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• 52 år, lærer fra Drammen
• Drammensskolen siden 1997, mellomtrinnet
• Skoger skole siden 2009
• Fordypning i matematikkdidaktikk, OsloMet 2014-2016
• Algebragruppe ved OsloMet
• Hjertebarn i undervisningen; 

Utforskning, undring
Resonnering
Begrunne-argumentere
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Hva sier læreplanen?
Her; kjerneelementene 1.-10. trinn

• Utforsking og problemløsing

• Modellering og anvendelser

• Resonnering og argumentasjon

• Representasjon og kommunikasjon

• Abstraksjon og generalisering

• Matematiske kunnskapsområder
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Hva sier læreplanen?
Kjerneelementene; Utforskning og 
problemløsning

• Utforsking i matematikk handler om at elevene leter etter mønstre, finner sammenhenger og diskuterer seg 
fram til en felles forståelse. 

• Elevene skal legge mer vekt på strategiene og framgangsmåtene enn på løsningene. 

• Problemløsing i matematikk handler om at elevene utvikler en metode for å løse et problem de ikke kjenner 
fra før. 

• Algoritmisk tenkning er viktig i prosessen med å utvikle strategier og framgangsmåter for å løse problemer 
og innebærer å bryte ned et problem i delproblemer som kan løses systematisk. 

• Videre innebærer det å vurdere om delproblemene best kan løses med eller uten digitale verktøy.

• Problemløsing handler også om å analysere og omforme kjente og ukjente problemer, løse dem og vurdere 
om løsningene er gyldige.

• https://www.udir.no/lk20/mat01-05/om-
faget/kjerneelementer?lang=nob&TilknyttedeKompetansemaal=true
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Hva sier læreplanen?
Her; underveisvurderingen 2.-7. trinn

• Elevane viser og utviklar kompetanse i faget på 1. og 2. trinn når dei får eksperimentere med og beskrive ulike 
eigenskapar og strukturar i tal- og figurmønster i utforskande leik, kunst og kvardagssituasjonar. Elevane viser og 
utviklar òg kompetanse i matematikk når dei undrar seg, stiller matematiske spørsmål og forklarer og argumenterer 
for eigne løysingar.

• Læraren skal leggje til rette for elevmedverknad og stimulere til lærelyst ved at elevane får utforske matematikk 
gjennom å bevege seg, leike, vere kreative og undre seg.

• Læraren skal leggje til rette for elevmedverknad og stimulere til lærelyst ved at elevane får utforske matematikk 
gjennom å leike, vere kreative, undre seg og samtale om matematikk.

• Læraren skal leggje til rette for elevmedverknad og stimulere til lærelyst ved at elevane får utforske matematikk og 
løyse matematiske problem gjennom å vere kreative, resonnere og reflektere.

• Elevane viser og utviklar òg kompetanse når dei bruker ulike representasjonar og strategiar for å utforske
samanhengar i arbeid med mønster, geometriske figurar og desimaltal .

• Læraren skal leggje til rette for elevmedverknad og stimulere til lærelyst ved at elevane får utforske matematikk og 
løyse matematiske problem gjennom å vere kreative, resonnere og reflektere.
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A4-Hva så?  

1: Mål sidene på arket. 

2: Sett målene inn i en T-tabell

3: Del arket på langsiden i to nøyaktig like deler. 

4: Mål en av de nye bitene.

5: Sett målene inn i tabellen.

6: Fortsett på samme måte

Ark Lengste side (L) Korteste side (K)

A4

A5

A6

A7
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Ark Lengste side (L) Korteste side (K)

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

A12

A13

A14

A15

Måling
• Nøyaktighet
• Systematikk
• Benevning-velge måleenhet
• Sammenhenger
• Mønster
• Modellering

• praktisk med A15?
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Ark Lengste side (L) Korteste side (K) L / K

A4 29,7 cm 21 cm

A5 21 cm 14,85 cm

A6 14,85 cm 10,5 cm

A7 10,5 cm 7,425 cm

A8 7,425 cm 5,25 cm

A9 5,25 cm 3,7125 cm

A10 3,7125 cm 2,625 cm

A11 2,625 cm 1,85625 cm

A12 1,85625 cm 1,3125 cm

A13 1,3125 cm 0,928125 cm

A14 0,928125 cm 0,65625 cm

A15 0,65625 cm 0,4640625 cm

Mye regning

De ulike elevgruppene avgjør videre innhold;

• Halvparten
• Desimaltall-titallsystemet
• Avrunding
• System-orden
• Mønster
• Regneark
• Forholdstall
• Omgjøring
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Ark L
(mm)

K
(mm)

L:K Diagonal 
KxK

A4 297 210 1,414

A5 210 148,5 1,414

A6 148,5 105 1,414

A7 105 74,25 1,414

A8 74,25 52,5 1,414

A9 52,5 37,125 1,414

A10 37,125 26,25 1,414

A11 26,25 18,5625 1,414

A12 18,6125 13,125 1,414

A13 13,125 9,28125 1,414

A14 9,28125 6,5625 1,414

A15 6,5625 4,640625 1,414

Forhold
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Hvor lang er diagonalen i kvadratet KxK?



Ark L
(mm)

K
(mm)

Areal (A)
LxK mm²

Omkrets (0)

A0

A1

A2

A3

A4 297 210

A5 210 148

A6 148 105

A7 105 74

A8 74 52

A9 52 37

A10 37 26

Hva med større ark?
• Hva med A3?
• Sett sammen A4 ark til: 

• A3-A2-A1-A0
• Mål sidene
• Finn areal og omkrets

• Hvorfor heter det A0?

• Hva skjer med arealet?

• Hva skjer med omkretsen?

• Omgjøring naturlig?
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Ark L
mm

K
mm

Areal (A)
LxK mm²

Omkrets (0)
mm

A0 1189 841 999 948 4060

A1 841 594 499974 2870

A2 594 420 249987 2028

A3 420 297 124994 1434

A4 297 210 62497 1014

A5 210 148 31248 716

A6 148 105 15624 506

A7 105 74 7812 358

A8 74 52 3906 252

A9 52 37 1953 178

A10 37 26 977 126

Hva med større ark?
• Hva med A3?
• Sett sammen A4 ark til: 

• A3-A2-A1-A0
• Mål sidene
• Finn areal og omkrets

• Hvorfor heter det A0?

• Hva skjer med arealet?

• Hva skjer med omkretsen?

• Modellering: Omgjøring naturlig?
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Videre utforskning
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• Sett sammen ark til: A3-A2-A1-A0 med A4 ark
• Hva skjer med areal og  omkretsen om man legger arkene på andre måter?

• Etter hverandre
• Kortside mot kortside
• Langside mot langside

• Hva er den største omkretsen man kan lage med 1m²?
• Hva er den minste omkretsen man kan lage med 1m²?
• Vekt
• Brette 

• Antall ganger
• Høyde
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Oppsummering og 
tilbakemeldinger


