
Oppgaver til diskusjon 
 

Hvilke problemløsingsstrategier kan hjelpe elever å løse disse oppgavene? 

 

Oppgave 1 

I en klasse er  1
5
 av elevene hjemme på grunn av sykdom.  

24 av elevene er på skolen. 
 
Hvor mange elever er det i klassen? 
 

Oppgave 2 

Du har et spann med 4 liter maling. Du vil helle malingen over i mindre bokser. I hver boks er 

det plass til 2
3
 liter. Hvor mange bokser trenger du? 

 

 
 
Oppgave 3 

Hvilke av uttrykkene nedenfor betyr det samme? 
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Oppgave 4 

I en stafett med 3 etapper er den første etappen dobbelt så lang som den andre. Den siste 
etappen er 400 meter lenger enn den første etappen. Til sammen er løypa 5000 m.  
 
Hvor lang er hver etappe? 
 

 

Oppgave 5 

Munchs maleri «Pikene på broen» ble solgt 456 millioner kr i 2016. Det var 9 % over 
prisantydning.  

Hva var prisantydningen? 

 



Oppgave 6 

3 ∶ 0,6 

 

Oppgave 7 

Adil er med i et orienteringsløp.  Postene som er satt ut gir enten 2 poeng eller 5 poeng.  
Han får til sammen 38 poeng.  
Hvor mange av postene gir 2 poeng? 
 
 
Oppgave 8 

I Stavern er 20 % av husene gule. Av de husene som ikke er gule er 5
8
 hvite.  

De 750 siste husene har en annen farge enn gul og hvit.  
 
Hvor mange hus er det i Stavern? 
 
 
 
Oppgave 9 

På et sykehjem er forholdet mellom mannlige og kvinnelige sykepleiere 3:7. Det er til 
sammen 60 sykepleier på sykehuset. 

Sykehuset skal må ansette flere sykepleiere. Ledelsen ønsker at andelen mannlige 
sykepleiere skal være minst 40 %. De ansetter derfor kun menn inntil målet er nådd.  

Hvor mange mannlige sykepleiere må sykehuset ansette for å nå målet om 40 %? 
 

 

Oppgave 10 

Fyll inn tallene slik at summen blir den samme vannrett og loddrett. 

 


