husk god plass mellom oppgavene
 Oppgavene står på lik linje både vannrett og loddrett
 Det kan være nyttig å vise arbeidstegninger og formler

Eksempler på gode hoderegningsstrategier

 Telling oppover/nedover (f. eks. 122 – 119, eleven tenker 119 + 1 + 2, eller 122 – 2 – 1)
 9 er en mindre enn 10 (f. eks. 57 + 9 = 57 + 10 – 1)
 Regne fra venstre mot høyre (f. eks. 85 + 74 = (80 + 70) + (5 + 4))
 Fast differens (f. eks. 386 – 105 = 381 – 100)

Hva med matematikkvansker?

De barna/elevene som tidlig viser tegn på lav mestring i regning, må bli kartlagt og fulgt opp
med målrettede og målbare tiltak.
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ANTALL, ROM OG FORM I BARNEHAGEN

Utviklingen av den grunnleggende matematikkforståelsen har vi her beskrevet som et
puslespill, med mange biter som passer inn i hverandre (Devold, 2008). Barnets matematiske
utvikling foregår i ulik rekkefølge og ulikt tempo. For barn er lek, fantasi og hverdag flere
sider av samme sak. Dermed må lekaspektet være sentralt når barn lærer matematikk
(Reikerås, 2009). Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barn sin
matematiske forståelse. Vi skal legge til rette for og bidra til at alle barn opplever glede over å
utforske og leke med tall og former. Vi skal bidra til å styrke barns nysgjerrighet,
matematikkglede og lyst til å utforske matematiske sammenhenger (Kunnskapsdepartementet,
2006, 2008).

I arbeidet med regnetrappa har vi tatt utgangspunkt i Rammeplan for barnehager og tilhørende
temahefte ”Antall, rom og form” (Kunnskapsdepartementet 2006, 2008). Som hjelp til å få
øye på all den matematikken barn uttrykker, kan det være nyttig å ha noen kategorier å støtte
seg til. En inndeling med utgangspunkt i en analyse av matematiske aktiviteter, kan brukes for
å beskrive matematikken i barnehagen (Bishop, 1988). De voksne i barnehagen må være
lyttende til barns matematikk, og med utgangspunkt i barns interesse, legge til rette for ulike
matematikkaktiviteter.

Temaheftet ”Antall, rom og form” gir navn til kategoriene under:

En forutsetning for arbeidet med regnetrappa er kompetente voksne som er bevisste sine roller
som forbilder og veiledere for barna. Få å få best utbytte av planen må man også ha lest
temaheftet “Antall, rom og form” (Kunnskapsdepartementet, 2008).

Det er viktig at den voksne benytter riktige matematiske begreper når han/hun snakker med
barnet helt fra starten i barnehagen, og at det gjennomgående legges til rette for matematisk
aktivitet i hverdagen, knyttet til alle fagområdene. De ulike kategoriene tas i bruk og flettes
inn i prosjekter og hverdagsaktiviteter i løpet av årene som barnet går i barnehagen.

Barns egne erfaringer med kropp, materialene i rommet og omgivelsene ute, danner viktige
brikker i prosessen rundt barnets matematiske utvikling. Barn blir matematiske i samspill med
omgivelsene (Palmer, 2012).
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ANTALL, ROM OG FORM I BARNEHAGEN

MATEMATISKE BEGREPER

Målet er at barnet skal kjenne igjen:
 Plasseringsord
 Tidsord
 Sammenlikningsord
 Måleenheter
 Tallsymbol
 Geometriske figurer
 Rombegrep

Den voksne skal legge til rette for:
 Å bruke matematiske begreper i daglige

sosiale aktiviteter, rutinesituasjoner, lek og
samtaler, osv. (vedlegg 4).

FORKLARING OG ARGUMENTASJON
(begrunnelse, forklaring, resonnementer og logiske slutninger)

Målet er at barnet skal:
 vite hvilke uteklær som trengs (eks.

regntøy når det regner)
 resonnere seg fram til hva som er

først og sist i for eksempel
påkledningen

 hente gjenstander som det trenger i
sin aktivitet

 rydde leker på rett plass
 dele likt med en venn
 vite forskjell på det som har hendt/

skal hende

Den voksne skal legge til rette for:
 samtale
 å gi barna konkrete erfaringer
 å gi barna mulighet til å finne løsninger selv
 at barnet deltar i planlegging av aktiviteter
 rollelek

TELLING OG KVANTIFISERING
(telling, antallsord, tellesystemer, tallsystemer og regning)

Målet er at barnet skal:
 hente et gitt antall gjenstander på

oppfordring
 skille mellom en og mange
 bruke tallord (jeg har hundre biler)
 peketelle
 oppfatte antall gjenstander opp til tre

uten å måtte telle
 kunne tallremsen til 20
 forstå mengden til 5
 dele ut en til hver
 vise med fingrene hvor mange år de

er
 kjenne igjen tall i omgivelsene

Den voksne skal legge til rette for:
 å bruke daglige situasjoner
 å bruke sanger
 å bruke rytme
 å bruke regler
 å bruke sangleker
 å bruke eventyr
 å kunne snakke om kroppen (ett bein, to bein,

en nese)
 å spille spill, terning, Kims lek
 å se i/lese bøker
 at barna skal hjelpe til med praktiske

gjøremål, som å dekke bord
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MÅLING
(penger, sammenlikninger, målenheter og målesystemer, lengde, areal, volum, tid og vekt)

Målet er at barnet skal:
 sammenlikne størrelser på uformelle

måter
 vise logiske rekkefølger av hendelser
 forstå tidsord som i dag, i går, etterpå, nå
 delta i matlaging
 få erfaring med volum og vekt, med

f.eks. vann og sand
 vite at penger brukes til å kjøpe varer

med
 vite forskjell på det som har hendt/skal

hende

Den voksne skal legge til rette for:
 at barna kan bruke ulike konkreter til å

måle noe, for eksempel kan en fugl være
lik 10 lego

 å bruke dagtavle, dagsrytme, årshjul
 deltakelse i matlaging
 aktivitet
 butikklek

LOKALISERING OG PLASSERING
(finne fram og orientere seg i rommet)

Målet er at barnet skal:
 peke på hvor kroppsdeler er plassert
 gå til et bestemt sted i rommet på

oppfordring
 finne fram til et kjent sted (hjem,

turområde)
 bruke begreper til å beskrive plassering
 få forståelse av rommet og en selv i

forhold til rommet

Den voksne skal legge til rette for:
 å bruke bevegelsessanger
 å bruke regelleker
 å bruke eventyr
 å gjøre erfaringer i ulike rom, ute, inne i

små rom og store rom
 å bruke hinderløype ute og inne
 å bruke kart, skattekart, faste tursteder
 å leke tampen brenner
 hyttebygging

DESIGN, FORME FIGURER, MØNSTER OG SYMMETRI,
ARKITEKTUR OG KUNST

Målet er at barnet skal:
 ha kjennskap til at dagen har faste rutiner
 legge likt på likt
 vise interesser for rytme og bevegelse
 ordne gjenstander etter størrelse i rekke
 lage egne mønster
 sortere etter egenskap
 tegne et menneske
 kopiere enkle figurer
 kjenne igjen geometriske figurer i

omgivelsene

Den voksne skal legge til rette for:
 forutsigbar dagsrytme
 å bruke sanger
 å bruke rim og regler
 å bruke eventyr
 bevisst bruk av speil
 å ta bilder
 å kopiere
 å sortere ulikt materiell
 formingsaktiviteter
 bygg og konstruksjonslek
 bruk av naturmaterialer og gjenbruk
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LEK OG SPILL

Målet er at barnet skal:
 herme etter andre, og leke parallell-lek
 delta i rollelek
 fordele roller i rollelek
 samarbeide om rollene i rollelek
 delta i rollespill
 leke gjemsel
 delta i enkle spill og følge reglene
 delta i terningspill, strategispill og

digitale spill
 legge puslespill med brikker slik at det

danner et enkelt bilde
 leke tampen brenner

Den voksne skal legge til rette for:
 deltakelse i spill og lek (den voksne

deltar sammen med barna)
 tilgjengelig materiell, slik at barna kan

utvikle og utvide lekens innhold

De ulike kategoriene knyttes i planen opp mot det den voksne skal legge til rette for og de
valgte målene. De fleste observasjonspunktene knyttet til målene for barna er hentet fra
“MIO” (Dalvang, Løge, Reikerås og Davidsen, 2008). De resterende punktene er hentet fra
“Det matematiske barnet” (Solem, Lie og Reikerås, 2008). Punktene som omhandler det den
voksne skal tilrettelegge for, er hentet fra temaheftet “Antall, rom og form”, samt “Det
matematiske barnet”.

Foto: Brevik
barnehage

http://www.bokkilden.no/SamboWeb/utvalg.do?term=forfatter:%22Ida+Heiberg+Solem%22
http://www.bokkilden.no/SamboWeb/utvalg.do?term=forfatter:Elin+Kirsti+Lie+Reiker%C3%A5s
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OVERGANG BARNEHAGE – SKOLE

Systematisk arbeid med antall, rom og form gir et godt grunnlag for at barnet kan møte
skolens forventninger ved skolestart.

Det forventes at barna kan:

 Kjenne igjen tall og geometriske former i omgivelsene sine.
 Bruke tall og telling i hverdagslige sammenhenger og blant annet stiller spørsmål om

antall tilknyttet dagligdagse aktiviteter, og dessuten løse oppgaver med små tall (opp til
fem) knyttet til praktiske situasjoner der mengder skal kombineres, fordeles eller
sammenliknes.

 Bruke ulike hjelpemidler for å angi antall opp til ti, som tegninger, tellestreker, fingre,
klosser eller tellebrikker.

 Telle til 20 muntlig.
 Sortere materialer etter ulike egenskaper, som farge, form, lengde, tyngde, størrelse osv,

og beskrive hva som skiller de ulike kategoriene fra hverandre.
 Sammenlikne lengder på uformelle måter, for eksempel ved å legge dem inntil hverandre.
 Kjenne de mest vanlig geometriske formene, som trekant, firkant, sirkel, kule og terning,

og påvise dem i sine omgivelser.
 Bruke begreper til å beskrive plassering, som over, under, mellom, bak, foran osv.
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REGNING I ALLE FAG I SKOLEN – TRINN 1

MÅL FOR REGNING VURDERINGSKRITERIER

BEGREPSFORSTÅELSE

Eleven har et matematisk
ordforråd (vedlegg 4)

Eleven skal:
 gjenkjenne symbolene +, - og =
 ha kjennskap til siffer og tall
 kunne navnene på geometriske figurer som trekant, kvadrat,

rektangel og sirkel
 vite hva konkreter er
 vite hva et partall er
 vite om ordenstallene 1 – 10

REGNEFORSTÅELSE

Eleven skal kunne velge
riktig regneart

Eleven skal:
 gjøre rede for hvordan de finner løsning på en gitt oppgave
 forstå og løse en regnefortelling
 bruke ulike regnestrategier
 kunne bruke addisjon og subtraksjon i hverdagssituasjoner

TALLFORSTÅELSE

Eleven forstår hvordan
symboler representerer tall
og mengder

Eleven skal:
 gjenkjenne tallene 0 – 20 og knytte symbol til en mengde
 gjenkjenne hele timer på klokka
 kunne kjenne igjen myntene 1 kr, 5 kr, 10 kr og 20 kr, og

bruke de i kjøp og salg

Eleven skal automatisere
tallene 0 – 20

Eleven skal:
 forstå hva de ulike tallsymbolene representerer (mengdelære)

TEKNISKE FERDIGHETER

Eleven skal kunne skrive
symboler/tall

Eleven skal:
 skrive sifrene 0 – 9
 beskrive hvordan et tall ser ut (loddrett, vannrett, bue,

venstre, høyre)
 bruke de ulike kroppsdelene ved måling
 lage en regnefortelling
 lese av hele timer analogt
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REGNEKULTUR OG – INTERESSE

Eleven skal få ta i bruk
sine egne erfaringer og
kunnskap

Eleven skal:
 vise hvilke ferdigheter de har
 bruke sine kunnskaper aktivt i skolehverdagen
 kunne sortere etter størrelser
 kunne navn på dagene og årstidene
 møte regning i alle fag
 møte symboler/tall, konkretiseringsmateriell og data

Eleven skal oppleve
variert metodikk i faget
(se vedlegg 1)

Eleven skal:
 oppleve varierte innlæringsmetoder og ta i bruk

konkretiseringsmateriell
 bruke språket aktivt i oppgaveløsing
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REGNING I ALLE FAG I SKOLEN – TRINN 2

MÅL FOR REGNING VURDERINGSKRITERIER

BEGREPSFORSTÅELSE

Eleven har et matematisk
ordforråd

Eleven skal:
 forstå begrepene dobbel/halvparten
 vite forskjell på siffer og tall
 forstå partall/oddetall
 forstå større enn/mindre enn og er lik
 kjenne til plassverdisystemet (ener - og tierplass)
 kjenne igjen trekant, kvadrat, rektangel, sirkel, prisme,

sylinder, terning og kule
 kjenne til ordenstallene 0 – 31 (kalenderen)

REGNEFORSTÅELSE

Eleven skal kunne velge
riktig regneart

Eleven skal:
 gjøre rede for hvordan de finner løsning på en gitt oppgave
 forstå og løse en regnefortelling
 lage egne regnefortellinger
 kunne bruke og utvikle ulike regnestrategier for addisjon

og subtraksjon av tosifret tall
 kunne bruke addisjon og subtraksjon i praktiske

situasjoner i tallområdet 0 – 100
 bruke de norske myntene og sedlene i kjøp og salg

TALLFORSTÅELSE

Eleven forstår hvordan
symboler representerer tall
og mengder

Eleven skal:
 gjenkjenne tallene 0 – 100 og knytte symbol til en mengde
 ordne i 10-mengder
 kjenne igjen de norske myntene og sedlene
 kjenne igjen og beskrive trekk ved enkle to- og

tredimensjonale figurer (kanter, hjørne, flater)
 gjenkjenne strukturer i enkle tallmønster
 forstå plassverdisystemet for hele tall når de regner

Eleven skal automatisere
tallene 0 – 100

Eleven skal:
 forstå hva de ulike tallsymbolene representerer (lese og

skrive)
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TEKNISKE FERDIGHETER

Eleven skal kunne skrive
symboler/tall

Eleven skal:
 kunne måle med linjal
 kunne dager, måneder og klokka i hele og halve timer

(analogt)
 kunne telle til 100
 kunne lese av tall og sette inn tall på tallinje
 kunne kopiere og speile mønster
 kunne bruke søylediagram og andre tabeller

REGNEKULTUR OG – INTERESSE

Eleven skal få ta i bruk sine
egne erfaringer og kunnskap

Eleven skal:
 få vise hvilke ferdigheter de har
 få bruke sine kunnskaper aktivt i skolehverdagen
 daglig ha en matematisk samtale (dagens tall)
 møte regning i alle fag
 møte symboler/tall, konkretiseringsmateriell og data

Eleven skal oppleve variert
metodikk i faget (vedlegg 1)

Eleven skal:
 oppleve varierte innlæringsmetoder og ta i bruk

konkretiseringsmateriell ved behov
 kan ta i bruk ulike nettsider (vedlegg 6)
 bruke språket aktivt i oppgaveløsing
 samarbeide med andre
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REGNING I ALLE FAG I SKOLEN – TRINN 3

MÅL FOR REGNING VURDERINGSKRITERIER

BEGREPSFORSTÅELSE

Eleven har et matematisk
ordforråd

Eleven skal:
 kunne begrepene addisjon, subtraksjon og multiplikasjon, og

kjenne til divisjon
 vite hva en kjegle, pyramide og mangekant er
 vite forskjellen på omkrets og areal
 kunne enkle brøker
 kunne spiss, stump og rett vinkel
 vite forskjellen på liter og desiliter

REGNEFORSTÅELSE

Eleven skal kunne velge
riktig regneart

Eleven skal:
 gi uttrykk for hvordan de finner løsning på en gitt oppgave
 kunne bruke og utvikle ulike regnestrategier for addisjon og

subtraksjon av tresifrete tall
 kunne bruke addisjon, subtraksjon og enkel multiplikasjon i

praktiske situasjoner i tallområdet 0-1000
 kunne hoderegning med addisjon og subtraksjon
 kunne regne ut omkrets og areal
 kunne regne med centimeter og meter

TALLFORSTÅELSE

Eleven forstår hvordan
symboler representerer tall
og mengder

Eleven skal:
 gjenkjenne tallene 0 – 1000
 gjenkjenne, eksperimentere og videreføre strukturer i enkle

tallmønster
 forstå plassverdisystemet for hele tall og vite sifferets verdi
 kunne overslag og runde av til nærmeste tier
 kunne plassere og beskrive posisjoner i rutenett og i

koordinatsystem, både med og uten digitale verktøy
 samle inn og sortere data

TEKNISKE FERDIGHETER

Eleven skal kunne skrive
tall/symboler

Eleven skal:
 kunne måle med linjal og meterstokk, og lese av og tegne inn

temperaturen og måle nedbør
 kunne dager, måneder og klokka analogt
 kunne lese og lage tabeller (søylediagram)
 lese av koordinatsystem
 kunne speile og kopiere figurer
 kunne telle til 1000
 kunne skrive tall på utvidet form
 kunne 0 – 5 gangen og 10 – gangen
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REGNEKULTUR OG – INTERESSE

Eleven skal få ta i bruk sine
egne erfaringer og kunnskap

Eleven skal:
 arbeide med problemløsing
 få vise hvilke ferdigheter de har
 få bruke sine kunnskaper aktivt i skolehverdagen
 daglig ha en matematisk samtale (dagens tall)
 møte regning i alle fag
 i hverdagen møte symboler/tall, konkretiseringsmateriell,

data

Eleven skal oppleve variert
metodikk i faget (vedlegg 1)

Eleven skal:
 oppleve varierte innlæringsmetoder og ta i bruk

konkretiseringsmateriell ved behov
 ta i bruk ulike nettsider (vedlegg 7)
 skal samarbeide med andre
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REGNING I ALLE FAG I SKOLEN – TRINN 4

MÅL FOR REGNING VURDERINGSKRITERIER

BEGREPSFORSTÅELSE

Eleven har et matematisk
ordforråd (vedlegg 4)

Eleven skal:
 forstå hva et primtall er
 forstå hva de fire regneartene addisjon, subtraksjon,

multiplikasjon og divisjon betyr
 kunne gjenkjenne og beskrive trekk ved sirkel,

mangekanter, kule, sylindere og enkle polyeder
 forstå hva brøk og desimaltall er
 forstå forskjellen på omkrets og areal
 kjenne til begrepene volum og vekt
 kjenne igjen forkortelser (benevning) innen lengde,

vekt og volum
 forstå hva en tabell og søylediagram er

REGNEFORSTÅELSE

Eleven skal kunne velge riktig
regneart

Eleven skal:
 kunne velge regneart og kunne begrunne valget
 kunne bruke og utvikle ulike regnestrategier i de fire

regneartene
 kunne utføre multiplikasjon av et tosifret tall med et

ensifret tall
 kunne regne med tall opp til 10 000
 kunne regne med tierovergang
 kunne hoderegning med de fire regneartene
 kunne regne ut omkrets og areal
 regne med volum (l, dl) og vekt (kg, hg, gram), f.eks. å

veie og måle i forbindelse med oppskrifter i matlaging
 kunne gjøre om mellom gram og kilogram, l og dl, og

m, dm og cm

TALLFORSTÅELSE

Eleven forstår hvordan
symboler representerer tall og
mengder

Eleven skal:
 gjenkjenne tallene 0 – 10 000
 forstå plassverdisystemet for hele tall og desimaltall
 bruke positive og negative hele tall (temperatur-

måling), enkle brøker og desimaltall i praktiske
sammenhenger og uttrykke mengden på varierte måter

 kunne forstå at multiplikasjon og divisjon er motsatte
regnearter

 samle inn og sortere data
 kunne regne med overslag og vurdere svaret, for eks.

ved å planlegge et arrangement og gjøre prisoverslag
på varer

 gjenkjenne, eksperimentere og videreføre strukturer i
enkle tallmønster
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TEKNISKE FERDIGHETER

Eleven skal kunne skrive
tall/symboler

Eleven skal:
 kunne speiling og parallell-forskyving.
 kunne lese av og sette inn punkter på rutenett
 kunne samle, sortere, notere og illustrere data med

tellestreker, tabeller og søylediagram og kommentere
illustrasjonene

 kunne måle med linjal og meterstokk, og lese av og
tegne inn temperaturen

 kunne lese av og tegne vinkler på 45, 90, 180, 270 og
360 grader

 kunne klokka analogt og digitalt
 kunne den lille multiplikasjonstabellen

REGNEKULTUR OG – INTERESSE

Eleven skal få ta i bruk sine
egne erfaringer og kunnskap

Eleven skal:
 arbeide med problemløsing
 få bruke sine kunnskaper aktivt i skolehverdagen
 daglig ha en matematisk samtale (dagens tall)
 møte regning i alle fag
 møte regning gjennom for eksempel matematikkdager

(mattetivoli)

Eleven skal oppleve variert
metodikk i faget

Eleven skal:
 oppleve varierte innlæringsmetoder og ta i bruk

konkretiseringsmateriell ved behov
 kunne ta i bruk ulike nettsider (vedlegg 7)
 samarbeide med andre
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REGNING I ALLE FAG I SKOLEN – TRINN 5

MÅL FOR REGNING VURDERINGSKRITERIER

BEGREPSFORSTÅELSE

Eleven har et matematisk
ordforråd (vedlegg 4)

Eleven skal:
 forstå og bruke riktige begreper innen de fire regneartene

(addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon med og
uten desimaltall)

 forstå og bruke riktige begreper innen plassverdisystemet
(tidels-, hundredels-, ener-, tier-, hundrer- og
tusenerplassen, desimaltegn)

 forstå og bruke riktige begreper innen brøk (teller,
brøkstrek, nevner, del av en hel, halv, hel, dobbel,
likeverdig, blandet tall, uekte brøker)

 forstå og bruke riktige begreper innen geometri
(koordinatsystem, speiling, rotasjon, parallellforskyvning,
todimensjonale figurer)

 forstå og bruke riktige begreper innen måling (lengde,
volum, vekt, areal, omkrets, vinkler, tid, målestokk, kart,
arbeidstegninger og måleredskaper)

 forstå og bruke riktige begreper innen statistikk (tabell,
diagram, undersøkelse, median, typetall og gjennomsnitt)

 kjenne igjen forkortelser og benevninger (f.eks. innen
lengde, areal og tid)

REGNEFORSTÅELSE

Eleven skal kunne velge
riktig regneart

Eleven skal:
 velge regneart og begrunne valget
 bruke og utvikle ulike regnestrategier innen de fire

regneartene
 bruke ulike hoderegningsstrategier
 gjøre fornuftige overslag

Eleven kan regne
sammensatte oppgaver på en
funksjonell måte

Eleven skal:
 bruke tallmateriale fra diagrammer og tabeller han/hun

møter på trinnet (i for eksempel matematikk-bøker,
rutetabeller, fotballtabeller, galluper, undersøkelser, valg,
næringsinnhold, treningsdagbøker osv.)

 behandle statistisk materiale og fremstille det på en
hensiktsmessig måte (søylediagram, linjediagram,
tabeller)

 gjenkjenne, lage, bruke og se systemer i geometriske
mønstre (speiling, rotasjon, parallellforskyvning)

 lese av kart og regne med målestokk (forstørring,
forminsking)
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TALLFORSTÅELSE

Eleven forstår hvordan
symboler representerer tall
og mengder

Eleven skal:
 vise forståelse for plassverdisystemet (desimaltall)
 å kjennskap til andre tallsystem og tallsymbolikk (f.eks.

romersk, dansk, sekstitallssystem, egyptisk)
 gjøre om mellom måleenhetene for lengde (mm, cm, dm,

m, km) og tid (sek, min, timer og døgn)

TEKNISKE FERDIGHETER

Eleven behersker ulike
hjelpemidler

Eleven skal:
 anvende ulike hjelpemidler (kalkulator, passer, linjal,

regneark)
 måle lengder (linjal, meterstokk, målebånd), tider (analog,

digital, stoppeklokke), vekt (analog, digital), areal
(centikuber) og volum (litermål, centikuber)

 ha automatisert multiplikasjonstabellen (sertifikat)

REGNEKULTUR OG – INTERESSE

Eleven skal få ta i bruk sine
egne erfaringer og kunnskap

Eleven skal:
 delta aktivt og viser motivasjon under regnestimulerende

tiltak (regnetimer, regnedager, regnekonkurranser,
intensive regnperioder, ukas nøtt)

 møte muntlig oppgaveløsning, følger aktivt med og viser
at han/hun forstår regningen

 daglig ha en matematisk samtale (dagens tall)

Eleven skal oppleve variert
metodikk i faget

Eleven skal:
 være bevisst på hvilke nettsider som finnes, og bruker

dem (vedlegg 7)
 oppleve varierte innlæringsmetoder og ta i bruk

konkretiseringsmateriell ved behov
 samarbeide med andre
 arbeide med problemløsning
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REGNING I ALLE FAG I SKOLEN – TRINN 6

MÅL FOR REGNING VURDERINGSKRITERIER

BEGREPSFORSTÅELSE

Eleven har et matematisk
ordforråd (vedlegg 4)

Eleven skal:
 forstå og bruke riktige begreper innen de fire regneartene
 forstå og bruke riktige begreper innen plassverdisystemet
 forstå og bruke riktige begreper innen brøk (utvide og

forkorte brøker, fellesnevner)
 forstå og bruke riktige begreper innen geometri

(tredimensjonale figurer, perspektiv, forsvinningspunkt,
diagonaler og parallelle linjer)

 forstå og bruke riktige begreper innen måling
 forstå og bruke riktige begreper innen statistikk og

sannsynlighet
 kjenne igjen forkortelser og benevninger (volum, fart og

tid)

REGNEFORSTÅELSE

Eleven skal kunne velge
riktig regneart

Eleven skal:
 velge regneart og begrunne valget
 bruke og utvikle ulike regnestrategier innen de fire

regneartene
 bruke ulike hoderegningsstrategier
 gjøre fornuftige overslag

Eleven kan regne
sammensatte oppgaver på en
funksjonell måte

Eleven skal:
 bruke tallmateriale fra diagrammer og tabeller han/hun

møter på trinnet
 behandle statistisk materiale og fremstille det på en

hensiktsmessig måte
 gjenkjenne, lage, bruke og se systemer i geometriske

mønstre
 lese av kart og regne med målestokk
 bruke sannsynlighetsregning i praktiske situasjoner (spill,

forsøk, opptelling)

TALLFORSTÅELSE

Eleven forstår hvordan
symboler representerer tall
og mengder

Eleven skal:
 forstå plassverdisystemet (desimaltall)
 gjøre om mellom måleenhetene for lengde, areal (mm2,

cm2, dm2, m2), volum (mm3, cm3, dm3, m3, l, dl, cl, ml) og
tid
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TEKNISKE FERDIGHETER

Eleven behersker ulike
hjelpemidler

Eleven skal:
 bruke ulike hjelpemidler (kalkulator, passer, linjal,

regneark)
 måle lengder (linjal, meterstokk, målebånd), tider (analog,

digital, stoppeklokke), vekt (analog, digital), areal
(centikuber) og volum (litermål, centikuber)

 automatisere multiplikasjonstabellen (sertifikat)

REGNEKULTUR OG – INTERESSE

Eleven skal få ta i bruk sine
egne erfaringer og kunnskap

Eleven skal:
 delta aktivt og viser motivasjon under regnestimulerende

tiltak (regnetimer, regnedager, regnekonkurranser,
intensive regneperioder)

 møte muntlig oppgaveløsning, følger aktivt med og viser at
han/hun forstår regningen

 daglig ha en matematisk samtale (dagens tall)

Eleven skal oppleve variert
metodikk i faget

Eleven skal:
 kjenne hvilke nettsider som finnes, og kunne bruke dem

(vedlegg 7)
 oppleve varierte innlæringsmetoder og ta i bruk

konkretiseringsmateriell ved behov
 samarbeide med andre
 arbeide med problemløsning
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REGNING I ALLE FAG I SKOLEN – TRINN 7

MÅL FOR REGNING VURDERINGSKRITERIER

BEGREPSFORSTÅELSE

Eleven har et matematisk
ordforråd (vedlegg 4)

Eleven skal:
 forstå og bruke riktige begreper innen de fire regneartene
 forstå og bruke riktige begreper innen plassverdisystemet
 forstå og bruke riktige begreper innen brøk
 forstå og bruke riktige begreper innen geometri
 forstå og bruke riktige begreper innen måling

(måleusikkerhet)
 forstå og bruke riktige begreper innen statistikk og

sannsynlighet (tabell, diagram, undersøkelse, median,
typetall og gjennomsnitt)

 kjenne igjen forkortelser og benevninger (masse)

REGNEFORSTÅELSE

Eleven skal kunne velge
riktig regneart

Eleven skal:
 velge regneart og begrunne valget
 bruke og utvikle ulike regnestrategier innen de fire

regneartene
 bruke ulike hoderegningsstrategier
 gjøre fornuftige overslag

Eleven kan regne
sammensatte oppgaver på en
funksjonell måte

Eleven skal:
 bruke tallmateriale fra diagrammer og tabeller han/hun

møter på trinnet
 behandle statistisk materiale og fremstille det på en

hensiktsmessig måte (sektordiagram)
 kunne gjenkjenne, lage, bruke og se systemer i geometriske

mønstre
 lese av kart og regne med målestokk
 bruke sannsynlighetsregning i praktiske situasjoner

TALLFORSTÅELSE

Eleven forstår hvordan
symboler representerer tall
og mengder

Eleven skal:
 vise forståelse for plassverdisystemet (desimaltall)
 få kjennskap til andre tallsystem og tallsymbolikk
 gjøre om mellom måleenhetene for lengde, areal (km2 og

dekar), volum, masse (tonn, kg, hg, g, mg) og tid
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TEKNISKE FERDIGHETER

Eleven behersker ulike
hjelpemidler

Eleven skal:
 Eleven kan anvende ulike hjelpemidler (kalkulator, passer,

linjal, regneark)
 Eleven kan måle lengder (linjal, meterstokk, målebånd),

tider (analog, digital, stoppeklokke), vekt (analog, digital),
areal (centikuber) og volum (litermål, centikuber)

 Eleven har automatisert multiplikasjonstabellen (sertifikat)

REGNEKULTUR OG – INTERESSE

Eleven skal få ta i bruk sine
egne erfaringer og kunnskap

Eleven skal:
 delta aktivt og viser motivasjon under regnestimulerende

tiltak (regnetimer, regnedager, regnekonkurranser,
intensive regneperioder)

 møte muntlig oppgaveløsning, følger aktivt med og viser at
han/hun forstår regningen

 daglig ha en matematisk samtale (dagens tall)

Eleven skal oppleve variert
metodikk i faget

Eleven skal:
 Eleven er bevisst på hvilke nettsider som finnes, og bruker

dem (vedlegg 7)
 oppleve varierte innlæringsmetoder og ta i bruk

konkretiseringsmateriell ved behov
 samarbeide med andre
 arbeide med problemløsning
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REGNING I ALLE FAG PÅ 8. – 10. TRINN

MÅL FOR REGNING VURDERINGSKRITERIER

BEGREPSFORSTÅELSE

Eleven behersker ulike
begreper innen regning
(vedlegg 4)

Eleven skal:
 bruke riktige ord og uttrykk i forhold til de fire regneartene
 bruke riktig betegnelse på geometriske figurer i plan og

rom (kvadrat, rektangel, sirkel, …)
 bruke riktig betegnelse på grafiske fremstillinger (diagram)
 bruke målestokk riktig (kart, hustegning)
 bruke riktige begreper ved muntlig drøfting
 bruke riktige begreper ved måling (lengde, areal, volum,

vekt, vei/fart/tid)

REGNEFORSTÅELSE

Eleven har rutiner for å
kontrollere og justere egen
regneforståelse

Eleven skal:
 bruke hensiktsmessige regnestrategier (se kjennetegn for

gode regnere)
 ha innarbeidet selvstendige rutiner for å bli bevisst egen

regneforståelse
 sette ned farten når han/hun møter noe som er vanskelig

eller spesielt viktig, stoppe opp for å reflektere over hva
han/hun har gjort

 redegjøre for hvordan han/hun kontrollerer seg selv (hva
eleven forstår/ikke forstår, gjør før regningen/under
regningen, hvordan regne dette, hva skal eleven se etter?)

 vise realistisk forståelse av resultater, f.eks. at mengde,
størrelse og lignende er logisk

 bruke riktig regnemetode og kunne vise flere
løsningsforslag

 sjekke med andre at han/hun har samme oppfatning av
innholdet

Eleven kan regne
sammensatte oppgaver

Eleven skal:
 nyttegjøre seg av informasjon gitt i form av tabeller,

diagrammer, bilder, illustrasjoner og større tekster
 behandle statistisk materiale og fremstille det på en

hensiktsmessig måte
 gjenkjenne og bruke geometriske mønstre
 lese kart og regne med målestokk
 vise kreativitet og resonnement ved problemløsning

Eleven reflekterer over
resultatet

Eleven skal:
 kunne se om resultatene er i tråd med virkeligheten
 bruke riktig benevning
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TALLFORSTÅELSE

Eleven forstår hvordan
symboler representerer tall
og mengder

Eleven skal:
 beherske plassverdisystemet
 tilegne seg kunnskap om andre tallsystem og tallsymbolikk
 analysere/tolke data gitt i form av tabeller og diagrammer
 sammenligne, forstå og kritisk vurdere tallmateriale,

størrelser og mengder som resultat fra undersøkelser og
valg

 gjøre om mellom ulike måleenheter for lengde, areal,
volum, masse, fart og tid

 benytte og gjøre om ulike formler

TEKNISKE FERDIGHETER

Eleven behersker ulike
hjelpemidler

Eleven skal:
 tegne diagrammer på papir og digitalt
 hente informasjon fra tabeller
 kjenne igjen symboler og forkortelser
 bruke ulike hjelpemidler (kalkulator, passer, linjal, data)
 måle lengder, tider, masse, areal og volum

REGNEKULTUR OG – INTERESSE

Eleven skal få ta i bruk sine
egne erfaringer og kunnskap

Eleven skal:
 delta aktivt og viser motivasjon under regnestimulerende

tiltak (regnetimer, regnedager, regnekonkurranser,
intensive regneperioder)

 møte muntlig oppgaveløsning, følger aktivt med og viser at
han/hun forstår regningen

 daglig ha en matematisk samtale (aktuelt tema)

Eleven skal oppleve variert
metodikk i faget

Eleven skal:
 være bevisst på hvilke nettsider som finnes, og bruker dem

(vedlegg 7)
 oppleve varierte innlæringsmetoder og ta i bruk

konkretiseringsmateriell ved behov
 samarbeide med andre
 arbeide med problemløsning
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VEDLEGG 1 – TIPS OG IDEER

Leker

 Bruke tallkort fra 0 – 9, med og uten snor. Lage oppgaver med ulik vanskelighetsgrad ut

fra klassetrinn. For eksempel kan man henge opp tallene i rekkefølge; bare partall eller

oddetall henges opp. Det er viktig å få fram plassverdisystemet og 0 som plassholder i

systemet.

 Trene plassverdisystemet: Hver gruppe får sifrene fra 0 – 9. Sifrene festes på elevenes

mage og/eller rygg. Lærer leser opp et tall og gruppa skal fortest mulig lage dette tallet.

 ”Popkorn”: Læreren kaster ut lapper fra en boks med regnestykker og en boks med svar.

Elevene tar hver sin lapp og kobler seg sammen.

 Trene multiplikasjonstabell: Elevene står i ring og skal f.eks. trene på 3-multiplikasjonen.

Hver elev teller fra 1, og når en elev kommer til et tall som er i 3-multiplikasjonen, sier

eleven ”pip”, ”pling” eller ”hei”. Sier eleven feil, må eleven sette seg ned.

 “Matto”: Elevene lager regneoppgave på lapp med svaret på baksiden. Lærer bestemmer
hvilken regneart eller tallområde oppgaven skal være innenfor. Lærer får alle lappene og
leser opp tallet på baksiden av lappen. Eleven plasserer tallet hvor som helst på
spillebrettet. Spillet starter når spillebrettet er fullt. Lærer eller elev leser opp regnestykket
og svaret krysses ut (vedlegg 6).

Dagens matematiske samtale

 Dagens tall velges og man snakker om tallet ut fra ulike begreper; for eksempel nabotall,

tiervenn, tvillingtall, odde/partall, halvparten/dobbel av, tverrsum, primtall, kvadrattall,

ordenstall. Man kan også lage regnefortellinger, eller leke/jobbe med tallet på andre måter.

Spill

 Bruke kortstokk og terninger til å spille om ulike plassverdier, stafetter i kroppsøving,

nærmest 1000, høyeste sum, med mer.

 Ulike spill (bingo, tiervennspill, terninger, kort)

 Gangebingo og tiervenn på bingokort

 Gå inn på www.matematikk.org for flere gode ideer.

http://www.matematikk.org/
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VEDLEGG 2 – PROBLEMLØSNING

Problemløsing - eksempel på tekstoppgave

Start arbeidsøkta/undervisningen med felles drøftinger om hvordan man kan løse et problem

gjennom ulike måter/strategier, i stedet for å fortelle elevene hvilken metode og hvordan den

skal brukes.

 Først leser elevene oppgaven:

Jørgen har laget 9 kniver. Tre gutter skal dele disse. Hvor mange får de hver?

 Deretter tegner alle et forslag til en løsning.

 De ulike løsningene tegnes på tavle/smartboard med forklaring av hvordan elevene har

tenkt.

 Deretter må de skriftliggjøre: Elevene skriver et regnestykke som passer til tegningen og

oppgaven.

 Elevene presenterer regnestykkene sine og må for hvert regnestykke si hvordan han/hun

tenkte:

3 + 3 + 3= 9 3 * 3 = 9 9 : 3 = 3

Se eksempel på problemløsningsskjema (vedlegg 5)
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VEDLEGG 3 – TEMA OG FAGOVERSIKT

Kroppsøving
 Telle antall i leker og spill
 Måle og beregne lengder, høyder, avstander, tid

 Sammenligne måleresultatene

 Regne ut gjennomsnitt

 Fremstille resultater i tabeller og diagrammer

Kunst og håndverk
 Gjenkjenne og bruke geometriske former, mønster, speiling og symmetri i dekor og

arkitektur
 Måle lengder og vinkler

 Beregne størrelser, stoffmengde, materialer

 Regne med proporsjoner (to- og tredimensjonale figurer)

Mat og helse
 Bruke oppskrifter, kunne halvere og doble

 Veie, måle og beregne innen matlaging og innkjøp

 Vurdere næringsinnhold og energiinnhold i mat

 Sammenligne priser ved innkjøp

 Dekke bord

Musikk
 Lese og skrive taktarter og noteverdier

 Gjenkjenne musikalske mønstre

 Bygge opp ulike musikkstykker (form og komposisjon)

 Kunne danse og følge rytme

Norsk
 Lese sammensatte tekster der det inngår statistikk og tabeller

 Forstå og kunne matematiske begreper i tekst og tale

 Jobbe med grunnleggende begreper for tall, plass, størrelse, form, stilling, mengde, tid

 Bruke språket til å uttrykke matematiske resonnement, problemer og løsninger, skriftlig
og muntlig

Engelsk
 Utvide det matematiske språket med tilsvarende ord på engelsk

 Lese tabeller og statistikker
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RLE
 Forstå/bruke tidslinjer og ulike tidsregninger

 Telle årsrytmer (høytider)

 Utforske og bli kjent med ulike tallsymbol i religionene

 Finne frem i religiøse tekster

 Gjenkjenne geometriske mønster i dekor og arkitektur (som ofte inneholder
tallsymbolikk)

Naturfag
 Foreta målinger av nedbør, temperatur, snødybde, osv.

 Lage og lese geografiske fremstillinger, tabeller og statistikk

 Regne med nedbørsmengder og gjennomsnittstemperatur, middelverdier, med mer

 Måle høyde, telle felter, osv.

 Finne mønstre i naturen

Samfunnsfag
 Lese og forstå statistikk

 Regne med priser

 Gjøre undersøkelser og presentere dem i statistikk

 Jobbe med kart og målestokk

 Bruke klokke/kalender/årstider/tid/tidssoner

Regning i hverdagen

 Vei, fart, tid: Bilkjøring, sykling, idrett

 Praktiske gjøremål: Matlaging/oppskrifter (brøk, tallforhold, mål, vekt), oppussing

(lengde, areal, volum), reise (tabeller, buss, fly, tog, valuta, tid), temperatur (brøk og

tallforhold)

 Estetikk: Mønster, symmetri, former, vinkler, proporsjoner

 Statistikk: Reise, tabeller (buss, fly, tog), temperatur, diagrammer (tv-program)

 Spill (“Tetris”, “Wordfeud”)

 Fritidsinteresser: snowboard (360, 180, osv.)

 Økonomi: Kjøp og salg, prosent og promille, lønn og skatt, regnskap og budsjett, vei,

fart, tid, forbruk, overslag/hoderegning, spill, sannsynlighet, lån og sparing, gjennomsnitt

(statistikk), variasjonsbredde, store tall, valuta. Penger: Kjøp og salg, lønn, budsjett,

sparing, valuta, overslag
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VEDLEGG 4 – BEGREPSLISTE

BEGREPER I BARNEHAGEN OG I OVERGANGEN TIL SKOLE
Rom, form, tid
og tall

Man bør øve på ordene i situasjoner der de naturlig brukes, slik at de
har en virkelighetstilknytning for barnet

Plassering i
rom -
stedsord

i – over – under – på –
først – sist – foran – bak
– etter – i begynnelsen –
til – fra – høyest – nær –
nærmest

opp – ned – oppe –
ovenpå – øverst –
lengst nede – nedenfor
– på slutten – venstre –
høyre

underst – framfor –
bakom – overfor –
mellom – utenfor – i
midten – innenfor –
midt på – fram

Beskrivelse
av form/
sammen-
ligningsord

stor – større – størst
liten – mindre – minst
bred – bredere – bredest
rund – rundere – rundest

lang – lengre – lengst
kort – kortere – kortest
smal – smalere – smalest
tynn – tynnere – tynnest

høy – høyere – høyest
lav – lavere – lavest
tykk – tykkere – tykkest

flat – flatere – flatest

Begreper om
tid (tidsord)

nå – i dag – snart – da – i
morgen – nylig – i går – i
forgår – i overmorgen –
annenhver dag

tidligere – alltid – aldri
– sjelden – stadig – i
blant – hver dag –
lenge siden

ofte – oftere – oftest – i
fjor – siden – om en
stund – for en stund
siden

Begreper om
antall/mengde

mange – flere – flest
få – færre – færrest
mye – mer – mest
lite – mindre – minst
tung – tyngre – tyngst
lett – lettere – lettest

alle – ingen – noen –
allting – ingenting –
noen ting – tom – full
– halvparten – dobbel
– halvparten så mye –
dobbelt så mye

litt mer enn
litt mindre enn
knapt – nesten omtrent
– resten

BEGREPER I SKOLEN
Konkreter Et begrep som brukes mye av lærere i undervisning. Betyr at man

bruker hjelpemidler for å forstå, f.eks. penger, klosser, pinner, osv.
Siffer Det finnes ti siffer som tallsystemet vårt består av:

0 – 1 - 2- 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9
Tall Skrives med ett eller flere siffer (f.eks. 235)
Ordenstall Uttrykker tallenes rekkefølge eller plassering, som for eksempel den første,

andre, tredje, osv.
Hele tall/
naturlige tall

Alle hele tall (uten desimaler), både positive og negative
(f.eks.23, -14, 324, 10, 18)

Tverrsum Summen av sifrene i et tall (tverrsummen av 251 er 2+5+1 = 8)
Partall Tall som kan deles med 2 og gi helt tall som svar.

Slutter på 0,2,4,6,8.
Oddetall Tall som ikke går opp i 2. Slutter på 1,3,5,7,9.
Primtall Tall som kun kan deles med seg selv og 1 for å gi helt tall som svar. F.eks.

2,3,5,7,11,13,17,19 (2 er det eneste primtallet som er et partall)
Desimaltall Tall med komma, der komma brukes til å skille de hele tallene fra desimalene

(f.eks. 4,213, hvor 4 er det hele tallet, 2 er på tidelsplassen, 1 er på
hundredelsplassen og 3 er på tusendelsplassen).

Tallinje En linje som viser tallenes plassering i forhold til hverandre som en skala.
Målebånd og linjal er eksempel på tallinje brukt på hverdagslige verktøy.
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Tallvenner Refererer til oppdeling av tall. Tallvennene er ulike tallkombinasjoner av to
tall som i sum blir tallet de er vennene til. F.eks. vil tallvennene til 7 være: 1
og 6, 2 og 5, 3 og 4.

Måleenheter En fast størrelse vi bruker til å måle med. Vi bruker ofte ordet måleenhet
om kg, cm, liter o.s.v. De yngste barna arbeider ofte med ikke-
standardiserte måleenheter, f.eks. kan de konkludere med at bordet er 11
blyanter langt. I denne sammenhengen er altså måleenheten blyant.

Addere/
addisjon

Legge sammen tall eller mengder (pluss/+).

Ledd De tallene som legges sammen i et addisjonsstykke.
Sum Svaret i et addisjonsstykke.
Summere Det samme som å addere.
Abstrahere/
abstraksjon:

Trekke et tall fra et annet tall (minus/-).

Ledd Tallene som trekkes fra hverandre i et subtraksjonsstykke.
Differens/
differanse

Svaret i et subtraksjonsstykke.

Multiplisere/
multiplikasjon

Å gange eller legge sammen (addere) samme tall flere ganger.

Faktor Tallene som multipliseres i et multiplikasjonsstykke.

Produkt Svaret i et multiplikasjonsstykke.

Dividere/
divisjon

Dele et antall i like deler.

Dividend Antallet som blir delt. Det første tallet i divisjonsstykket. (6:2=3)

Divisor Tallet som du deler med. Det andre tallet i divisjonsstykket. (6:2=3)
Kvotient Svaret i et divisjonsstykke. (6:2=3)
Gå opp i/
delelig

Når et tall kan deles med f.eks. 2, sier vi at 2 går opp i dette eller at tallet er
delelig med 2. (8:2=4, 2 går opp i 8)

Rest Den delen som blir igjen når divisjonsstykket ikke går
opp, kaller vi en rest.

Brøk En del av en mengde, av et tall eller av en hel.
Brøkstrek Det samme som divisjonstegn.
Teller Tallet over brøkstreken.
Nevner Tallet under brøkstreken.
Ekte brøk Teller er mindre enn nevner.
Uekte brøk Teller er større enn nevner.
Blandet tall

Består både av tall og brøk (f.eks. 2
3

1
)

Likeverdig
brøk

Brøker som viser samme mengde eller verdi og som har ulik nevner (f.eks.

3

1


6

2
)

Geometriske
figurer

Fellesbetegnelse på ulike figurer med bestemte, matematiske egenskaper.
De vanligste figurene er enten todimensjonale (planfigurer med to
dimensjoner, lengde og bredde) eller tredimensjonale (romfigurer med tre
dimensjoner, lengde, bredde og høyde). Eks. trekant, femkant, sirkel,
prisme, kule, osv.
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Trekant

Arealet til en
trekant

Omkretsen til
en trekant

En trekant har tre vinkler og tre
sidekanter.

Arealet av en trekant er

Summen av alle sidene.
O= AB + BC + CA

Rettvinklet
trekant

En trekant der en av vinklene er
90°, kaller vi en rettvinklet
trekant.
Det spiller ingen rolle hvilken vei
trekanten står, bare den inneholder
en vinkel på 90°.

Likesidet
trekant

En likesidet trekant er en trekant
der alle sidene er like lange, og
alle vinklene er 60°.

Likebeint
trekant

En likebeint trekant er en trekant
der to av sidene er like lange. Da
er også to av vinklene like store.
På tegningen til høyre er de to like
vinklene nederst på grunnlinja.

Firkant En “alminnelig” firkant i
geometrisk sammenheng har ingen
spesielle egenskaper utenom det å
være en firkant. En todimensjonal
figur med fire rette kanter.

Lignende definisjon
for femkant, sekskant, osv.

Kvadrat

Arealet til et
kvadrat

Et kvadrat har fire rette vinkler.
Alle fire sidene er like lange. En
diagonal er en rett linje som går
fra et hjørne i firkanten til
motstående hjørne. I et kvadrat
står diagonalene vinkelrett på
hverandre.

Arealet av kvadratet er:

A = a · a = a2

http://norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/v00/Leremiddel_om_geometri/ordliste.html#rett vinkel
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Omkretsen til
et kvadrat

Omkretsen av kvadratet er:

O = a + a + a + a = 4a

Rektangel

Arealet til et
rektangel

Omkretsen til
et rektangel

Et rektangel er en firkant der
sidene er parvis like lange.
Vinklene er 90°

Arealet av rektangelet er:

A = a∙b

Omkretsen er:

O = a + a + b + b = 2a + 2b.

Sirkel En sirkel er en lukket kurve, der
alle punkter på kurven er like langt
fra et fast punkt, sentrum (midten).

Arealet til
sirkelen

Omkretsen til
sirkelen

Arealet av en sirkel er π (3,14)
ganger kvadratet av radiusen, altså
radius ganger radius ganger π:

Kan også skrives med hensyn på
diameter:

http://no.wikipedia.org/wiki/Sentrum
http://no.wikipedia.org/wiki/Areal
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Radius Radius er avstanden fra sentrum
til et vilkårlig punkt på sirkelbuen.
Radiusen er halvparten så lang
som diameteren.

Diameter Diameteren er en rett linje som
går fra et vilkårlig punkt på
sirkelbuen, gjennom sentrum av
sirkelen, til et punkt på sirkelbuen
som ligger på motsatt side.
Diameteren er dobbelt så lang som
radien.

Terning/kube En terning, eller kube, er en
romfigur som avgrenses av seks
kvadratiske flater. Alle
sidekantene har derfor samme
lengde. Dersom sidekantene av
terningen = s kan terningen se ut
som på tegningen.

Prisme Et prisme er en romfigur der
grunnflate og toppflate er like, og
med firkantede sideflater som står
vinkelrett på grunnflaten. Det
finnes altså prismer med svært
forskjellig form, trekant, firkant,
femkant, osv. På tegningen ser
man et rett firkantet prisme.

Pyramide Romfigur som er satt sammen av
en mangekant i bunnen (stort sett
trekant eller firkant) og trekantede
sideflater som møtes i en spiss på
toppen.

Kjegle Romfigur med en sirkelformet
bunn.

http://no.wikipedia.org/wiki/Punkt
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/Radius.PNG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/Diameter.png
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Sylinder En sylinder har en sirkelformet
grunnflate, en krum sideflate og en
sirkelformet toppflate, som er
kongruent med grunnflaten.

Kule En kule er en romfigur med bare
en krum flate. Kan ikke brettes ut
til en plan flate.

Mønster Mønster dannes når noe forskyves
og gjentar seg.

Symmetri Symmetri er et mønster som
gjentar seg. Vi kan ha symmetri
om et punkt, en linje og et plan.

Dersom vi har symmetri om en
linje, kalt symmetriaksen, betyr
det at om vi bretter langs linjen vil
mønsteret på begge sidene legge
seg oppå hverandre (se bildet).

Dersom man speiler en figur om
en linje, et punkt eller et plan
oppnår man symmetri.

http://www.strikkeriet.dk/info/images/pattern_in.gif
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Frekvenstabell
(sortering av
innsamlet data)

Stolpediagram/
søylediagram

Sektordiagram

Linjediagram
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VEDLEGG 5 - PROBLEMLØSNINGSOPPGAVER

Spørsmål

Jeg vet at

Jeg vet
også at

Tegning

Utregning

Tekstsvar
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VEDLEGG 6 – MATTO!

5 på rad!
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VEDLEGG 7 – LINKER TIL PEDAGOGISKE

PROGRAMMER OG KILDER

www.lokus123.no

www.gruble.net

http://www.gruble.net/matte/gange (multiplikasjonssertifikat)

www.matematikk.org

www.matematikksenteret.no Nasjonalt senter for matematikk

www.matte.no En portal med nettressurser

www.lamis.no

www.salaby.no

www.tusenmillioner.cappelen.no

www.grunntall.no

www.pengeby.no

http://www.matemania.no/ Matematikk for mellomtrinnet

http://matte.hiof.no/vrekka/ Matematikk for grunnskolen

www.dammskolen.no Regnestykker som kan lastes ned til Excel

http://web2.gyldendal.no/multi/ Matematikk for barnetrinnet

http://max123.cappelen.no/maxFri/main.asp Forskjellige matteoppgaver

KILDELISTE

 http://norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/v00/Leremiddel_om_geometri/2_2index.html

 http://www.ullensaker.kommune.no/getfile.aspx/document/epcx_id/5244/epdd_id/677

 http://www.matematikk.org/_voksne/artikkel/vis.html?tid=69141&within_tid=68986

 www.matematikk.net

http://www.lokus123.no/
http://www.gruble.net/
http://www.gruble.net/matte/gange
http://www.matematikk.org/
http://www.matematikksenteret.no/
http://www.matte.no/
http://www.lamis.no/
http://www.salaby.no/
http://www.tusenmillioner.cappelen.no/
http://www.grunntall.no/
http://www.pengeby.no/
http://www.matemania.no/
http://matte.hiof.no/vrekka/
http://www.dammskolen.no/
http://web2.gyldendal.no/multi/
http://max123.cappelen.no/maxFri/main.asp
http://norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/v00/Leremiddel_om_geometri/2_2index.html
http://www.ullensaker.kommune.no/getfile.aspx/document/epcx_id/5244/epdd_id/677
http://www.matematikk.org/_voksne/artikkel/vis.html?tid=69141&within_tid=68986
http://www.matematikk.net/
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EGNE NOTATER:
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