
 

 

Norsk matematikkråd  
Antonella Zanna (leder) 
Matematisk institutt, Universitetet i Bergen 
Postboks 7803 
5020 Bergen 
 
Til alle grunnskoler og videregående skoler: 
 

Nominasjon til Holmboeprisen 2021: 
Vil du være med å nominere neste årets mattelærer? 

 
Norsk matematikkråd har gleden av å invitere alle til å nominere kandidater til Holmboeprisen 
2021. Prisen gis til en lærer eller en gruppe lærere i grunnskole eller videregående skole som har 
utmerket seg i sitt arbeid med matematikkfaget. Prisen som er på 100 000 kr, er finansiert av 
Abelfondet, og skal deles likt mellom prisvinneren og skolen som han eller hun kommer fra.  
 Alle kan nominere kandidater til Holmboeprisen, og vi ber skolen hjelpe oss med å 
formidle denne invitasjonen videre til alle dem som kan være interessert i å foreslå kandidater, 
f.eks. til avdelingsleder for realfag og til elevrådet. 
 Det er mange måter å være en fremragende matematikklærer på, og Norsk matematikkråd 
er opptatt av å få frem mangfoldet. Det er imidlertid ett krav som er ufravikelig, og det er at 
undervisningen skal fungere i klasserommet — vi ønsker å gi Holmboe-prisen til en aktiv lærer 
som brenner for faget, og som formidler entusiasme, kunnskaper og holdninger til sine elever. 
 Holmboeprisen er oppkalt etter Bernt Michael Holmboe (1795-1850) som var Abels 
matematikklærer, og som nedla et stort arbeid for faget både som lærer, lærebokforfatter og 
fagmann. Prisen deles ut ved en seremoni ved Oslo Katedralskole (Holmboes og Abels gamle 
skole) i april/mai hvert år. De siste årene har det vært kunnskapsministeren og vinneren av 
Abelprisen som har overrakt Holmboeprisen.  
 
Hvordan nominerer man? Det er utarbeidet to nominasjonsskjemaer for Holmboeprisen, ett for 
nominasjon av enkeltlærere og ett for nominasjon av grupper av lærere. Disse skjemaene finner 
man på prisens nettsider 
 
http://holmboeprisen.no/nominasjon/ 
 
Skjemaene kan sendes inn både elektronisk og per post (adresser står på skjemaene). For å unngå 
unødvendig kopiering ønsker vi helst elektroniske nominasjoner, men dersom dette er vanskelig på 
grunn av vedlegg, tar vi gjerne nominasjoner på papir. På Holmboe-prisens hjemmeside finner man 
også utfyllende opplysninger om prisen og omtaler av tidligere vinnere. 
 
Renominasjon: Hvis du har foreslått en kandidat som ikke har fått prisen i tidligere år og det er noe 
du vil legge til i nominasjonen, oppfordrer vi deg til å renominere kandidaten din. 
 
Fristen for nominasjoner er 15. desember 2020 
 
Vennlig hilsen 
 
Antonella Zanna 
(Leder for Norsk matematikkråd) 
  



 

 

  

Anne Seland, Holmboeprisvinner 2020 

Anne Seland er lærer ved Flekkefjord videregående skole. Prisvinneren er en svært dyktig, 
grundig og engasjert lærer, med en uvanlig stor arbeidskapasitet. 

 
Anne Seland har en helt spesiell evne til å løfte og stimulere elevene sine. Dette gjelder både 
de som strever med faget, og elever som ønsker nye og større utfordringer. Dette oppnår hun 
gjennom å legge vekt på forståelse fremfor pugging av løsningsalgoritmer, og gjennom bruk 
av rike problemløsningsoppgaver. Anne Seland underviser både på yrkesfag og i programfag 
som R1 og R2, og elevene hennes opplever matematikkfaget som meningsfullt og spennende. 
Vinneren av årets Holmboepris er alltid på jakt etter nye undervisningsmåter som kan gi 
elevene en dypere forståelse av sammenhenger i matematikkfaget. Elevene lærer for 
eksempel mønstergjenkjenning og generalisering gjennom å utforske og finne fram til formler 
for antall flytt i Hanois tårn, og gjennom andre oppgaver som stimulerer algoritmisk tenking. 
Hun er opptatt av at elevene skal bli gode problemløsere, og lar dem gjerne jobbe i skiftende 
tilfeldige grupper, i tråd med teoriene til Peter Liljedahl. Dette er noe som bidrar til 
engasjement og et stort læringstrykk. 
Anne Seland er fagkoordinator i matematikk på Flekkefjord videregående skole, og blir 
opplevd som en stor inspirasjonskilde og ressurs for kollegene sine. Hun har utviklet egne 
kartleggingsprøver i matematikk og har holdt kurs i m.a. Python-programmering for lærerne 
på egen skole. I mange år har hun arrangert sommerkurs med gode resultater for elever som 
trenger bestått i 1P-Y for å få fagbrev. 
Anne Seland er også en svært aktiv og respektert bidragsyter utenfor egne klasser og egen 
skole. Hun er leder av eksamensnemnden i Utdanningsdirektoratet for fellesfagene i 
matematikk og er med på å lede sensorskoleringen i disse fagene. Hun har holdt en rekke 
kurs i m.a. problemløsning og Python-programmering rundt om i landet, og har også holdt 
foredrag om den norske eksamensordningen på konferanser i utlandet. Prisvinneren 
underviser i tillegg lærere som tar etterutdanning ved Universitetet i Bergen, og får der svært 
gode tilbakemeldinger fra studentene. 
Anne Seland blir omtalt som en meget dyktig matematikklærer med et eget blikk for hva hver 
enkelt elev trenger. 



 

 

 

Frist for nominasjoner: 15. desember 2020 


