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Program 

Tirsdag 27. november 2018 
Kl Plenum/ 

verksted 
Navn/Tittel Trinn Rom 

09.00-10.00 Registrering      
10.00-10.30 Åpning Brynjulf Owren Alle San Siro 1 og 2 
10.30-11.25 Plenum 1 

(P1) 
Ems Lord 
Better together: Embedding 
collaborative problem-solving in the 
classroom 

Alle San Siro 1 og 2 

11.25-11.40 Pause      
11.40-12.30 Plenum 2 

(P2) 
Sten Ludvigsen 
Dybdelæring i matematikk: Design av 
læringsmiljø og normer for deltagelse 

Alle San Siro 1 og 2 

12.30-13.30 Lunsj       
13.30-14.30 Delplenum 1 

(D1) 
Magnus Fahlström og Lovisa Sumpter 
Matematikundervisning och den fysiska 
miljön 

Alle San Siro 1 

13.30-14.30 Delplenum 2 
(D2) 

Kathrine Frey Frøslie 
Eksemplets makt 

U+Vgs San Siro 2 

13.30-14.50 Verksted 1 
(V1) 

Odd Tore Kaufmann og Audun R. 
Olafsen 
Å gjøre feil er en av de beste måtene å 
lære matematikk på. 

Alle Messanin 1 

13.30-14.50 Verksted 2 
(V2) 

Else Devold 
Under bekymringsgrensen? Hvordan 
skape gode læringsmiøjø for elever som 
er i matematikkvansker 

S+M  Messanin 2 

13.30-14.50 Verksted 3 
(V3) 

Svein Anders Heggem 
"Det kan ikke nytte, lærer, jeg får det 
bare ikke inn!" 

S+M+U Nils Anre 

13.30-14.50 Verksted 4 
(V4) 

Hanne-Marte L. Thoresen og Tonje K. 
Nordheim 
Trådproblemet - muligheter for 
strukturering av klassesamtalen i en 
algebraisk kontekst 

S+M+U Telenor 

13.30-14.50 Verksted 5 
(V5) 

Inger Lise Risøy 
Nå snakker vi! 

M+U Coop losjen 

13.30-14.50 Verksted 6 
(V6) 

Svend K. Eidsten og Jesper E. Johansen 
….. men hva er RIKTIG svar, lærer? 

M+U Ringnes-losjen 

13.30-14.50 Verksted 7 
(V7) 

Arne Amdal 
Euklid - Alltid en kilde til inspirasjon 

U+Vgs Go’foten 

13.30-14.50 Verksted 8 
(V8) 

Line Johnsen 
Bare kaos, eller meningsfylt læring? 

Vgs Sparebank 1 
losjen 

13.30-14.50 Verksted 9 
(V9) 

Thomas Engebretsen og Ingvill Merete 
Stedøy 
Tør vi å gå i dybden eller vil vi plaske på 
grunt vann? 

Vgs Brassesparket 
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14.50-15.20 Pause      
15.20-16.20 Delplenum 3 

(D3) 
Bård Vinje & Co 
Realfagsløyper 

Alle San Siro 1 

15.20-16.20 Storverksted 4  
(SV4) 

Charlie Gilderdale 
Curiosity doesn’t always kill the cat 

 
M+U+Vg
s 

San Siro 2 

15.20-16.40 Verksted 10 
(V10) 

Magnus Fahlström og Lovisa Sumpter 
Den fysiska miljön i problemlösning 
 

Alle Messanin 2 

15.20-16.40 Verksted 11 
(V11) 

Else Devold 
Under bekymringsgrensen? Hvordan 
skape gode læringsmiøjø for elever som 
er i matematikkvansker 

S+M Messanin 1 

15.20-16.40 Verksted 12 
(V12) 

Svein Anders Heggem 
"Det kan ikke nytte, lærer, jeg får det 
bare ikke inn!" 

S+M+U Nils Arne 

15.20-16.40 Verksted 13 
(V13) 

Andreas A. Hagen og Marius Haugsdal 
Design av lekeapparater - et lekent 
geometriprosjekt 

S+M+U Ringnes-losjen 

15.20-16.40 Verksted 14 
(V14) 

Beate Schrader Bordal og Astrid Erdal 
Klart matematikkdidaktikk bidrar til godt 
læringsmiljø! 

M+U Coop losjen 

15.20-16.40 Verksted 15 
(V15) 

Svend K. Eidsten og Jesper E. Johansen 
….. men hva er RIKTIG svar, lærer? 

M+U Go’foten 

15.20-16.40 Verksted 16 
(V16) 

Niclas Larson 
Hvor mange "skumtomtar" finnes det i 
verden? 

U+Vgs Telenor 

15.20-16.40 Verksted 17 
(V17) 

Line Johnsen 
Bare kaos, eller meningsfylt læring? 

Vgs Sparebank 1 
losjen 

15.20-16.40 Verksted 18 
(V18) 

Thomas Engebretsen og Ingvill Merete 
Stedøy 
Tør vi å gå i dybden eller vil vi plaske på 
grunt vann? 

Vgs Brassesparket 

19.00 Middag      
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Onsdag 28. november 2018 
Kl Plenum/ 

verksted 
Navn/Tittel Trinn Rom 

08.45-09.45 Delplenum 5 
(D5) 

Åse Streitlien 
Undervisningssamtaler i matematikk 

S+M San Siro 1 

08.45-09.45 Delplenum 6 
(D6) 

Guri Nortvedt 
Vurdering for læring i det flerkulturelle 
matematikkrommet 

Alle San Siro 2 

08.45-10.05 Verksted 19 
(V19) 

Johan Lithner 
Undervisning som stödjer kreativ 
problemlösning i matematik 

Alle Go’foten 

08.45-10.05 Verksted 20 
(V20) 

LAMIS 
Matematikk i tre akter 

S+M Messanin 1 

08.45-10.05 Verksted 21 
(V21) 

Tove Branæs og Tone Skori 
"Lærer, vil du høre hvordan vi har 
tenkt?" 

S  Ringnes-losjen 

08.45-10.05 Verksted 22 
(V22) 

Bente Irby 
Koding i skole - Hva, hvorfor og hvordan 

S+M Coop losjen 

08.45-10.05 Verksted 23 
(V23) 

Gaute Hovtun 
Men i matematikktimene hadde vi i alle 
fall oppvarmings-oppgavene! 

M+U Brassesparket 
 

08.45-10.05 Verksted 24 
(V24) 

Hetland vgs, Trude Alsterberg 
Matematikkundervisning i et variert og 
elevaktiviserende miljø 

(U)+vgs Telenor 

08.45-10.05 Verksted 25 
(V25) 

Anne Seland 
Dybdelæring i et undrende og 
utforskende læringsmiljø 

(U)+vgs Messanin 2 

08.45-10.05 Verksted 26 
(V26) 

Nils Fredrik Buchholtz 
Hvordan kan vi fremme 
matematiserings-kompetanser med 
matematiske byturer? 

U+vgs Nils Arne 

08.45-10.05 Verksted 27 
(V27) 

Ole Henning Nyhus, Magne Nesvik og 
Kristian Roksvaag 
IMY - et Miljø for Mestring 

U+Vgs Sparebank 1 
losjen 

10.05-10.35 Pause      
10.35-11.35 Delplenum 7 

(D7) 
Nils Petter Hauan 
Samspillende læringsmiljø, og skole-
vitensenter-samarbeid 

Alle San Siro 1 

10.35-11.35 Delplenum 8 
(D8) 

Susanne Prediger 
Language counts in math classrooms! 
Backgrounds and approaches for 
fostering language learners' 
mathematics learning 

Alle  San Siro 2 

10.35-11.55 Verksted 28 
(V28) 

Kathrine Frey Frøslie 
Skrell og tell! 

Alle Brassesparket 

10.35-11.55 Verksted 29 
(V29) 

Bente Irby 
Koding i skole - Hva, hvorfor og hvordan 

S+M Coop losjen 

10.35-11.55 Verksted 30 
(V30) 

Anders Baumberger  
Lær blant trær" - innenfor r = 100m. 

S+M Messanin 2 

10.35-11.55 Verksted 31 
(V31) 

Åse Streitlien 
Med lyst til å lære og vilje til å delta. Om 

S+M Ringnes-losjen 
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kommunikasjon i 
matematikkundervisningen 

10.35-11.55 Verksted 32 
(V32) 

Trine Sørum Forfang 
Hvordan skape et godt matematisk 
læringsmiljø i kollegiet? 

S+M+U Nils Arne 

10.35-11.55 Verksted 33 
(V33) 

LAMIS 
Matematikk i tre akter 

U+vgs Messanin 1 

10.35-11.55 Verksted 34 
(V34) 

Maria Fahlgren og Mats Brunström 
GeoGebra - en lärandemiljö för 
utforskande elevaktiviteter 

Vgs Go’foten 

10.35-11.55 Verksted 35 
(V35) 

Skjetlein vgs v/Knut Hølås 
Matematikk i praksis gjennom bygging av 
hus 

Vgs Sparebank 1 
losjen 

10.35-11.55 Verksted 36 
(V36) 

Birte Vestergaard 
Klasserommet som et "safe room" 

Vgs Telenor 

11.55-12.55 Lunsj      
12.55-13.45 Plenum 3 

(P3) 
Johan Lithner 
Att undervisa matematik imitativt eller 
kreativt 

Alle San Siro 1 og 2 

13.45-14.00 Pause      
14.00-14.50 Plenum 4 

(P4) 
Henrik Syse 
Trygge rom for læring - billedlig og 
bokstavelig! Noen etiske og filosofiske 
utfordringer 

Alle San Siro 1 og 2 

14.50-15.00 Avslutning      
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Plenum 1 (P1), tirsdag 27. november kl. 10.30 – 11.25 
Rom: San Siro 1 og 2 

Ems Lord, NRICH Director 
Ems joined the team as NRICH Director in 2015, following her 
previous role leading one of the country's largest Mathematics 
Specialist Teacher Programmes. Ems has taught mathematics 
across the key stages, from Early Years to A Level Further 
Mathematics, and has worked in a variety of settings including a 
hospital school. Her previous roles include supporting schools as a 
Leading Mathematics Teacher, local authority consultant and as a 

Chartered  Mathematics Teacher. Ems has taught mathematics education on both 
BEd and PGCE teacher programmes and she is currently working on her PhD thesis 
which addresses how we can improve our support for pupils learning calculation 
skills. 
 
 

Better together: Embedding collaborative problem-solving in the 
classroom 
 
Our environment is becoming increasingly automated. We live in a world where 
drones deliver our shopping and driver-less cars are becoming commonplace on our 
roads. The employment market is rapidly changing too, experts predict that many of 
today's current jobs will have disappeared within the next two decades. As teachers 
of mathematics, we must ensure that our students have the skills to flourish in this 
changing environment. We need to encourage their curiosity, develop their resilience 
and nurture their team working skills. At NRICH, we value those essential habits of 
mind.  In this plenary, Director of NRICH Ems Lord will share NRICH's vision for 
nurturing young mathematicians. In particular, she will focus on the ways to address 
the challenges of collaborative problem-solving (CPS) in the mathematics lesson. 
CPS makes unique demands on both students and their teachers. We must design  
lessons which allow  students to make a  worthwhile contribution towards solving a 
team problem, whilst developing their own mathematical skills and knowledge. We 
must also allow them the time to develop those skills and understand their growing 
importance in our modern world.  This plenary, which draws upon the findings from 
NRICH's recent CPS school-based research project, will challenge delegates to 
reflect on those challenges, consider ways that the participating schools addressed  
the, and reflect on ways to enhance CPS in their own settings. 
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Plenum 2 (P2), tirsdag 27. november kl. 11.40 – 12.30 
Rom: San Siro 1 og 2 

Sten Ludvigsen er dekan ved Det utdanningsvitenskaplige 
fakultet (professor ved Institutt for pedagogikk).  Han har læring 
og teknologi som sitt spesialfelt, herunder hvordan og hva elever 
lærer i ulike fag.  

Han ledet av programstyret for evalueringen av Kunnskapsløftet 
(2009-2012), og ledet arbeidet med NOU 2014:7 og NOU 
2015:8 om fremtidens skole som ble til Fagfornyelsen.  

 
 
 
Dybdelæring i matematikk: Design av læringsmiljø og normer for 
deltagelse.  

  

I dette innlegget vil jeg ta utgangspunkt i et designforsøk der det ble utviklet nytt 
innhold innen området algebra for elever på 10-11 år. Innholdet skulle støtte læreres 
arbeid med å skape en dypere forståelse av begreper og en bedre progresjon for 
elevene. Undervisningen som ble gjennomført over en periode på seks måneder 
viser at alle elevenes fikk en betydelig fremgang. Designet av læringsmiljøet og den 
praktiske intervensjonen virket for alle elevene. Hvordan kan dette forklares?  Og 
hvordan kan denne typen forskning brukes som inspirasjon for nye læreplaner i 
fagfornyelsen og i klasseromspraksis?  
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Delplenum 1 (D1), tirsdag 27. november kl. 13.30 – 14.30 
Rom: San Siro 1 

 

Magnus Fahlström 
Magnus Fahlström är doktorand i mikrodataanalys och adjunkt i 
matematikdidaktik på Högskolan i Dalarna.  

 

 

 

Lovisa Sumpter 
Lovisa Sumpter docent och lektor i matematikdidaktik på 
Stockholm universitet.  

 

 

Matematikundervisning och den fysiska miljön 
 

I detta föredrag kommer vi att tala om den fysiska miljöns roll i 
matematikundervisning baserat en modell som vi utvecklat. I vår modell ses den 
fysiska miljön som en aktiv deltagare i lärsituationen och interagerar med eleven, 
läraren och det matematiska ämnesinnehållet.  

Vi har använt modellen som analysverktyg i en studie av publicerad forskning om 
matematik och fysisk miljö. Resultaten visar bland annat att den fysiska miljöns roll i 
relation till det matematiska innehållet kan vara gestaltande, exempelvis när det 
gäller skala eller geometri. Vidare fann vi att i relation till både lärare och elever kan 
rollen hos den fysiska miljön ha känslomässiga kopplingar. En positiv känsla kan 
vara frihet att upptäcka och förflytta sig, medan en negativ känsla kan vara 
klaustrofobi och hämmad nyfikenhet. I vår studie visade det sig också att elevers 
interaktion med ämnesinnehållet påverkar den fysiska miljön. En positiv påverkan 
kan vara att väggar i klassrummet eller skolans allmänna ytor pryds med elevarbeten 
medan en negativ inverlan kan vara att elevernas diskussioner skapar störande 
buller för andra i samma klassrum eller utanför. 

Under föredraget kommer vi att anknyta till konferensens huvudfrågor om vad, var, 
varför och hur kopplat till god lärmiljö, både med resultat från vår egen forskning och 
med resultat från forskning publicerad av andra forskare runt om i världen. 

 

Målgrupp:  Alla 
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Delplenum 2 (D2), tirsdag 27. november kl. 13.30 – 14.30 
Rom: San Siro 2 

 

Kathrine Frey Frøslie er statistiker ved Nasjonal 
kompetansetjeneste for kvinnehelse, Oslo 
universitetssykehus, Rikshospitalet. Hun har en ph.d.-
grad i biostatistikk, er en erfaren foreleser og 
forskningsveileder og driver den 
populærvitenskapelige strikkebloggen Statistrikk.no. 

 

 

 

Eksemplets makt 
Gode og gjennomtenkte eksempler med praktisk tilsnitt kan være  saliggjørende for 
et godt læringsmiljø og godt læringsutbytte. Med gode eksempler vil mye gå av seg 
selv.   

I denne sesjonen vil statistiker Kathrine Frey Frøslie ta utgangspunkt i et 
grunnleggende statistisk tema: Forskjellen på å bruke tall fra beskrivende (deskriptiv 
statistikk) til å beskrive et utvalg, og de samme tallene til å si noe om den 
underliggende populasjonen som utvalget kommer fra.  

Samtidig som temaet utbroderes gis det eksempler og skisser til 
undervisningsopplegg som kan brukes både på ungdomstrinnet og i videregående 
skole.  

 

Målgruppe: U+Vgs 
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Verksted 1 (V1), tirsdag 27. november kl. 13.30 – 14.50 
Rom: Messanin 1 

Odd Tore Kaufmann er førsteamanuensis i matematikkdidaktikk 
og ansatt ved Høgskolen i Østfold. I flere år har Odd Tore arbeidet 
med skoleutvikling i Norge. Arbeidet har hatt stort fokus på 
samspillet mellom lærer og elev. Han arbeider ved 
grunnskolelærerutdanningen og er i tillegg lærebokforfatter for 
matematikk på barneskolen. Han er for tiden involvert i et 
samarbeidsprosjekt med Mälerdalen högskola i Sverige der de ser 
på hvordan lærere behandler elevfeil i klasserommet.  

 

Audun Rojahn Olafsen er ansatt ved Høgskolen i Østfold. I tillegg 
til å undervise studenter i matematikk og matematikkdidaktikk, har 
Audun diverse kompetansehevingskurs og videreutdanningskurs 
for lærere i grunn- og videregående skole.  
Han er lærebokforfatter både for grunnskolen og høgskolen. 
 

 

 

Å gjøre feil er en av de beste måtene å lære matematikk på. 
Hvordan kan læreren møte elevfeil i klasserommet og hvordan 
skape et godt læringsmiljø i klasserommet?  
Mange elever i grunnskolen er nervøse og forsøker unngå matematikkoppgaver på 
skolen i frykt for å gjøre feil. De mister raskt motivasjonen for faget. Disse elevene tar 
med seg en uvane i skolen og senere i livet, fordi de ender opp med å unngå det 
vanskeligste arbeidet. Fra dagliglivet vet vi at for eksempel suksessfulle grundere 
gjør flere feil, og lærer av sine feil. Også fra idretten hører vi ofte av de beste at de 
har lært av sine feil.  
Å gjøre feil er en av de mest nyttige måtene å lære i matematikk på. Hjernene våre 
utvikler seg når vi gjør en feil og tenker på feilen.  
I denne verkstedpresentasjonen blir det først en kort presentasjon av hvordan lærere 
behandler feil i klasserommet. Deretter ser vi konkret på hvordan lærere kan 
behandle feil i klasserommet. Videre blir det arbeid med konkrete aktiviteter og 
oppgaver som kan være med på å ufarliggjøre feil som elevene gjør, og at elevene 
lærere av feil de gjør i arbeidet med oppgaven. Verkstedet avsluttes med en 
diskusjon om hvordan lærere kan møte feil i klasserommet. 

Målgruppe: Lærere på småskoletrinnet, mellomtrinnet og ungdomstrinnet. 
Oppgavene som blir trukket fram og diskutert er fra småskoletrinnet og mellomtrinnet 

.   
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Verksted 2 (V2), tirsdag 27. november kl. 13.30 – 14.50 
Rom: Messanin 2 

  

Else Devold ble i 2016 omtalt av 
Kunnskapsdepartementet som en ildsjel som gjør noe 
ekstra for å stimulere interessen for matematikk. Devold 
har hovedfag i barnehagepedagogikk og videreutdanning i 
småskolepedagogikk, matematikk og leseopplæring. Hun 
jobber som lærerspesialist og underviser i matematikk på 
barnetrinnet. Hun har skrevet bøker om matematikk for 
barnehage og skole og har utarbeidet Norsk Nettskoles 
kurs om matematikkvansker.  

 

 

Under bekymringsgrensen?  
Hvordan skape gode læringsmiljø for elever som er i matematikkvansker. 

Jeg har et undervisningsrom fullt av glitter og glam. I mine matematikktimer får 
elevene velge mellom tusjer og glitterpenner til å skrive med. Når de teller -  så teller 
de sugerør, tusenlapper eller diamanter.  

Jeg underviser elever fra 1. – 4. trinn som ikke lærer nok matematikk i timene. Det vil 
si elever som vi tror vil eller som har kommet under bekymringsgrensen på 
kartleggingsprøven i regning. Jeg gjennomfører en dynamisk kartlegging av elevene 
og finner fram til grupper med elever som har ganske lik forståelse for tall og regning.   
Elevene får så delta på kurs i en gruppe med 4 – 5 elever.  De får grunnleggende 
opplæring i telling, posisjonssystemet, addisjon og subtraksjon.  

Verkstedet vil handle om hvordan man kan skape et læringsmiljø som fremmer 
læringsglede, tallforståelse og regneferdigheter.  

Det blir først en kort innledning om:  

• Dyskalkuli og matematikkvansker 
• Områder i tallforståelsen der vi ofte finner vansker 
• Indre tale, læringsstrategier og varierte regnestrategier 
• Om å visualisere, kontekstualisere og konkretisere matematikken 

Så får deltagerne prøve ut og delta i mange ulike aktiviteter innenfor grunnleggende 
telling, antallsforståelse, plassverdisystemet og addisjon og subtraksjon.  

Alle aktivitetene som vi går igjennom har blitt gjennomført sammen med elever i 
småskolen. Aktivitetene er valgt ut fordi elevene synes de er morsomme og fordi vi 
har erfart at de fremmer læring.   

Målgruppe: S+M  



13 
 

Verksted 3 (V3), tirsdag 27. november kl. 13.30 – 14.50 
Rom: Nils Arne 

 

Svein Anders Heggem har jobbet som lærer i ungdomsskolen i 
Kristiansand og Lillesand fra 1980, 25 av årene som øvingslærer.  

Fra 1999-2003 satt han i prosjektledelsen av EMIL-prosjektet 
(Etterutdanning i Matematikk I Lillesand) hvor alle 
matematikklærerne i grunnskolen i Lillesand fikk etterutdanning 
over en 3-årsperiode.  

Han har vært medlem av fagplangruppen i matematikk for 
Lærerutdanningsreformen 1996, representant i Norsk 
Matematikkråd gjennom mange år, prosjektmedarbeider på 

Sørlandet Kompetansesenter og medlem av Utdanningsdirektoratets ressursgruppe 
for regning som grunnleggende ferdighet. Han jobber i dag som lærer på Lillesand 
ungdomsskole samtidig som han er fagveileder i matematikk ved Pedagogisk Senter 
i Kristiansand. Han er også en av ressurspersonene tilknyttet Matematikksenteret.  

 

"Det kan ikke nytte, lærer, jeg fatter det bare ikke!" 

-Kan vi gjøre noen gode grep for elever som presterer lavt i 
matematikk? 
Et trygt, oppmuntrende og inkluderende læringsmiljø er en viktig forutsetning for at 
elever skal lære og utvikle sin kompetanse. For elever som presterer lavt i faget eller 
er i matematikkvansker er dette spesielt viktig. 

Verkstedet har til hensikt å gi et innblikk i det skolebaserte etterutdannings-prosjektet 
"Elever som presterer lavt i matematikk". Dette består av nettbaserte 
kompetanseutviklingspakker som vi vil gi en kort presentasjon av. Disse har et 
spesielt fokus på elever som presterer lavt i matematikk og de grep og tiltak vi kan 
foreta i klasserommet for å heve undervisningsutbytte for disse elevene.  

Med utgangspunkt i modulen "Elevens tenkning gjennom samtale" vil vi sammen 
gjøre erfaringer og utprøvinger, blant annet med samtaletrekk og i lys av eksempel 
drøfte bruken. Gjennom matematiske samtaler blir læreren kjent med elevens 
tenkning. Slike samtaler gir også elevene innsikt i medelevers tvil og usikkerhet, 
innspill, spørsmål, svar og ulike resonnement. Hensikten er å vise verdien av 
matematiske samtaler og bruk av samtaletrekk for å lede slike samtaler med god 
kvalitet der alle elevene deltar med egne tanker, idéer og resonnement.  

 

Målgruppe: S+M+U  
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Verksted 4 (V4), tirsdag 27. november kl. 13.30 – 14.50 
Rom: Telenor 

Hanne-Marte Lunden Thoresen  og  
Tonje Katrine Nordheim 

Vi er allmennlærere med 90 stp i matematikk, 
som har undervist i hhv 11 og 18 år i Horten 
kommune; Hanne-Marte på 8.-10.trinn ved 
Holtan ungdomsskole, og Tonje på 8.-10.trinn 
ved Borre ungdomsskole og 1.-7.trinn ved 
Granly barneskole. Vi har siden august 2016 
vært tilsatt 50% som fagkoordinatorer i 

matematikk i Hortenskolen, der vi er pådrivere for utviklingsarbeid ved kommunens 
syv barneskoler og tre ungdomsskoler. Vi er også med i Algebragruppen ved 
OsloMet.  

Trådproblemet – muligheter for strukturering av klassesamtalen i en 
algebraisk kontekst 
Hvordan kan man planlegge og gjennomføre klassesamtalen slik at elevbidragene danner 
grunnlaget for å nå matematiske mål?  

Vi ønsker høyt læringstrykk i trygge rammer, og har fokus på hvordan man kan legge til rette 
for et godt læringsmiljø i klasserommet, gjennom utforskende oppgaver med lav 
inngangsterskel og stor takhøyde. Misoppfatninger og delvis forståelse skal anses som en 
naturlig del av læringsprosessen. Ved at alle elevene jobber med den samme oppgaven har 
vi et godt utgangspunkt for klassesamtalen. Målet for verkstedet er å gi eksempel på en slik 
oppgave, samt dele ideer til verktøy for strukturering av klassesamtalen. 

På verkstedet vil vi presentere et arbeid med funksjoner som vi har gjennomført på flere trinn 
fra 1.-10. Vi har tatt utgangspunkt i algebra-/funksjonsoppgaven «Trådproblemet» (Maria 
Blantons «cutting string»). Ved strukturering gjennom gitte sekvenser; forventning, 
overvåking, utvelgelse, rekkefølge og sammenfatning, sikrer vi i større grad enn ved tilfeldige 
presentasjoner at elevenes strategidelinger blir mer enn bare å vise fram det de har gjort, og 
at vi jobber mot et forutbestemt matematisk mål.  

Verksteddeltakerne vil sette seg inn i «Trådproblemet» gjennom utforsking, og de skal bruke 
det til å tenke gjennom forventningsaspektet i forhold til gjennomføring med egen 
klasse/gruppe. Når man jobber med vide oppgaver er det særlig verdifullt å forutse mulige 
elevløsninger for å redusere lærerens behov for å improvisere. 

Som utgangspunkt for arbeid med noen av de andre sekvensene vil vi presentere 
elevløsninger fra ulike trinn. Vi legger opp til samtaler i mindre grupper der gruppene velger 
et sett elevløsninger som de ser nærmere på, med tanke på blant annet rekkefølge og 
sammenfatning, samt mulige veier og mål for arbeidet videre. Vi bruker spørsmål, ideer og 
skjemaer fra Kazemi og Hintz’ «Intentional talk», samt Stein og Smiths «5 Practices for 
Orchestrating Mathematics Discussions».   

Målgruppe: Alle, men eleveksemplene fra våre gjennomføringer er hentet fra grunnskolen 
(1., 4., 8. og 10.trinn).  
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Verksted 5 (V5), tirsdag 27. november kl. 13.30 – 14.50 
Rom: Coop losjen 

 

Inger-Lise Risøy jobber på Krokstad skole i Nedre Eiker som 
undervisningsinspektør, matematikkansvarlig og 
matematikklærer og er aktivt inne i realfagssatsingen til Nedre 
Eiker kommune (2017 – 2020). Sitter i sentralstyret i LAMIS og 
er nestleder i LAMIS Nedre Buskerud. Ressursperson for 
Matematikksenteret siden 2007. 

 

 

 

Nå snakker vi! 
Hva kjennetegner et godt læringsmiljø, og hva skal til for å skape en kultur for et godt 
læringsmiljø på skolen blant elever, lærere og skoleledere?  Hvordan kan arbeidet 
med resonnerende oppgaver og Kenguruoppgaver bidra til trygghet og god 
kommunikasjon i klasserommet? I løpet av verkstedet arbeider vi med resonnerende 
oppgaver og gjør et dypdykk i noen av årets Kenguruoppgaver for 6. – 8. trinn.  Vi 
diskuterer og prøver ut hva som kjennetegner resonnerende oppgaver ved hjelp av 
definisjonen av å resonnere i følge Kilpatrick m.fl (2001): 

• Forklare hvordan man tenker og kunne begrunne løsningene sine 
• Kunne følge med i et logisk resonnement og vurdere gyldigheten 
• Kunne begrunne sammenhenger mellom ulike begrep, egenskaper, 

framgangsmåter 
• Kunne argumentere for gyldigheten av en hypotese gjennom logisk 

resonnement 
(Kilde: https://www.matematikksenteret.no/node/5545)  

Vi går i dybden på noen oppgaver, vurderer hvordan opplysningene som blir gitt 
bygger på hverandre og bruker aktivt samarbeid og kommunikasjon.  Hvilke 
strategier kan vi forvente at elevene tar i bruk? Hvordan kan vi som lærere være 
forberedt på å stille de gode spørsmålene når elevene jobber med oppgavene? Vi 
ser på hvordan vi kan tilpasse oppgavene på en enkel måte til alle typer elever, og 
hvordan oppgavene kan utvides. I verkstedet trekkes praktisk bruk av samtaletrekk 
inn som middel for kommunikasjon og trygghet i klasserommet.  

 

Målgruppe:  Mellomtrinn/ungdomsskole 
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Verksted 6 (V6), tirsdag 27. november kl. 13.30 – 14.50 
Rom: Ringnes-losjen 
 

Svend Eidsten jobber som utviklingsrådgiver i realfag for Drammen 
kommune, underviser lærerstudenter ved USN i matematikk og 
naturfag og er kursholder for BRO-Aschehoug. Han sitter i 
lokallagsstyret for LAMIS i Nedre Buskerud. Svend er spesielt 
opptatt av faktorer som skaper motivasjon og engasjement i 
undervisningen, og hvordan undring og utforskning kan bidra til 
begrepsforståelse og læring. 

 
Jesper Engh Johansen jobber ved Svensedammen skole i 
Drammen og underviser i matematikk og naturfag. Han er 
nyutdannet lærerspesialist i matematikk, er opptatt av motivasjon og 
engasjement og liker å utfordre elevene. Med de rette didaktiske 
tilnærmingene er det utrolig hva man kan få til med 
ungdomsskoleelever! 
 

… men hva er RIKTIG svar, lærer? 
– matematisk modellering som pedagogisk virkemiddel for et inkluderende 
læringsmiljø 

Velkommen til et verksted for undring og tankesprang! 

Å lage en matematisk modell kan sees på som en innsirklende spiral bestående av 
tre viktige faser: Systematisering (forstå og avgrense et problem fra den virkelige 
verden), matematisering (oversette den praktiske situasjonen til matematisk språk og 
løse de matematiske problemene) og evaluering (hvor godt passer modellen til det 
reelle problemet?), der målet for hver runde i modelleringsspiralen er å raffinere den 
opprinnelige modellen (Pind & Bjerre, 2017) 
 
Problemløsning og modellering er, i følge «formålsparagrafen» i matematikk, to 
sentrale områder for å utvikle en helhetlig matematisk kompetanse. Begge har fått 
status som kjerneelementer i arbeidet med fagfornyelsen, men hvordan legge til rette 
for at denne type oppgaver fremmer fokus på prosess og diskusjon rundt ulike 
løsninger? Raskt og riktig er fortsatt et mantra i mange klasserom, noe som kraftig 
kan redusere antall elever som opplever mestring og motivasjon i læringsprosessen. 
Kan arbeid med matematisk modellering bøte på dette, inkludere flere elevstemmer i 
undervisningen og få elevene til å stoppe opp, tenke og opparbeide «kognitiv 
kondis»? Vi har noen tanker om dette, og kommer du på vårt verksted får du vite 
både hvordan og hvorfor! Vi tar for oss både elevenes og lærerens rolle i 
modelleringsoppgaver, og trekker veksler på arbeidet til bl.a. Boaler, Pind & Bjerre, 
Schoenfeld og Smith & Stein. 
 
På verkstedet utforsker og dissekerer vi en konkret modelleringsoppgave, der vi 
sammen løser didaktiske og matematiske utfordringer underveis. 
 
Målgruppe: Lærere på mellom- og ungdomstrinnet. 
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Verksted 7 (V7), tirsdag 27. november kl. 13.30 – 14.50 
 
Rom: Go’foten 

 

Arne Amdal jobber ved Institutt for Lærerutdanning, 
NTNU, hvor han underviser i matematikkdidaktikk. Han 
har lenge vært opptatt av digitale verktøy i 
undervisningen. Arne sitter i eksamensnemda for 
fellesfaget matematikk i videregående skole. 

 

 

 

 

 

Euklid – Alltid en kilde til inspirasjon! 
Geometriske konstruksjoner har vært en del av matematikkfaget siden «tidenes 
morgen». Passer og linjal har vært de tillatte verktøyene. I dette verkstedet vil vi blant 
annet se nærmere på noen av konstruksjonene beskrevet i Euklids elementer. Hvilke 
typer konstruksjoner det er mulig å gjøre uten det beryktede femtepostulatet, hvilke 
regulære mangekanter som lar seg konstruere og de klassiske umulige 
konstruksjonene er noen av temaene vi vil komme innom i løpet av verkstedet. Det er 
lov å ta med passer og linjal, men i dag skal konstruksjonene foregå med digitale 
verktøy, fortrinnsvis GeoGebra. Digitale verktøy gir oss muligheten til å gjennomføre 
konstruksjonene raskere og mer nøyaktig, men resonnementene forblir de samme 
som med verktøyene passer og linjal. Digitale verktøy kan gjøre det lettere å dele 
ideer som grunnlag for faglige diskusjoner både elever imellom og mellom lærer og 
elev. Dette vil vi også diskutere i verkstedet. 

 

Passer best for ungdomstrinn og videregående 
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Verksted 8 (V8), tirsdag 27. november kl. 13.30 – 14.50 
Rom: Sparebank 1 losjen 

Line Johnsen jobber på Åssiden vgs, der har jeg jobbet siden 
1994. Har undervist i matematikk og naturfag på de fleste 
studieretninger, men lengst på byggfag. Har også de siste 18 
årene vært fagligpedagogisk leder for realfag ved skolen. I den 
rollen har jeg bl. a hatt ansvar for pedagogisk utvikligsarbeid og 
metodikk innefor realfagene. Har også deltatt fler prosjekt på 
fylkes og nasjonalt nivå. (ledet Buskeruds fylkes fagnettverk for 
realister, differansieringsprosjekt og FYR). Er opptatt av 
elevenes læring og at den må skje på den enkeltes nivå, og 
man må diffrensiere og tilrettelegge så godt som mulig så 
eleven får vist sin kompetanse så godt de kan. 

Bare kaos eller meningsfylt læring? 
Læringsmiljøets betydning for elevers læring – eksempler fra 
byggfagene i videregående skole.  

I dette verkstedet vil jeg belyse og beskrive valg av læringsmiljø 
for elevene mine på byggfag.  

Mange av elevene som kommer til oss, har dårlige erfaringer 
med mange fag i skolen.  Matematikk har vært ekstra vanskelig 
for de fleste av dem. Disse elevene kommer med holdninger til 
faget og erfaringer som gjør at de ofte vegrer seg, og opplever at 

de ikke kan noen ting. Dette er veldig trist. Som matematikklærer har jeg i mange år 
prøvd å få disse elevene til å lykkes og føle mestring. Jeg tror alle elever som er villig 
til å gjøre en innsats, og som får bekreftelse på mestring, vil klare matematikken på 
YF. Noen vil synes det er en spenstig påstand, men den har blitt bekreftet for meg 
flere ganger! 

Så hva skal til? I hvert fall ikke fortsette med det samme som elevene har mislykkes 
med i mange år tidligere på skolen. For mange har nok dette vært å sitte ved en pult 
og regne oppgaver fra boka si, med vekslende hell. 

Jeg har mange gutter som i tillegg til dårlige erfaringer ofte 
trenger og bevege seg litt. Vi har flotte verksteder på vår skole, 
så hvorfor ikke bruke disse også i matematikkundervisningen? 
Jeg mener og tror at valg av læringsarena har mye å si for 
elevenes læring og motivasjon i faget. Så hvordan kan elevenes 
yrkesfagsarena brukes til matematikkundervisning? Blir det bare 
kaos eller meningsfylt læring? 

Bli med å se hvordan yrkesfagets arena kan fremme læring i 
matematikk! «Oppdag matematikken i ditt programområde» 

Målgruppe: vgs  
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Verksted 9 (V9), tirsdag 27. november kl. 13.30 – 14.50 
Rom: Brassesparket 

Thomas Prito Engebretsen jobber til daglig som lektor innen matematikk 
og piano ved Lillestrøm videregående skole. Jeg vil beskrive meg selv 
som engasjert og svært nysgjerrig, noe som har ledet til deltagelse i små 
og store forskningsprosjekter. Som lærer opplever jeg det motiverende og 
forfriskende å prøve ut ulike tilnærminger til undervisningen. 

 
Ingvill Merete Stedøy er førsteamanuensis ved Matematikksenteret. Hun 
var lektor i videregående skole fra 1982 til 1994 og fra 2008 til 2016. Ved 
NTNU har hun i perioden 1994 til 2008 vært forskningskoordinator for 
Program for skoleforskning, førsteamanuensis ved Institutt for matematiske 
fag/Program for lærerutdanning og faglig leder ved Matematikksenteret. 
Hun er lærebokforfatter i matematikk for ungdomstrinnet, og har tidligere 
skrevet lærebøker for 3. og 4. trinn i grunnskolen og 1. og 2. trinn i 
videregående skole. Hennes nåværende forskningsinteresse er knyttet til 
hvordan utforskende arbeidsmåter kan fremme elevers 
matematikkforståelse. 

Tør vi å gå i dybden eller vil vi plaske på grunt vann?  
De fleste elevene i videregående skole blir eksperter på å løse tradisjonelle oppgaver der 
løsningsstrategien er kjent. I hvor stor grad underviser vi våre elever til å mestre 
problemløsningsoppgaver på en selvstendig måte? I en travel hverdag med kompetansemål 
som må gjennomgås før skriftlig eksamen, tør vi som lærere å sette av tid til utforskning? 
Verkstedet skal se nærmere på undervisningsopplegg som fremmer et læringsmiljø der 
elevene blir utfordret til å jobbe kreativt med matematikk, hvor valg av løsningsstrategier er 
uklare og utforskning og diskusjon er i sentrum. 

Ingvill Merete Stedøy vil belyse hva forskning sier om utforskning og problemløsning i 
klasserommet.  

Verkstedet vil komme inn på noen sentrale problemstillinger som må løses for å skape et 
trygt læringsmiljø der elevene kaster fram ideer og innser at de må tørre å gjøre feil for å 
lære. 

- Hvilke kvaliteter må undervisningsopplegget ha?  
- Hvordan blir lærerrollen? 
- Hvordan legger læreren til rette for at elevene skal føle seg trygge og tørre å ta 

sjanser, uten å være redde for at det går ut over karakteren deres?  
 

Vi starter å jobbe uten hjelpemidler. Først ser vi på noen grunnleggende funksjonsoppgaver 
hvor deler eller hele konseptet virker kjent for eleven. Etterfølges av en plenumsdiskusjon; 
hva kjennetegner en funksjon, hva er ikke klassifisert som en funksjon? Her er det viktig å 
være bevisst på kommunikasjonen, hvordan vi stiller spørsmålene og hvordan vi svarer 
elevene vil i stor grad avgjøre om undervisningen dreies i retning utforskning eller 
stillasbygging med små trinn som leder til en løsning. 

Vi vil se på flere eksempler der egenskapene til funksjoner og sammenhengen mellom 
funksjonsuttrykk og graf står i sentrum, elevenes forståelse blir det viktige målet.  

Målgruppe: Vgs  
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Delplenum 3 (D3), tirsdag 27. november kl. 15.20 – 
16.20 
Rom:  San Siro 1 

 
Bård Vinje er ansatt ved Matematikksenteret, og har jobbet der 
siden 2004. Frem til 2011 jobbet jeg i en delstilling ved senteret, 
og kombinerte da denne stillingen med jobb som lærer og 
skoleleder i ungdomsskolen. Jeg har 10-12 års 
undervisningserfaring i fagene matematikk, naturfag og 
kroppsøving. De første årene ved senteret jobbet jeg 
hovedsakelig med utvikling av nasjonale prøver i regning, og 
var da involvert i både oppgaveutvikling og analysearbeid. De 
siste årene har jeg vært senterets prosjektleder for store 

nasjonale satsinger som Ungdomstrinn i utvikling og Realfagsløyper. I Ungdomstrinn 
i utvikling hadde senteret ansvar for alle ressurslærere i regning, og vi holdt også 
flere faglige innlegg for skoleeiere og skoleledere. I begge de nasjonale satsingene 
har senteret samarbeidet tett med Utdanningsdirektoratet. 

Jeg sitter også i senterets ledergruppe og i Abelprisens barne- og ungdomsutvalg. 

 
 

Realfagsløyper – Didaktisk kompetanseutvikling i realfagene 
Våren 2018 ble Realfagsløyper lansert som et nettbasert kompetanseutviklingstilbud 
for alle landets barnehager og skoler. Realfagsløyper består av 
kompetanseutviklingspakker som skal støtte barnehage- og skoleledere i å drive lokalt 
utviklingsarbeid og bidra til å styrke ansatte i barnehage og læreres kollektive 
kompetanse. Det er tenkt at barnehager og skoler skal kunne ta dem i bruk i eget 
utviklingsarbeid uten ytterligere veiledning. Innholdet skal gi veiledning til barnehage- 
og skoleutviklingsarbeid, fordypning i realfagene, verktøy til refleksjon over egen 
praksis, utprøving av nye arbeidsmetoder i lærende fellesskap, veiledning i tilpasset 
opplæring for alle elevgrupper og vurderingspraksis.  

I dette delplenumet vil vi først se nærmere på oppbygningen av Realfagsløyper. Alle 
kompetanseutviklingspakker består av moduler med en fast struktur. Etterpå vil 
deltakerne få anledning til å prøve ut deler av én eller flere moduler. 

Målgruppe: Alle 
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Storverksted 4 (SV4), tirsdag 27. november kl. 15.20 – 16.20 
 
Rom:  San Siro 2 

Charlie Gilderdale is the NRICH Secondary Co-
ordinator nrich.maths.org/secondary [2] 
He contributes to the NRICH website and works in 
schools with students and teachers. His recent work 
has focussed on problem solving and reasoning and 
on encouraging students to think mathematically; 
nrich.maths.org/mathematically [3] 
He is responsible for developing secondary-level 
classroom content that offers opportunities for learning 
mathematics through exploration and discussion and 
aims to enrich students’ experience of the subject; 
nrich.maths.org/enriching [4] 
 

Curiosity doesn’t always kill the cat 
 
We know that good mathematicians are not only good at answering questions - they 
are good at asking questions, experimenting with examples, conjecturing, looking for 
connections, and finding new ways of applying familiar ideas. 
 
The NRICH website nrich.maths.org [1] offers thousands of free mathematical 
resources for school students and teachers. We believe that: 
 

• People are naturally curious about mathematics. 
• Gaining mathematical understanding is intrinsically satisfying. 
• Everyone should have the opportunity to grapple with problems that they do 

not yet know how to solve. 
 
This presentation is intended for teachers wanting to create a culture of enquiry in 
their classrooms, and will focus on how we can enrich students’ learning experience. 
We will consider strategies and resources that can be employed to encourage 
students to work and think like mathematicians. 
 
Links: 

[1] http://nrich.maths.org 

[2] http://nrich.maths.org/secondary 

[3] http://nrich.maths.org/mathematically 

[4] http://nrich.maths.org/enriching 

Målgruppe: M+U+vgs  

http://nrich.maths.org/
http://nrich.maths.org/secondary
http://nrich.maths.org/mathematically
http://nrich.maths.org/enriching
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Verksted 10 (V10), tirsdag 27. november kl. 15.20 – 16.40 
Rom: Messanin 2 

 

Magnus Fahlström 
Magnus Fahlström är doktorand i mikrodataanalys och adjunkt i 
matematikdidaktik på Högskolan i Dalarna.  

 

 

 

Lovisa Sumpter 
Lovisa Sumpter docent och lektor i matematikdidaktik på 
Stockholm universitet.  

 

 

 

Den fysiska miljön i problemlösning 
I denna verkstad kommer vi arbeta med problemlösning i matematik. Vi kommer att 
använda den fysiska miljön som ett verktyg för att stimulera problemlösning, detta 
utifrån vår egen model samt annan forskning om hur man skapar ett ’tänkande 
klassrum’. Deltagarna kommer dels vara aktiva i problemlösning, men tid kommer 
även att ges för reflektion och diskussion över hur den fysiska miljön kan ses som en 
aktiv deltagande i matematiklektionen istället för ett hinder. 

 

Målgruppe: Alle 
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Verksted 11 (V11), tirsdag 27. november kl. 15.20 – 16.40 
Rom: Messanin 1 

 

Else Devold ble i 2016 omtalt av Kunnskapsdepartementet 
som en ildsjel som gjør noe ekstra for å stimulere 
interessen for matematikk. Devold har hovedfag i 
barnehagepedagogikk og videreutdanning i 
småskolepedagogikk, matematikk og leseopplæring. Hun 
jobber som lærerspesialist og underviser i matematikk på 
barnetrinnet. Hun har skrevet bøker om matematikk for 
barnehage og skole og har utarbeidet Norsk Nettskoles 
kurs om matematikkvansker.  

 

 

Under bekymringsgrensen?  

Hvordan skape gode læringsmiljø for elever som er i matematikkvansker. 

Jeg har et undervisningsrom fullt av glitter og glam. I mine matematikktimer får 
elevene velge mellom tusjer og glitterpenner til å skrive med. Når de teller -  så 
teller de sugerør, tusenlapper eller diamanter.  

Jeg underviser elever fra 1. – 4. trinn som ikke lærer nok matematikk i timene. Det vil 
si elever som vi tror vil eller som har kommet under bekymringsgrensen på 
kartleggingsprøven i regning. Jeg gjennomfører en dynamisk kartlegging av elevene 
og finner fram til grupper med elever som har ganske lik forståelse for tall og regning.   
Elevene får så delta på kurs i en gruppe med 4 – 5 elever.  De får grunnleggende 
opplæring i telling, posisjonssystemet, addisjon og subtraksjon.  

Verkstedet vil handle om hvordan man kan skape et læringsmiljø som fremmer 
læringsglede, tallforståelse og regneferdigheter.  

Det blir først en kort innledning om:  

• Dyskalkuli og matematikkvansker 
• Områder i tallforståelsen der vi ofte finner vansker 
• Indre tale, læringsstrategier og varierte regnestrategier 
• Om å visualisere, kontekstualisere og konkretisere matematikken 

Så får deltagerne prøve ut og delta i mange ulike aktiviteter innenfor grunnleggende 
telling, antallsforståelse, plassverdisystemet og addisjon og subtraksjon.  

Alle aktivitetene som vi går igjennom har blitt gjennomført sammen med elever i 
småskolen. Aktivitetene er valgt ut fordi elevene synes de er morsomme og fordi vi 
har erfart at de fremmer læring.   

Målgruppe: Småskoletrinn og mellomtrinn  
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Verksted 12 (V12), tirsdag 27. november kl. 15.20 – 16.40 
Rom: Nils Arne 

 

Svein Anders Heggem har jobbet som lærer i ungdomsskolen i 
Kristiansand og Lillesand fra 1980, 25 av årene som øvingslærer.  

Fra 1999-2003 satt han i prosjektledelsen av EMIL-prosjektet 
(Etterutdanning i Matematikk I Lillesand) hvor alle 
matematikklærerne i grunnskolen i Lillesand fikk etterutdanning 
over en 3-årsperiode.  

Han har vært medlem av fagplangruppen i matematikk for 
Lærerutdanningsreformen 1996, representant i Norsk 
Matematikkråd gjennom mange år, prosjektmedarbeider på 

Sørlandet Kompetansesenter og medlem av Utdanningsdirektoratets ressursgruppe 
for regning som grunnleggende ferdighet. Han jobber i dag som lærer på Lillesand 
ungdomsskole samtidig som han er fagveileder i matematikk ved Pedagogisk Senter 
i Kristiansand. Han er også en av ressurspersonene tilknyttet Matematikksenteret.  

 

"Det kan ikke nytte, lærer, jeg fatter det bare ikke!" 

-Kan vi gjøre noen gode grep for elever som presterer lavt i 
matematikk? 
Et trygt, oppmuntrende og inkluderende læringsmiljø er en viktig forutsetning for at 
elever skal lære og utvikle sin kompetanse. For elever som presterer lavt i faget eller 
er i matematikkvansker er dette spesielt viktig. 

Verkstedet har til hensikt å gi et innblikk i det skolebaserte etterutdannings-prosjektet 
"Elever som presterer lavt i matematikk". Dette består av nettbaserte 
kompetanseutviklingspakker som vi vil gi en kort presentasjon av. Disse har et 
spesielt fokus på elever som presterer lavt i matematikk og de grep og tiltak vi kan 
foreta i klasserommet for å heve undervisningsutbytte for disse elevene.  

Med utgangspunkt i modulen "Elevens tenkning gjennom samtale" vil vi sammen 
gjøre erfaringer og utprøvinger, blant annet med samtaletrekk og i lys av eksempel 
drøfte bruken. Gjennom matematiske samtaler blir læreren kjent med elevens 
tenkning. Slike samtaler gir også elevene innsikt i medelevers tvil og usikkerhet, 
innspill, spørsmål, svar og ulike resonnement. Hensikten er å vise verdien av 
matematiske samtaler og bruk av samtaletrekk for å lede slike samtaler med god 
kvalitet der alle elevene deltar med egne tanker, idéer og resonnement.  

Målgruppe: S+M+U  
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Verksted 13 (V13), tirsdag 27. november kl. 15.20 – 16.40 
Rom: Ringnes-losjen 

 

Andreas Austlid Hagen, Kontaktlærer på 7. trinn ved Alversund 
skule. Allmennlærerutdanning fra Høgskolen i Bergen (ferdig våren 
2013), Master i undervisningsvitenskap med matematikkdidaktikk fra 
Høgskolen i Bergen (ferdig våren 2015).  

 

 

Marius Haugsdal, Kontaktlærer på 6. trinn ved Alversund skule 

Utdanning: 
Allmennlærerutdanning fra Høgskolen i Bergen (ferdig våren 2013), 
etterutdanning i «Regning som grunnleggende ferdighet» (ferdig 
våren 2018) 

 

Design av lekeapparater – et lekent geometriprosjekt 
Dette verkstedet er basert på et gjennomført undervisningsopplegg i emnet geometri. I korte 
trekk går opplegget ut på å designe lekeapparater, der det er krav om noen gitte geometriske 
figurer. Prosessen går fra å studere bruken av geometri i lekeapparater, til individuell 
skissetegning, til arbeidstegninger i grupper, og avslutningsvis bygging og presentasjon.  

Alle, store som små, har opplevelser og erfaring knyttet lekeapparater. Når disse erfaringene 
fra hverdagslivet blir satt i sammenheng med geometriundervisning i klasserommet, vil alle 
ha noe å bidra med. Det kan styrke læringsmiljøet i måten det skaper trygghet og dyrker 
deltakelse fra alle uavhengig av matematiske ferdigheter. Det vil ikke være noen erfaringer 
eller drømme-lekeapparater som er feil. Undervisningsopplegget har en leken tilnærming til 
matematikken der samarbeid og egne erfaringer er i sentrum, og blir fungerende som en 
styrke i arbeidet med å lære å analysere egenskaper ved to- og tredimensjonale figurer, 
tegne perspektiv, anvende matematikk, bygge tredimensjonale modeller og diskutere 
prosessen. Denne tilnærmingen kan, etter vår erfaring, fungere som et positivt bidrag til 
hvordan og hvor et godt klassemiljø kan skapes gjennom matematikkundervisning.  

Verkstedet vil ta for seg hvordan praktisk matematikkundervisning kan være en god arena for 
hvor og hvordan et godt læringsmiljø skapes. Opplegget har også en teoretisk forankring fra 
matematisk modeller, der lekeapparatoppgaven til elevene blir forstått som et matematisk 
modelleringsprosjekt. Det bygger på ideen om at matematikklæring burde læres gjennom 
anvendelse og utvikling, og ser på hvordan design av lekeapparater kan bidra til at elever 
skaper sammenhenger mellom matematikk i hverdagen og på skolen. 

Verkstedet vil ta for seg verkstedsholdernes tanker og erfaringer omkring opplegget, samt en 
kortversjon av opplegget der deltakerne selv får muligheten til å designe sine egne 
lekeapparater.  

Målgruppe: småtrinn, mellomtrinn, ungdomstrinn 
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Verksted 14 (V14), tirsdag 27. november kl. 15.20 – 16.40 
Rom: Coop losjen 

 

Beate Schrader Bordal er lærerspesialist i matematikk, og 
underviser på Hoppern ungdomsskole. I tillegg er hun 
prosjektmedarbeider i Moss kommunes realfagssatsing Tett på 
realfag. I prosjektstillingen inngår veiledning av 
matematikklærere i kommunen, samt diverse kurs for lærere i 
matematikk og naturfag.  

 

Astrid Erdal underviser på barnetrinnet, og er student ved 
lærerspesialistutdanningen ved NTNU. I tillegg er hun 
prosjektmedarbeider i Moss kommunes realfagssatsing Tett på 
realfag. I prosjektstillingen inngår veiledning av 
matematikklærere i kommunen, samt diverse kurs for lærere i 
matematikk og naturfag. 

Beate og Astrid har utarbeidet en felles naturfagsplan og 
matematikkplan for kommunen. Hovedfokus er matematikkdidaktikk og hvordan 
variasjon i undervisningsmetoder gir økt motivasjon og mestringsfølelse hos elevene. 

 

Klart matematikkdidaktikk bidrar til godt læringsmiljø! 
Verkstedet tar for seg ulike undervisningsmetoder som bidrar til variasjon i 
undervisningen, og som motiverer elevene. Oppgaver som kan ha flere svar utfordrer 
elevene til å argumentere for sitt standpunkt, og det bidrar til et læringsmiljø der det 
er lov å ha ulike syn og å ta feil. Vi vil presentere flere didaktiske hjelpemidler som 
deltakerne selv får prøve. Eksempler på dette er LIST-oppgaver, Hvem skal ut, 
Grubletegninger, Kvikkbilder, Walk a graf mm. Hver oppgavetype etterfølges av en 
refleksjon i grupper/plenum hvor fokuset er hvordan oppgavene kan gi både økt 
motivasjon og mestring hos elevene.  

I tillegg vil vi presentere en måte å gjennomføre prøver på ungdomstrinnet der 
elevene bruker samarbeidsgrupper hvor det matematiske språket står i fokus.  

Avslutningsvis gjennomfører vi en Socrative som oppsummerer innholdet i 
verkstedet, samtidig som vi gir deltakerne innblikk i hvor godt verktøy Socrative er i 
undervisningssammenheng. 

Målgruppe: M + U  
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Verksted 15 (V15), tirsdag 27. november kl. 15.20 – 16.40 
Rom: Go’foten 
 

Svend Eidsten jobber som utviklingsrådgiver i realfag for 
Drammen kommune, underviser lærerstudenter ved USN i 
matematikk og naturfag og er kursholder for BRO-Aschehoug. Han 
sitter i lokallagsstyret for LAMIS i Nedre Buskerud. Svend er 
spesielt opptatt av faktorer som skaper motivasjon og engasjement 
i undervisningen, og hvordan undring og utforskning kan bidra til 
begrepsforståelse og læring. 
 
Jesper Engh Johansen jobber ved Svensedammen skole i 
Drammen og underviser i matematikk og naturfag. Han er 
nyutdannet lærerspesialist i matematikk, er opptatt av motivasjon 
og engasjement og liker å utfordre elevene. Med de rette 
didaktiske tilnærmingene er det utrolig hva man kan få til med 
ungdomsskoleelever! 

 

… men hva er RIKTIG svar, lærer? 
– matematisk modellering som pedagogisk virkemiddel for et inkluderende 
læringsmiljø 

Velkommen til et verksted for undring og tankesprang! 

Å lage en matematisk modell kan sees på som en innsirklende spiral bestående av tre 
viktige faser: Systematisering (forstå og avgrense et problem fra den virkelige verden), 
matematisering (oversette den praktiske situasjonen til matematisk språk og løse de 
matematiske problemene) og evaluering (hvor godt passer modellen til det reelle 
problemet?), der målet for hver runde i modelleringsspiralen er å raffinere den 
opprinnelige modellen (Pind & Bjerre, 2017) 
 
Problemløsning og modellering er, i følge «formålsparagrafen» i matematikk, to sentrale 
områder for å utvikle en helhetlig matematisk kompetanse. Begge har fått status som 
kjerneelementer i arbeidet med fagfornyelsen, men hvordan legge til rette for at denne 
type oppgaver fremmer fokus på prosess og diskusjon rundt ulike løsninger? Raskt og 
riktig er fortsatt et mantra i mange klasserom, noe som kraftig kan redusere antall elever 
som opplever mestring og motivasjon i læringsprosessen. Kan arbeid med matematisk 
modellering bøte på dette, inkludere flere elevstemmer i undervisningen og få elevene til 
å stoppe opp, tenke og opparbeide «kognitiv kondis»? Vi har noen tanker om dette, og 
kommer du på vårt verksted får du vite både hvordan og hvorfor! Vi tar for oss både 
elevenes og lærerens rolle i modelleringsoppgaver, og trekker veksler på arbeidet til bl.a. 
Boaler, Pind & Bjerre, Schoenfeld og Smith & Stein. 
 
På verkstedet utforsker og dissekerer vi en konkret modelleringsoppgave, der vi sammen 
løser didaktiske og matematiske utfordringer underveis. 
 
Målgruppe: Lærere på mellom- og ungdomstrinnet. 
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Verksted 16 (V16), tirsdag 27. november kl. 15.20 – 16.40 
Rom: Telenor 

 

Niclas Larson er fil. dr i matematikkdidaktikk og fil. lic. i 
matematikk. Han arbeider som førsteamanuensis på Universitetet i 
Agder i Kristiansand. Han har tidligere arbeidet som lærer i svensk 
grunnskole og videregående skole i kroppsøving og matematikk. 
Han er også forfatter til lærebøker i matematikk i videregående 
skole i Sverige. 

 

Hvor mange «skumtomtar» finnes det i verden? 

Å utfordre elevene ved å la dem ta stilling til utsagn som høres mer eller mindre 
urimelige ut innebærer en mulighet å skape et godt læringsmiljø, fordi eleven kan bli 
inspirert av å finne ut hva som faktisk er sant. Kobler man dessuten dette til en 
velkjent spørrekonkurranse fra tv, så kan det bli enda mer fristende å finne ut hva 
som er sant eller falskt. Handler i tillegg flere av utsagnene om noe så spesielt som 
skumtomtar og hvor stor plass de tar, så kan det finnes gode muligheter til greie 
diskusjoner og læring i matematikk. 

Idéen til dette verkstedet kommer fra et skilt i vinduet på Cloetta sin butikk i Gamla 
Linköping i Sverige. Der så jeg et antall påstander om årsproduksjonen av Cloetta 
Juleskum, eller «skumtomtar» som vi ofte sier på svensk. Det fins gode årsaker til å 
tro at de aller fleste skumtomtar som vi spiser i løpet av et år blir spist i desember? 
Men hvor mange skumtomtar spiser vi egentlig i Sverige (og Norge) på ett år? Hvor 
stor er Cloetta sin årsproduksjon av skumtomtar? Hvor mye veier de totalt? Og hvor 
stor plass trenger de? I dette verkstedet resonnerer vi omkring et par mer eller 
mindre realistiske situasjoner og ser hvilken matematikk man kan finne i dem. 
Inspirert av det svenske tv-programmet «På spåret» får deltakerne ta stilling til 
påstander på en liste, der et antall utsagn som enten er sanne eller falske blir 
presentert. Hvilke utsagn er riktige og hvilke er feil? Etter at deltakerne har fått 
mulighet å lure på dette, begynner vi å resonnere omkring sannheten i utsagnene. Vi 
kommer også til å se på hvilke matematiske kunnskaper eller andre kunnskaper man 
trenger for å løse problemene som fins på listen. 

 

Målgruppe: ungdomstrinn, videregående (og alle som er interessert i matematikk) 
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Verksted 17 (V17), tirsdag 27. november kl. 15.20 – 16.40 
Rom: Sparebank 1 losjen 

Line Johnsen jobber på Åssiden vgs, der har jeg jobbet siden 
1994. Har undervist i matematikk og naturfag på de fleste 
studieretninger, men lengst på byggfag. Har også de siste 18 
årene vært fagligpedagogisk leder for realfag ved skolen. I den 
rollen har jeg bl. a hatt ansvar for pedagogisk utvikligsarbeid og 
metodikk innefor realfagene. Har også deltatt fler prosjekt på 
fylkes og nasjonalt nivå. (ledet Buskeruds fylkes fagnettverk for 
realister, differansieringsprosjekt og FYR). Er opptatt av 
elevenes læring og at den må skje på den enkeltes nivå, og 
man må diffrensiere og tilrettelegge så godt som mulig så 
eleven får vist sin kompetanse så godt de kan. 

Bare kaos eller meningsfylt læring? 

Læringsmiljøets betydning for elevers læring – eksempler fra 
byggfagene i videregående skole.  

I dette verkstedet vil jeg belyse og beskrive valg av læringsmiljø 
for elevene mine på byggfag.  

Mange av elevene som kommer til oss, har dårlige erfaringer 
med mange fag i skolen.  Matematikk har vært ekstra vanskelig 
for de fleste av dem. Disse elevene kommer med holdninger til 
faget og erfaringer som gjør at de ofte vegrer seg, og opplever at 

de ikke kan noen ting. Dette er veldig trist. Som matematikklærer har jeg i mange år 
prøvd å få disse elevene til å lykkes og føle mestring. Jeg tror alle elever som er villig 
til å gjøre en innsats, og som får bekreftelse på mestring, vil klare matematikken på 
YF. Noen vil synes det er en spenstig påstand, men den har blitt bekreftet for meg 
flere ganger! 

Så hva skal til? I hvert fall ikke fortsette med det samme som elevene har mislykkes 
med i mange år tidligere på skolen. For mange har nok dette vært å sitte ved en pult 
og regne oppgaver fra boka si, med vekslende hell. 

Jeg har mange gutter som i tillegg til dårlige erfaringer ofte 
trenger og bevege seg litt. Vi har flotte verksteder på vår skole, 
så hvorfor ikke bruke disse også i matematikkundervisningen? 
Jeg mener og tror at valg av læringsarena har mye å si for 
elevenes læring og motivasjon i faget. Så hvordan kan elevenes 
yrkesfagsarena brukes til matematikkundervisning? Blir det bare 
kaos eller meningsfylt læring? 

Bli med å se hvordan yrkesfagets arena kan fremme læring i 
matematikk! «Oppdag matematikken i ditt programområde» 

Målgruppe: vgs  
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Verksted 18 (V18), tirsdag 27. november kl. 15.20 – 16.40 
Rom: Brassesparket 

Thomas Prito Engebretsen jobber til daglig som lektor innen matematikk 
og piano ved Lillestrøm videregående skole. Jeg vil beskrive meg selv 
som engasjert og svært nysgjerrig, noe som har ledet til deltagelse i små 
og store forskningsprosjekter. Som lærer opplever jeg det motiverende og 
forfriskende å prøve ut ulike tilnærminger til undervisningen. 

 
Ingvill Merete Stedøy er førsteamanuensis ved Matematikksenteret. Hun 
var lektor i videregående skole fra 1982 til 1994 og fra 2008 til 2016. Ved 
NTNU har hun i perioden 1994 til 2008 vært forskningskoordinator for 
Program for skoleforskning, førsteamanuensis ved Institutt for 
matematiske fag/Program for lærerutdanning og faglig leder ved 
Matematikksenteret. Hun er lærebokforfatter i matematikk for 
ungdomstrinnet, og har tidligere skrevet lærebøker for 3. og 4. trinn i 
grunnskolen og 1. og 2. trinn i videregående skole. Hennes nåværende 
forskningsinteresse er knyttet til hvordan utforskende arbeidsmåter kan 
fremme elevers matematikkforståelse. 

Tør vi å gå i dybden eller vil vi plaske på grunt vann?  
De fleste elevene i videregående skole blir eksperter på å løse tradisjonelle oppgaver der 
løsningsstrategien er kjent. I hvor stor grad underviser vi våre elever til å mestre 
problemløsningsoppgaver på en selvstendig måte? I en travel hverdag med kompetansemål 
som må gjennomgås før skriftlig eksamen, tør vi som lærere å sette av tid til utforskning? 
Verkstedet skal se nærmere på undervisningsopplegg som fremmer et læringsmiljø der 
elevene blir utfordret til å jobbe kreativt med matematikk, hvor valg av løsningsstrategier er 
uklare og utforskning og diskusjon er i sentrum. 

Ingvill Merete Stedøy vil belyse hva forskning sier om utforskning og problemløsning i 
klasserommet.  

Verkstedet vil komme inn på noen sentrale problemstillinger som må løses for å skape et 
trygt læringsmiljø der elevene kaster fram ideer og innser at de må tørre å gjøre feil for å 
lære. 

• Hvilke kvaliteter må undervisningsopplegget ha?  
• Hvordan blir lærerrollen? 
• Hvordan legger læreren til rette for at elevene skal føle seg trygge og tørre å ta 

sjanser, uten å være redde for at det går ut over karakteren deres?  
 

Vi starter å jobbe uten hjelpemidler. Først ser vi på noen grunnleggende funksjonsoppgaver 
hvor deler eller hele konseptet virker kjent for eleven. Etterfølges av en plenumsdiskusjon; 
hva kjennetegner en funksjon, hva er ikke klassifisert som en funksjon? Her er det viktig å 
være bevisst på kommunikasjonen, hvordan vi stiller spørsmålene og hvordan vi svarer 
elevene vil i stor grad avgjøre om undervisningen dreies i retning utforskning eller 
stillasbygging med små trinn som leder til en løsning. 

Vi vil se på flere eksempler der egenskapene til funksjoner og sammenhengen mellom 
funksjonsuttrykk og graf står i sentrum, elevenes forståelse blir det viktige målet.  

Målgruppe: Vgs  
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Delplenum 5 (D5), onsdag 28. november kl. 08.45 – 09.45 
Rom: San Siro 1 

Åse Streitlien (dr. polit.) er førsteamanuensis i pedagogikk på 
Universitetet i Sørøst-Norge. Hun har tidligere vært 
seniorforsker og forskningsleder på Telemarksforsking-
Notodden og har bred tematisk erfaring fra barnehage-, skole- 
og utdanningsforskning. Hennes doktorgradsarbeid er en 
studie av kommunikasjonen i matematikkundervisningen 
mellom elever og lærer på første og andre trinn i grunnskolen.  

 

Med lyst til å lære og vilje til å delta. Om kommunikasjon i 
matematikkundervisningen  
Undervisningssamtaler i matematikk 
Jeg vil i min presentasjon rette søkelyset mot kommunikative utfordringer elever 
møter i matematikkopplæringen, blant annet ved å se på hva samtalemønstre og 
samtaleregler betyr for elevers muligheter for å delta aktivt i undervisningssamtaler. 
Barn og elevers medvirkning er i de siste tiårene fått stor oppmerksomhet, både i 
barnehage og skole. Årsaken er blant annet at dette har fått større plass i 
Barnehageloven, i Opplæringsloven og i læreplanen Kunnskapsløftet, LK06. En 
grunnleggende ferdighet elever skal lære, er å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig 
i ulike fag. Den faglige og den sosiale dimensjonen i undervisningssamtalen henger 
tett sammen. Det faglige temaet påvirker hvordan samtalen vil forløpe, like mye som 
sosiale relasjoner og strukturer påvirker hva som forhandles fram av mening. Mye av 
det elevene skal forholde seg til, kan være skjult i det som sies. Når læreren 
presenterer informasjon om et faglig innhold, er det alltid en tilleggsinformasjon, en 
sosial tekst, som elevene skal forstå. Den sosiale teksten refererer til informasjon om 
forventninger til deltakelse. Det talte ordet er alltid fulgt av tilleggsbudskap som 
antyder meningen i det som blir sagt. 

Muntlige ferdigheter omfatter dermed langt mer enn begrepsmessig og språklig 
kunnskap. Den omfatter å ha både kunnskap om og forventninger til hvem som bør 
eller ikke bør snakke i visse situasjoner, når man skal ta ordet, hvem man kan 
snakke til, og hvordan man snakker til folk med forskjellig sosial bakgrunn. Den som 
deltar i en samtale, trenger å kjenne til rutiner for turtaking og hvordan man utfører 
forskjellige språkhandlinger. I tillegg er det nødvendig å kunne tolke non-verbal 
atferd. 

Forskningsspørsmål 

- Hvilke samtalemønstre kan identifiseres i undervisningsdiskursen? 
- Hvordan virker disse inn på faglige aktiviteter og arbeidsoppgaver? 
- Hvilket handlingsrom konstitueres i den diskursive praksisen i klasserommet? 
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Teoretisk og metodisk tilnærming 
Innen konstruktivismen ser man på kunnskapsoppbygging på to måter: på den ene 
siden som realistisk konstruktivisme, det vil si at den kunnskapen som menneskene 
konstruerer, delvis er avhengig av de sosiokulturelle omstendighetene; på den andre 
siden at den tenderer mot sosial konstruktivisme – at man lærer sammen med andre 
gjennom å delta i felles aktiviteter, hvor så vel betydninger som handlinger 
konstrueres i en sosial forhandlingsprosess. Interaksjonismen, en retning innen 
sosiokulturelle teorier, har fokus på sosial interaksjon og deltakelse. Den sosiale 
praksisen skapes av personene som er til stede, relasjonene dem imellom og 
aktiviteter som til enhver tid foregår. Den sosiale praksisen er ikke en objektiv 
størrelse, men involverer subjektive meninger og erfaringer, og konstrueres av 
deltakerne i den sosiale situasjonen. Den sosiale praksisen endrer seg når nye 
deltakere kommer inn, når det skjer innholdsmessige og strukturelle endringer, men 
også når deltakerne tar nye og uventede initiativ. Mening er dermed noe som 
produseres i en sosial setting og som en prosess. Språket og semiotiske systemer 
(tegnsystemer) spiller en viktig rolle i denne prosessen. Som sosial praksis har 
språket ingen bestemt mening utenfor den konteksten hvor det brukes. Når det 
gjelder utvikling av kunnskap og forholdet mellom læring og utvikling, er språket av 
avgjørende betydning. Språk oppstår i utgangspunktet som et 
kommunikasjonsmiddel mellom barnet og menneskene som omgir det. ”Først 
etterpå, når språket forvandles til indre tale, begynner det å organisere barnets 
tanker, det vil si at det blir en intern mental funksjon” (Vygotsky, gjengitt i Dale 1996: 
163).  

I min forskning har jeg observert matematikkundervisningen på 1. og 2. årstrinn i 
grunnskolen ved to skoler. Data ble samlet inn gjennom bilde- og lydopptak og 
feltnotater. Dataene er analysert ved hjelp av diskursanalyse (Potter, 1996;Potter, 
1997).  

Foreløpige funn 

Institusjonelle strukturer og mønster (f. eks IRF/IRE-strukturen) preger 
undervisningssamtaler i matematikk. Elever stiller med ulike kommunikative 
ferdigheter, noe som påvirker hvor aktive de kan være i samtalene og hvordan 
oppgaver blir forstått. De sosiale reglene påvirker i høy grad det faglige innholdet. 
Interessante hendelser oppstår når det blir «brudd» i kommunikasjonen, når elevene 
tar selvstendige initiativ og når elevene får tid og rom til å forklare, argumentere og 
bruke egne erfaringer i oppgaveløsninger. 

Målgruppe: S+M 
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Delplenum 6 (D6), onsdag 28. november kl. 08.45 – 09.45 
Rom: San Siro 2 

Guri A. Nortvedt er førsteamanuensis ved institutt for 
lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Hun har 
en doktorgrad i spesialpedagogikk (matematikk) og hovedfag i 
matematikkdidaktikk. Nortvedt underviser på lektorprogrammet ved 
Universitetet i Oslo. Forskningen hennes handler i hovedsak om 
vurdering i matematikk. Hun leder gruppen som har utviklet og 
følger opp de statlige kartleggingsprøvene i regning og leder også 
den norske gruppen som arbeider med ACRAS-prosjektet (Aiding 
Culturally Responsive Assessment in Schools).. 

 

Vurdering for læring i det flerkulturelle matematikkrommet 
Norsk skole er en skole med mangfold. I følge opplæringsloven skal undervisningen 
tilpasses elevene og det er det krav om at alle elever skal forstå hvordan og på hvilke 
måte de blir vurdert. I mange klasserom sitter det elever som har erfaring med 
matematikkundervisning fra andre land og kulturer.  Formålet med dette delplenumet 
er å diskutere hvordan lærer kan skape en didaktisk kontrakt og et læringsmiljø som 
inkluderer alle elevene i klassen. I det som betegnes som cultural responsive 
mathematics education verdsettes matematisk tenking, språk og kommunikasjon, 
kultur og likeverd. Hva kjennetegner undervisning som er inkluderende og god 
matematikkundervisning for alle elever? Hvordan kan lærere bruke elevenes 
forkunnskaper i undervisningen? Hvordan kan vurderingssituasjoner tilrettelegges for 
å gi alle elever mulighet til å vise hva de kan? Hvordan opplever elever med 
migrasjonsbakgrunn det store fokuset på vurderingskriterier og hverandrevurdering i 
norsk skole? 

Prinsippene som drøftes gjelder undervisning på alle trinn, fra barneskole til 
universitet, men jeg vil også bruke eksempler fra ACRAS-prosjektet. Aiding Culturall 
Responsive Assessment in Schools (ACRAS), for å illustrere de ulike prinsippene. 
Formålet med ACRAS er å undersøke hvordan skoler arbeider med vurdering av 
elever med migrasjonsbakgrunn. Jeg vil først og fremst presentere erfaringer fra fire 
matematikklærere som ble intervjuet om sin undervisnings- og vurderingspraksiser. 
Lærerne forteller at de er opptatte av å skape trygt læringsmiljø med rom for alle 
elever. Evne til refleksjon blir sett på som den viktigste kunnskapen skolen kan gi 
elevene, men i følge lærerne er noen elever er mest trygge med å reprodusere 
faktakunnskaper. Bruk av vurderingskriterier er utbredt, og dette verdsetter elevene. 
Både elever og lærere vil gjerne at tilbakemeldinger skal gis muntlig når det er mulig.  

Målgruppe: Alle 
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Verksted 19 (V19), onsdag 28. november kl. 08.45 – 10.05 
Rom: Go’foten 

Johan Lithner erhöll 1987 ämneslärarexamen i 
matematik/fysik/kemi, 1993 disputerade han i matematik vid Umeå 
universitet och 2001 disputerade han i didaktik vid Roskilde 
universitet. Han är professor i matematikdidaktik vid Umeå 
universitet, är föreståndare för Umeå forskningscentrum för 
matematikdidaktik och är biträdande föreståndare för 
Lärarhögskolan i Umeå. 
 

 
Undervisning som stödjer kreativ problemlösning i matematik  
 
Denna  workshop kan ses som en introducerande övning inför plenarföredraget  
”Att undervisa matematik imitativt eller kreativt”, se dess abstract för en bakgrund. 
 
Det verkar finnas flera skäl till varför det är relativt ovanligt med  uppgifts- och 
undervisningsdesign som baseras på kreativ (icke-rutinmässig) problemlösning, 
bland annat:  
1) Den är mer utmanande  för både lärare och elever än imitations-baserad design. 
2) Imitation av standardprocedurer är kortsiktigt ”effektivt” i meningen att eleverna 
kan lösa många uppgifter som involverar avancerade matematiska begrepp (kanske 
utan att förstå dem), medan pay-off från konstruktions-baserad design kommer på 
lång sikt.  
3) Lite är känt mer specifikt om varför och under vilka villkor konstruktionsbaserad 
uppgifts- och undervisningsdesign kan främja lärande.  
4) De flesta forskningsresultat anger vad som är viktigt att tänka på i generella 
termer, medan det finns en brist på mer specifikt stöd för att utforma uppgifter och 
undervisning. 
 
I några pågående forskningsprojekt undersöks principer för hur undervisning kan 
stödja kreativ problemlösning. Ett av de mer specifika verktyg som studeras är en 
slags ”guide”, som kan hjälpa läraren att  
a) identifiera vilka svårigheter eleven har när hon försöker lösa ett kreativt problem 
och  
b) föreslå lämplig feedback att ge till eleven men  
c) utan att läraren beskriver själva lösningsmetoden för eleven (eftersom då är det 
inte längre ett kreativt problem). 
 
I denna workshop kommer deltagarna att delas i små grupper där några spelar elever 
med svårigheter och några får prova att använda guiden för att hjälpa eleven. Guiden 
är inget ”recept” som enkelt kan hjälpa läraren i alla situationer, utan avsedd som ett 
kompletterande stöd till lärarens ordinarie undervisning. 
 
Målgruppe: Alle 
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Verksted 20 (V20), onsdag 28. november kl. 08.45 – 10.05 
Rom: Messanin 1 
 
Landslaget for matematikk i skolen (LAMIS) sentralstyre er satt sammen av 
personer med erfaring både fra barnehage, grunnskole, videregående skole og 
lærerutdanning. Felles for oss er stor interesse for faget, lang og mangfoldig erfaring 
med undervisning og læreplanarbeid og ikke minst mye kunnskap om matematikk og 
matematikkdidaktikk. Verkstedet vil ledes av to fra sentralstyret. 
 
 
Matematikk i tre akter 
Hvordan skape et godt læringsmiljø med fokus på motivasjon og aktive elever 
som samarbeider og reflekterer om matematikken.  

 
 
På verkstedet vil vi vise hvordan metoden Matematikk i tre akter kan benyttes på 
barnetrinnet med mål om å skape et læringsmiljø der samarbeid, utforsking og 
mestring er i fokus. Vi vil med utgangspunkt og inspirasjon fra Matematikkdagshefte 
2018 ta deltagerne med på stasjoner der deltagerne får stille spørsmål, finne 
matematikken, utforske, samarbeide og reflektere om løsninger.  

Matematikk i tre akter er en arbeidsmåte der elevene tar utgangspunkt i en konkret 
situasjon. Gjennom samtale skal elevene finne matematikk i situasjoner de får 
presentert, for eksempel i form av en praktisk situasjon, bilder eller film.  

I den første akten presenteres elevene for situasjonen. Hva kan vi, ved hjelp av 
matematikkunnskapene vi har, finne ut av i denne situasjonen? Etter at alle 
problemstillingene er presentert, kan læreren velge hva det skal arbeides videre med. 
Gruppene kan gå videre med samme eller ha ulike problemstillinger. Elevene blir 
bedt om å si hva de tror er et for lite svar, og hva de tror må være et for stort svar.  

I andre akt skal elevene hente inn data som gir dem mulighet til å finne en løsning på 
spørsmålet/problemstillingen som de valgte å gå videre med. Hva trenger vi å vite for 
å kunne løse spørsmålet/problemstillingen vi kom fram til? Gruppene diskuterer 
forslag som kommer opp. Dette gir gode muligheter for å bruke matematikkbegrep.  

I tredje akt er det mulig å stille oppfølgingsspørsmål, eller å se på flere av 
spørsmålene som dukket opp i første akt. Her ligger det mulighet for å tilpasse til den 
enkelte, og mulighet til å gå i dybden. 

I denne arbeidsmetoden kan spørsmålene, arbeidsgangen og vurderingsformen 
gjøres på mange ulike måter. Vi har laget et forberedelsesark som vi tenker er nyttig 
både før og underveis i arbeidet. Dette vil vi presentere på verkstedet. 

Målgruppe: S+M  
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Verksted 21 (V21), onsdag 28. november kl. 08.45 – 10.05 
Rom: Ringnes-losjen 

Tone Skori jobber som undervisningsinspektør på Billingstad skole 
i Asker. Der har jeg ansvaret for matematikkfaget ved skolen. Jeg 
kurser lærere og elever på ulike nivåer innenfor ulike tema. Jeg er 
opptatt av at elevene skal få tenke på sin egen måte, slik at det kan 
øke forståelsen og motivasjonen til elevene. 

 

Tove Nortvedt Branæs jobber som lærerspesialist på Voksen 
skole med mellomtrinnet, har holdt kurs på skoler og for foreldrene 
ved egen skole, tok mastergrad i matematikkdidaktikk 2015, har 
holdt kurs for Lamis på sommerkurs og på kurskvelder for 
lokallaget. 

 

 

«Lærer, vil du høre hvordan vi har tenkt?» 
 
 
I kurset vil deltagerne få jobbe med problemløsningsoppgaver tilpasset 
småskoletrinnet. Vi vil fokusere på hvordan man skaper et godt læringsmiljø ved bruk 
av læringspartner. Den muntlige kommunikasjonen vil derfor være sentral i arbeidet.  

• Vi tar utgangspunkt i bruk av læringspartner og vil gå gjennom prinsippene for 
denne metoden. Hvordan jobbe sammen to og to i en bestemt periode, viktig å 
hjelpe hverandre, sikre at alle får snakke, engasjere alle, eleven er ikke alene 
om svaret, målet er økt motivasjon og et godt læringsmiljø. Her er alle barna 
aktive i et trygt og inkluderende miljø. Elevene lærer bedre ved å 
kommunisere, forklare og diskutere med hverandre. «En læringspartner er 
hjelpsom og forklarer noen ganger bedre enn læreren» (Ella, 11 år) 

• Vi fokuserer på ulike måter på representasjon og den muntlige samtalen vil 
være en viktig faktor. Her ser vi spesielt på matematisk kommunikasjon: 
hvordan stille spørsmål, lytte og vi legger vekt på bruk av samtaletrekkene 
(ref. Chapin et al.,2009, Kazemi & Hintz, 2014) Hvem snakker mest? (MAM-
prosjektet). 

• Vi kommer også inn på hva som kjennetegner problemløsning/rike oppgaver. 
Deltagerne får konkrete eksempler på oppgaver med enkel inngang der alle 
skal få til noe, man får ta i bruk konkreter, og vi vil vise hvordan oppgavene 
kan utvides matematisk for dem som klarer det. Vi vil også vise hvordan 
oppgavene kan løses på mange måter (ref MAM).  

 
Målgruppe: S 
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Verksted 22 (V22), onsdag 28. november kl. 08.45 – 10.05 
Rom: Coop losjen 

 

Bente Irby  
Jobber på Krokstad skole i Nedre Eiker. Er utdannet faglærer i 
matematikk og naturfag, og er naturfagansvarlig på skolen. 
Sitter i styret i LAMIS Nedre Buskerud. Jeg er opptatt av 
elevaktivitet, utforskende og variert undervisning. Har undervist i 
programmering og koding. Jeg mener at koding i skolen er med 
på å bidra til et trygt og godt læringsmiljø, i tillegg til at det gir 
elevene viktige ferdigheter for fremtiden. 

 

 

Koding i skole – Hva, hvorfor og hvordan. 
 

Hvordan kan koding fremme et godt læringsmiljø, og hvorfor er digital kompetanse 
viktig i fremtiden? 
Ludvigsen utvalgets utredninger om fremtidens skole (NOU 2014:7, NOU 2015:8) 
oppsummerer fremtidens kunnskapsbehov i fire hovedkompetanser:  
- fagspesifikk kompetanse  
- kompetanse i å lære 
- kompetanse i å kommunisere, samhandle og delta  
- kompetanse i å utforske og skape 
På dette verkstedet får man en liten innføring i hva koding er (i en vid forstand), 
hvorfor koding er en viktig kompetanse i fremtiden og hvordan man kan undervise i 
koding både med og uten pc. Deltagerne får arbeide praktisk med ulike oppgaver. 
Verkstedet legger også vekt på viktigheten av å lære elevene hva et godt 
læringsmiljø er, og skape gode arenaer for samhandling, kreativitet og utforskning.  
 

Målgruppe: Småskole/Mellomtrinn 
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Verksted 23 (V23), onsdag 28. november kl. 08.45 – 10.05 
Rom: Brassesparket 

 

Gaute Hovtun 

Jobber som universitetslektor på grunnskolelærerutdanningen 
ved Universitetet i Stavanger. Jobbet tidligere som kontaktlærer 
på Bryne ungdomsskule 

 

 

 

Men i matematikktimene hadde vi i alle fall oppvarmingsoppgavene! 
«Ånei, nå skal vi ha matematikk igjen!», sier Lise.  

«Jeg hater matematikk.», sier Jørn.  

«Når får vi bruk for dette?», spør Astrid.  

Hvordan kan vi som lærere skape et godt læringsmiljø i matematikk, dersom 
utgangspunktet er som disse tre utsagna illustrerer? Dette er et spørsmål jeg har stilt 
meg mange ganger, både som lærer i grunnskolen og som lærerutdanner. Det finnes 
ingen enkle svar på dette spørsmålet, og dere kommer ikke til å få et endelig svar av 
meg. Jeg vil likevel prøve å gi dere noen verktøy, som kanskje kan hjelpe dere til å 
skape et bedre læringsmiljø blant deres elever.  

Under dette verkstedet skal vi se på hvordan lærere kan bruke matematiske 
oppvarmingsoppgaver som et virkemiddel for å skape et bedre læringsmiljø i 
klasserommet. Hoveddelen av verkstedet vil være utprøving av forskjellige 
oppvarmingsoppgaver. Her vil fokuset være på hvordan dere som lærere kan bruke 
oppgavene med elevene. Vi skal også gå nærmere inn på hva som kjennetegner en 
god oppvarmingsoppgave, vi skal se på hvordan slike oppgaver kan fungere som en 
motivasjonsfaktor for elevene, og vi skal se på hva elevene selv synes om å jobbe 
med oppvarmingsoppgaver.  

 

Målgruppe: Mellomtrinn, ungdomstrinn 

 

.  
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Verksted 24 (V24), onsdag 28. november kl. 08.45 – 10.05 
Rom: Telenor 

 

Trude Alsterberg jobber til daglig som avdelingsleder i 
realfag ved Hetland videregående skole i Stavanger. Hun 
har 20 års erfaring som matematikklærer fra den 
videregående skole. I 2013 innledet Hetland vgs et 3-årig 
skoleutviklingsprosjekt med Matematikksenteret. Prosjektets 
tittel var Motivasjon for matematikk. Etter disse tre årene er 
arbeidet fra prosjektet etablert i matematikkundervisningen 
ved skolen, og er under stadig videreutvikling.   

 

 

Matematikkundervisning i et variert og elevaktiviserende miljø 
På Hetland er læringsarbeidet variert og elevaktiviserende. Elevene må lære å lære, 
slik at de er rustet for en livslang læreprosess. 

Vi har et fleksibelt skolebygg som skal gi elevene ferdigheter til å kunne omstille seg i 
en verden i stadig raskere forandring. Bygget signaliserer åpenhet, samtidig som det 
åpner for fordypning og refleksjon. Det er viktig at dette også preger arbeidet vårt. 
Dette gir vekst, og gjør elevene godt forberedt til videre studier. 

Vi utfordrer elevene med et høyt læringstrykk. Samspillet mellom pedagogikk, 
teknologi og vår spesielle organisering i de forskjellige læringsarenaer, gir sosial 
trygghet og et godt læringsmiljø. På Hetland har vi et spesielt godt elevmiljø – åpent, 
inkluderende og kreativt. 

Lærerne på Hetland videregående skole samhandler i faggrupper (3 lærere i fellesfag 
for ca. 86 elever, i programfag varierer både antall elever og lærere). Med 
samhandling menes felles periodeplaner, koordinert bruk av tildelte læringsarenaer 
og felles avsatt møtetid en gang i uke per fag. Gjennomføring av 
undervisning/læringsarbeidet må være koordinert og krever god planlegging. Dette 
gjelder også variasjon i didaktiske opplegg og bruk av varierte læringsarenaer. 
Differensiert undervisning, stasjonsundervisning og temaundervisning kan være 
eksempler på gode opplegg.  

Aktiviteten i verkstedet vil være en utforskende oppgave:  

«Hvordan bedre forstå sammenhengen mellom funksjonsuttrykk og graf?» Dette er 
en oppgave vi matematikklærere gjennomfører på Vg1, men som enkelt kan 
tilpasses både ungdomsskolen og høyere trinn på vgs. 

Målgruppe: (U)+Vgs  
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Verksted 25 (V25), onsdag 28. november kl. 08.45 – 10.05 
Rom: Messanin 2 

 

Anne Seland har master i matematikkdidaktikk og underviser i 
matematikk på alle trinn (studiespesialisering og yrkesfag) ved 
Flekkefjord videregående skole. I tillegg er hun engasjert av 
Universitetet i Bergen der hun underviser lærere som tar 
etterutdanning i matematikk. Anne leder nemnda som lager 
eksamen i 1P, 1T, 2P og 2P-Y, og er en av dem som står for 
sensorskolering i disse fagene. Hun var også med på siste revisjon 
av læreplanene i matematikk i 2013. 

 
 
Dybdelæring i et undrende og utforskende læringsmiljø 
 
Vi er midt inne i en spennende tid med fagfornyelse og nye læreplaner i 2020. Et mål 
med fagfornyelsen er å styrke utviklingen av elevenes dybdelæring og forståelse. 
Forskning viser at elever lærer mer, opplever matematikken som mer meningsfull og 
klarer å konstruere en mer varig forståelse dersom de selv deltar aktivt i 
læringsprosessen i et læringsmiljø som gir rom for undring og utforsking.  
 
Hvordan kan vi starte litt i det små, og sammen med elevene utvikle et slikt 
læringsmiljø?  
 
I dette verkstedet vil jeg ta utgangspunkt i, og dele noen erfaringer fra, arbeid i egne 
klasser. Vi skal se på, og arbeide med, større og mindre opplegg som legger til rette 
for at elevene selv får oppdage og se sammenhenger, reflektere og snakke 
matematikk. Oppleggene tar for seg ulike tema og er prøvd ut i flere ulike klasser. 
Jeg har erfart at både jeg selv som lærer, og elevene mine, må trene litt for at denne 
måten å arbeide på skal fungere optimalt. Til slutt vil jeg derfor også at vi 
oppsummerer og diskuterer hvordan vi kan ta ett skritt av gangen, hva vi bør 
fokusere på og hvilke utfordringer vi kan møte underveis. 
 
Målgruppe: Videregående skole (Ungdomstrinn) 
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Verksted 26 (V26), onsdag 28. november kl. 08.45 – 10.05 
Rom: Nils Arne 

 

Nils Buchholtz er Førsteamanuensis i matematikkdidaktikk 
ved UiO siden april 2017 driver med lærerutdanning på UiO. 
Han kommer opprinnelig fra Tyskland, men han snakker 
ganske godt norsk. I Hamburg jobbet han som 
matematikklærer for videregående skole og han har også en 
doktorgrad i matematikkdidaktikk fra Universitet i Hamburg.  
Hans forskningsfokus er den faglige kompetansen til 
matematikklærere, men han er også interessert i geometri og 
matematisk modellering. 

 

Hvordan kan vi fremme matematiseringskompetanser med 
matematiske byturer?  
– out-of-school learning in mathematics 
Mathematical city walks offer students the opportunity to learn problem solving and 
mathematical modelling through out-of-school learning. Amongst others, students 
can learn to use mathematics to describe, model and solve problems in realistic 
contexts, and to engage in meaningful tasks that stimulate self-reliant and 
cooperative learning. When we connect mathematical city walks to specific 
mathematical topics like e.g. Pythagoras’ theorem, teachers can use them as a 
meaningful and activity-oriented learning unit to follow-up recently taught topics. 
Students are rather motivated when mathematics lessons do not take place as usual 
in the classroom. However, creating rich tasks for fostering problem solving and 
mathematizing can be challenging. The workshop offers an insight into the 
possibilities of doing mathematics in extracurricular learning environments. It takes 
up the idea of “læringsmiljøer” of this years’ November conference and describes 
possibilities to use the school environment or nearby objects in the city or its 
surroundings to actively learn mathematics by physically measuring, estimating and 
calculating. The workshop will first present mathematical city walks that have been 
tested with students since 2012 in Hamburg, Germany. Since 2017, tasks and routes 
have also been developed in Oslo. In the subsequent activity part of the workshop, 
the participants should learn to perceive potential for mathematical tasks outside. 
They will develop tasks for out-of-school learning by themselves according to certain 
criteria. A third part of the workshop will focus on how the tasks can be implemented 
also in mobile learning.  We can use an app to conduct the city walks also digitally, 
which is easy to handle. The workshop shows how participants can use the app to 
design digital learning paths and provides an opportunity for independent 
experimentation. 

Målgruppen på verkstedet er lærere for ungdomsskole og videregående skole. 
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Verksted 27 (V27), onsdag 28. november kl. 08.45 – 10.05 
Rom: Sparebank 1 losjen 

Magne Nesvik, Rogaland fylkeskommune vil lede verkstedet, 
Pensjonist/seniorrådgiver 
Prosjektleder for IMY Rogaland fra 2016. 
Cand phil fra Universitetet i Bergen i 1976. Lektor og inspektør i 
videregående skole. Prosjektleder for utprøving og utvikling av 
Oppfølgingstjenesten (OT) før innføringen av R 94.  
Fylkesdirektør for opplæring i Rogaland fylkeskommune fra 1996-2012. 
Seniorrådgiver med lokalt ansvar for Ny GIV og Program for bedre 
gjennomføring i Rogaland fra 2012-2016. 

Ole Henning Nyhus, Senter for økonomisk forskning (SØF) 

PhD i samfunnsøkonomi, Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU 

Kristian Roksvaag er ansatt som seniorkonsulent i Rambøll Management 
Consulting og er utdannet samfunnsøkonom ved Universitetet i Oslo, med 
fordypning innen makroøkonomi og arbeidsmarkedspolitikk. Han har solid 
kompetanse innenfor samfunnsvitenskapelige metoder, særlig innenfor 
kvantitativ dataanalyse, og har gjennomført flere effektmålinger. Kristian har 
bred erfaring med datainnsamling og analyse fra både offentlig og privat 
sektor. Han vært rådgiver i Helsedirektoratet og Kommunesektorens 
Interesseorganisasjon, samt forsket på arbeidsmarkedet i Statistisk 

Sentralbyrå. I Rambøll jobber han med prosjekter innenfor feltene arbeidsliv, velferd og 
utdanning, og jobber for tiden med en stor effektmåling (RCT) av intensivtiltak i matematikk 
rettet mot elever på yrkesspesialiserende utdanningsprogram. 

 

«IMY – et Miljø for Mestring»  
IMY (Intensivundervisning i Matematikk på Yrkesfag) er et forskningsprosjekt som 
kombinerer metoder for forståelse og mestring av grunnleggende matematikk med 
organisatoriske rammebetingelser som intensivundervisning og nivådifferensiering.  

Intervensjonen, intensivundervisningen, har elever på Vg1 yrkesfag med svake prestasjoner i 
matematikk som målgruppe.  Lærere som har gjennomført intervensjonen har deltatt i 
kursing på bruk av IGP-metoden med tilpasset undervisningsopplegg, -oppgaver og -
materiale. 

Det er 50 skoler i fire fylker (Rogaland, Vest-Agder, Nordland og Trøndelag) som deltar i 
forskningen sammen med forskningsmiljøer fra Rambøll Management Consulting og Senter 
for økonomisk forskning (SØF). Verkstedet vil presentere resultater og drøfte de 
organisatoriske rammebetingelsene for prosjektet.  

Forskningen gjennomføres på videregående nivå, men ansees å ha stor overføringsverdi til 
ungdomstrinn. Dette gjelder både metodebruk og organisatorisk tilrettelegging. Resultater og 
funn har relevans for undervisning både på ungdomstrinn og videregående nivå. Elever på 
Vg1 yrkesfag med svake prestasjoner i matematikk er målgruppen for intervensjonen i 
forskningsprosjektet.  
Målgruppe: Lærere og skoleledere på ungdomstrinn og videregående nivå.  
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Delplenum 7 (D7), onsdag 28. november kl. 10.35 – 11.35 
Rom: San Siro 1 

 

Nils Petter Hauan: Utdannelse: yrkesskole og maskinistskole, 
høyskole i petroleumsteknikk, Cand Scient i fysikk, 
lærerutdanning, doktorgrad i innenfor vitensenterutstilling som 
læringsarena. Yrkeserfaring: sjømann, oljeboring, 
automasjonsingeniør, salgsingeniør, lektor, fra 2005 som 
utviklingsleder ved vitensentre i Bergen. Hovedansvarsområde 
ved VilVite er utvikling av utstillingen. Han leder det nasjonale 
vitensenternettverket for forskning og utvikling. 

 

Samspillende Læringsmiljø, og skole-vitensenter-samarbeid  
Begrepet Samspillende Læringsmiljø i en vitensenterkontekst betyr at elementene 
utstyr, tekster, elevgrupper, samt elevens individualitet og "forkjennskaper" ses på 
som læringsressurser. Målet er å skape engasjerende læringsmiljø hvor disse 
ressursene samspiller. Som innlending til diskusjonene vil jeg presentere hvordan jeg 
i min forskning har jobbet med begrepet samspillende læringsmiljø i sammenheng 
med læring i interaktive utstillinger. Arbeidet til Helge Brovold om fire forskjellige veier 
inn i matematikken vil bli trukket inn som grunnlag for å diskutere elever og 
individualitet. Hvordan skape samspillende læringsmiljø hvor både klasserommet og 
vitensentre er læringsarenaer, blir tema for diskusjonene. VilVite har høstet erfaring 
fra flere skole-vitensenter-samarbeid prosjekter. I denne sammenhengen vil vi trekke 
på erfaring fra Matematikk & Programmering og Matematikk & Produktutvikling. I 
dette arbeidet har vi støttes oss til forskere ved Høyskolen på Vestlandet (HVL). 
Særlig Toril Eskeland Rangnes sin forskning på praktisk elevarbeid med fokus på 
dialoger. 

Målgruppe: Alle  
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Delplenum 8 (D8), onsdag 28. november kl. 10.35 – 11.35 
Rom: San Siro 2 

 

Susanne Prediger is full professor for mathematics education 
research at TU Dortmund University, Germany. She is leading 
a research group on language learners in math classrooms and 
actively collaborating with teachers and teacher educators for 
advancing the research and development activities.  

 

 

 

Language counts in math classrooms! Backgrounds and 
approaches for fostering language learners’ mathematics learning 
 

Language is an important learning medium for math classrooms. That is why 
students with low language proficiency score lower than their language proficient 
peers, no matter if they are mon-olinguals or multilinguals. The talk explains the 
backgrounds for this language gap and presents instructional approaches to foster 
the mathematics learning of language learners. These comprise scaffolding and the 
systematic initiation of rich discourse practices such as explaining meanings, arguing 
and reporting procedures. With respect to language learners, good learning 
environments in math classrooms engage students in rich mathematical and 
discursive practices and support the students’ language production by meaning-
related lexical means.  

Target Audience: Mathematics Teachers K-12 and Mathematics Teacher Educators 
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Verksted 28 (V28), onsdag 28. november kl. 10.35 – 11.55 
Rom: Brassesparket 

 

Kathrine Frey Frøslie er statistiker ved Nasjonal 
kompetansetjeneste for kvinnehelse, Oslo 
universitetssykehus, Rikshospitalet. Hun har en ph.d.-
grad i biostatistikk, er en erfaren foreleser og 
forskningsveileder og driver den populærvitenskapelige 
strikkebloggen Statistrikk.no. 

 

 

 

Skrell og tell! 
 
Gode og gjennomtenkte eksempler med praktisk tilsnitt kan være saliggjørende for et 
godt læringsmiljø og godt læringsutbytte. Med gode eksempler vil mye gå av seg 
selv.  
 
Bloggen Statistrikk (www.statistrikk.no) presenterer strikkeoppskrifter inspirert av 
statistikk og forskning, og er kanskje norges eneste populærvitenskapelige 
strikkeblogg. Et av de første strikkeprosjektene var et sitteunderlag formet som en 
appelsinskive, kombinert med statistikk for antall appelsinbåter. Skrellingen og 
tellingen var et dugnadsarbeid blant familie, venner og kolleger, og vekket så stor 
begeistring at det ble utvidet til et fullt undervisningsopplegg.  
 
Appelsiner har flott farge, deilig lukt og forfriskende smak, og appelsinskrelling er 
ekstremt taktilt og samtidig hverdagslig. En appelsinskrellekonkurranse vekker 
dessuten konkurranseinstinktet og iveren hos de fleste deltakerne.  
 
Verkstedet gir påfyll av C-vitamin og statistikk, og gir nyttige tips om mange 
statistiske temaer:  

− Søylediagram, histogram og boksplott (mange kjenner ikke dette herlige 
diagrammet)  

− Ulike typer data: Fra kategorier til målinger 
− Beskrivende statistikk for ulike typer data 
− Strukturen i en forskningsprosess, og hva det har med oss å gjøre  

 
 

Målgruppe: Alle  



46 
 

Verksted 29 (V29), onsdag 28. november kl. 10.35 – 11.55 
Rom: Coop losjen 

 

Bente Irby  
Jobber på Krokstad skole i Nedre Eiker. Er utdannet faglærer i 
matematikk og naturfag, og er naturfagansvarlig på skolen. Sitter i 
styret i LA 

MIS Nedre Buskerud. Jeg er opptatt av elevaktivitet, utforskende 
og variert undervisning. Har undervist i programmering og koding. 
Jeg mener at koding i skolen er med på å bidra til et trygt og godt 
læringsmiljø, i tillegg til at det gir elevene viktige ferdigheter for 

fremtiden. 

 

Koding i skole – Hva, hvorfor og hvordan. 
 

Hvordan kan koding fremme et godt læringsmiljø, og hvorfor er digital kompetanse 
viktig i fremtiden? 
Ludvigsen utvalgets utredninger om fremtidens skole (NOU 2014:7, NOU 2015:8) 
oppsummerer fremtidens kunnskapsbehov i fire hovedkompetanser:  
- fagspesifikk kompetanse  
- kompetanse i å lære 
- kompetanse i å kommunisere, samhandle og delta  
- kompetanse i å utforske og skape 
På dette verkstedet får man en liten innføring i hva koding er (i en vid forstand), 
hvorfor koding er en viktig kompetanse i fremtiden og hvordan man kan undervise i 
koding både med og uten pc. Deltagerne får arbeide praktisk med ulike oppgaver. 
Verkstedet legger også vekt på viktigheten av å lære elevene hva et godt 
læringsmiljø er, og skape gode arenaer for samhandling, kreativitet og utforskning.  
 

Målgruppe: Småskole/Mellomtrinn 
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Verksted 30 (V30), onsdag 28. november kl. 10.35 – 11.55 
Rom: Messanin 2 

 

Anders Baumberger: Lektor og redaktør i Kikora. Forfatter og 
bonde på si. Åpnet i år et læringssenter for realfag i praksis på 
hjemgården i Ski. Har en drøm om at elever flest skal oppleve 
realfag som engasjerende og relevant i deres liv, og tror at veien 
dit går gjennom praktisk, utforskende og virkelighetsnær 
undervisning.  

 

”Lær blant trær” - innenfor r=100m 
En utforskende, praktisk tilnærming til realfagene er like viktig som det kan være 
vanskelig i en hektisk lærerhverdag. Denne økta utforsker aktiviteter som får elevene 
til å glemme friminuttene, uten at det krever mye forberedelse. Alt innenfor et fysisk 
læringsmiljø definert av en passeråpning på 100 meter fra klasserommet, så det skal 
være enkelt å gjennomføre. Alle ressursene som kreves er gratis tilgjengelig og målet 
er at deltakerne skal kunne ta det med rett tilbake til egne elever. 
Kompetansemålene ligger skjult i bakgrunnen, for her starter vi med spørsmålene, og 
lar "elevene" måle, beregne og diskutere seg til svarene med god veiledning 
underveis.  

Noen skal til månen, andre havner i fengsel. Men hvem, hvordan og hvorfor?  

Vi tar også for oss viktigheten av å ta feil underveis, for å få ny innsikt. Historien er 
full av gode eksempler - og den gjentar seg jo. Hvordan kan vi som lærere skape et 
sosialt læringsmiljø der vi vrir elevenes misoppfatninger til å oppnå større 
læringsutbytte? 

Alle deltakerne får hvert sitt eksemplar av "Turboka" som kopler læring med det 
observerbare ute i naturen. -Eller som forfatteren kaller det: "Lær blant trær!".  

Vi er inne eller ute, alt etter været.  

 

Målgruppe: S+M  
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Verksted 31 (V31), onsdag 28. november kl. 10.35 – 11.55 
Rom: Ringnes-losjen 

 

Åse Streitlien (dr. polit.) er førsteamanuensis i pedagogikk på 
Universitetet i Sørøst-Norge. Hun har tidligere vært 
seniorforsker og forskningsleder på Telemarksforsking-
Notodden og har bred tematisk erfaring fra barnehage-, skole- 
og utdanningsforskning. Hennes doktorgradsarbeid er en 
studie av kommunikasjonen i matematikkundervisningen 
mellom elever og lærer på første og andre trinn i grunnskolen.  

 

Med lyst til å lære og vilje til å delta. Om kommunikasjon i 
matematikkundervisningen 
Målet med verkstedet er å sette søkelyset på muntlige ferdigheter i 
matematikkundervisningen. Begynnerundervisningen er på mange måter en kritisk 
fase i elevers matematikkfaglige forståelse. Mye av grunnlaget for deres oppfatninger 
av faget og det å lære matematikk blir lagt her. Aktuelle spørsmål er hvordan 
matematikkundervisningen kan åpne opp for aktiv elevdeltakelse i faget slik KL06 
legger opp til, og hvordan en lærer kan legge til rette for at elever med ulike 
forutsetninger kan bidra i læreprosessen. For å delta i språklig samhandlingen 
trenger elevene å lære kommunikative ferdigheter og faglige uttrykksmåter. De må 
forstå den konteksten de befinner seg i, kunne bruke språket og begrepene som 
hører til i situasjonen, og utføre oppgavene de blir bedt om å gjøre. Læreren kan 
gjennom sin spørsmålsstilling legge til rette for ulike former for elevdeltakelse. Elev-
lærerrelasjonen vil ha stor betydning for elevenes tillit og tro på at de selv kan lære 
matematikk og bli kompetente elever i faget. 

Gjennom eksempler på undervisningssamtaler vil arbeidet og diskusjonen i 
verkstedet dreie seg om hva som kjennetegner et godt læringsmiljø for småtrinnets 
elever, og hvordan læringsmiljøet og undervisningspraksisen påvirker elevenes 
motivasjon og lyst til å lære matematikk. 

 

Målgruppe: lærere på småtrinnet og mellomtrinnet. 
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Verksted 32 (V32), onsdag 28. november kl. 10.35 – 11.55 
Rom: Nils Arne 

 

Trine S. Forfang jobber som avdelingsleder på Mosserød 
skole i Sandefjord. Hun er utdannet allmennlærer med 
fordypning i matematikk, og har siden 2008 jobbet som 
matematikk- og kontaktlærer på barneskoler i Sandefjord, 
Høgskolen i Vestfold og Kompetansebyggeren Vestfold. De 
siste 2 ½ årene har Trine ledet et matematikkprosjekt i en 
skolekrets i Sandefjord der oppdraget bestod i å bedre 
matematikk-kompetansen i kretsen. Trine er leder av LAMIS i 
Vestfold 
 

 

Hvordan skape et godt matematisk læringsmiljø i kollegiet? 
Hvordan få et helt personale til å føle seg inkludert og være en del av et 
matematikkprosjekt? 

På dette verkstedet ønsker jeg å dele erfaringer og opplegg jeg har benyttet i 
prosjektet. En stor del av prosjektarbeidet har foregått i personalet med lærere og 
skoleledelse, og fokuset har vært hvordan vi sammen skulle bli bedre og løfte 
hverandre gjennom deling og samarbeid. 

Vi valgte å starte med emner alle kunne benytte seg av uavhengig av hvilke fag de 
underviste i. I fellesskap jobbet vi blant annet med regning i alle fag, nasjonale 
prøver, samtaletrekk og bruk av læringspartnere. Fremgangsmåten og 
arbeidsformene har vært de samme hele perioden. Alle har deltatt på kurs der de har 
fått noe teoripåfyll, men mest fokus på konkrete tips og bruk av 
konkretiseringsmateriell. Deretter har det vært utprøving i egen klasse for så å gjøre 
hverandre bedre gjennom kollegaobservasjoner. Vi har avsluttet med at alle har 
deltatt på erfaringsdeling. Her har personalet vært gode på å løfte hverandre opp og 
vi har sett at delingskulturen har vært en viktig brikke på veien til et godt læringsmiljø. 

En generell utfordring for lærere er å holde seg oppdatert på nyere forskning og 
inkludere dette i egen praksis. I prosjektet valgte vi å arbeide med forskningsbaserte 
artikler i felleskap, og det er denne arbeidsformen vi skal jobbe med på verkstedet. 

Målgruppe: grunnskolen. 
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Verksted 33 (V33), onsdag 28. november kl. 10.35 – 11.55 
Rom: Messanin 1 
 
Landslaget for matematikk i skolen (LAMIS) sentralstyre er satt sammen av 
personer med erfaring både fra barnehage, grunnskole, videregående skole og 
lærerutdanning. Felles for oss er stor interesse for faget, lang og mangfoldig erfaring 
med undervisning og læreplanarbeid og ikke minst mye kunnskap om matematikk og 
matematikkdidaktikk. Verkstedet vil ledes av to fra sentralstyret. 
 
 
Matematikk i tre akter 
 
Hvordan skape et godt læringsmiljø med fokus på motivasjon og aktive elever 
som samarbeider og reflekterer om matematikken 
 
På verkstedet vil vi vise hvordan metoden Matematikk i tre akter kan benyttes på 
ungdomstrinnet og i videregående skole med mål om å skape et læringsmiljø der 
samarbeid, utforsking og mestring er i fokus. Vi vil med utgangspunkt og inspirasjon 
fra Matematikkdagshefte 2018 ta deltagerne med på stasjoner der deltagerne får 
stille spørsmål, finne matematikken, utforske, samarbeide og reflektere om løsninger.  

Matematikk i tre akter er en arbeidsmåte der elevene tar utgangspunkt i en konkret 
situasjon. Gjennom samtale skal elevene finne matematikk i situasjoner de får 
presentert, for eksempel i form av en praktisk situasjon, bilder eller film.  

I den første akten presenteres elevene for situasjonen. Hva kan vi, ved hjelp av 
matematikkunnskapene vi har, finne ut av i denne situasjonen? Etter at alle 
problemstillingene er presentert, kan læreren velge hva det skal arbeides videre med. 
Gruppene kan gå videre med samme eller ha ulike problemstillinger. Elevene blir 
bedt om å si hva de tror er et for lite svar, og hva de tror må være et for stort svar.  

I andre akt skal elevene hente inn data som gir dem mulighet til å finne en løsning på 
spørsmålet/problemstillingen som de valgte å gå videre med. Hva trenger vi å vite for 
å kunne løse spørsmålet/problemstillingen vi kom fram til? Gruppene diskuterer 
forslag som kommer opp. Dette gir gode muligheter for å bruke matematikkbegrep.  

I tredje akt er det mulig å stille oppfølgingsspørsmål, eller å se på flere av 
spørsmålene som dukket opp i første akt. Her ligger det mulighet for å tilpasse til den 
enkelte, og mulighet til å gå i dybden. 

I denne arbeidsmetoden kan spørsmålene, arbeidsgangen og vurderingsformen 
gjøres på mange ulike måter. Vi har laget et forberedelsesark som vi tenker er nyttig 
både før og underveis i arbeidet. Dette vil vi presentere på verkstedet. 

 

Målgruppe: U+Vgs 
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Verksted 34 (V34), onsdag 28. november kl. 10.35 – 11.55 
Rom: Go’foten 

 

Maria Fahlgren och Mats Brunström är lärarutbildare och forskare 
i matematikdidaktik vid Karlstads universitet. Båda har datorn som 
pedagogiskt hjälpmedel i matematikundervisningen som 
forskningsinriktning och är aktiva inom Karlstads GeoGebrainstitut. 
I samarbete med matematiklärare från olika gymnasieskolor har de 
genomfört flera skolutvecklings- och forskningsprojekt i form av 
designforskning. 

 

 

 

GeoGebra  - en lärandemiljö för utforskande elevaktiviteter 
Under workshopen kommer deltagarna att få prova på en lärandemiljö i form av en 
spännande elevaktivitet med det dynamiska matematikprogrammet GeoGebra. I 
aktiviteten sammanlänkas geometri och funktionslära och eleverna ges möjlighet att 
träna flera matematiska förmågor. I aktiviteten utnyttjas möjligheten att se direkta 
kopplingar mellan olika representationsformer såsom geometriska figurer, mätvärden, 
grafer och formler. Aktiviteten erbjuder överraskningsmoment som väcker nyfikenhet och 
stimulerar till matematiska resonemang. 

Aktiviteten tar sin början i en likbent triangel som konstrueras i GeoGebra så att 
triangelns tredje sida går att variera. Första frågan gäller hur triangelns area varierar som 
en funktion av denna tredje sida. Eleverna uppmanas att uppskatta hur grafen till denna 
funktion ser ut genom att göra en skiss (med papper och penna). Här ingår även att 
gradera axlarna vilket medför att eleverna måste tänka på vilken definitions- och 
värdemängd funktionen har. Därefter utnyttjas den möjlighet programmet ger att studera 
hur en funktionsgraf växer fram samtidigt som ändringarna i figuren görs. På så vis får 
eleverna en direkt feedback och kan jämföra sin skiss med grafen på skärmen.  
 
– Hur ser formeln ut för funktionen?, blir nästa fråga att besvara. Vår erfarenhet är att 
elever här blir nyfikna och stimulerade att försöka hitta rätt formel. Att gissa och prova sig 
fram med hjälp av programmet visar sig vara svårt. Formeln härleds istället fram 
algebraiskt. Spänningen är stor när eleverna matar in sin formel i programmet för att 
jämföra dess graf med den graf de tidigare fått. Glädjen är stor om överlappning sker!  
 
På motsvarande sätt fortsätter aktiviteten och den ger flera oväntade resultat vilket leder 
till matematiska diskussioner och ökar motivationen att förklara de resultat som 
upptäcks. På det här sättet kan eleverna även introduceras till nya matematiska 
samband. Eleverna möter i denna aktivitet flera matematiska begrepp representerade på 
olika sätt. 
 

Målgruppe: Videregående  
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Verksted 35 (V35), onsdag 28. november kl. 10.35 – 11.55 
Rom: Sparebank 1 losjen 

Knut Hølås Lektor I med tilleggsutdanning. Knut er lektor i 
yrkesdidaktikk og videre utdannet allmenfaglærer med vekt på 
realfag, skogtekniker og tømrer. I tillegg til lang praksis i skole har 
han i tillegg god erfaring som tømrer og skogsarbeider. 

 

 

Matematikk i praksis gjennom bygging av hus 
Verkstedet tar for seg praktisk anvendelse av matematikk gjennom bygging av 
passivhus (PAL-prosjektet- Passivhus, aktiv læring). 

Å bygge hus tilpasset dagens krav er en kompleks oppgave og krever at både elever 
og lærere har god basiskunnskap i matematikk for at arbeidet skal kunne foregå 
effektivt. Ettersom de fleste elever på byggfag har utgangspunkt i 1PY vil verkstedet 
fokusere på mål derifra, men fordypning i matematikk som er byggrelatert er en stor 
fordel og verkstedet vil berøre matematikk som går videre fra 1PY. Vi fokuserer 
derfor på: 

Overslag over svar elevene får på beregning av materialmengde og vurdere hvor 
rimelige de er. Videre må en tolke tegninger, regne om måleenheter i lengde, areal 
og volum og vurdere det matematiske innholdet i skriftlige og grafiske framstillinger. 
Elevene må også beregne  blandingsforhold, prosent og vekstfaktor gjennom 
mengdeberegning  

I geometri må elevene bruke målestokk og Pytagoras’ setning til å regne om og 
beregne diagonaler og rette vinkler i praktisk arbeid. For non elever faller det mer 
naturlig å bruke sinus, cosinus og tangens. De skal løse problemer som gjeld 
lengder, vinkel, areal og volum der man regner med ulike måleenheter ved å velge 
og å bruke ulike måleredskap og videre vurdere hvor sikre målingene er. Elevene må 
også lære å lage og bruke skisser og arbeidstegninger på problemstillinger for 
byggfag og vurdere, presentere og finne løsninger på problem som oppstår i 
arbeidssituasjonene. 

Elevene kommer også innom økonomi i situasjoner der de må beregne løsninger 
som er hensiktsmessig i forbindelse med materialforbruk og lønnskostnad. 

Dette verkstedet legger opp til en del informasjon om hva elevene bruker av 
matematikk i bygging av hus, kombinert med eksempler på mange matematiske 
dilemmaer som elevene blir stilt ovenfor. 

Referanse: 

https://www.husbanken.no/miljo-energi/blakstad/melhus_pal/  

Målgruppe: Vgs  

https://www.husbanken.no/miljo-energi/blakstad/melhus_pal/
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Verksted 36 (V36), onsdag 28. november kl. 10.35 – 11.55 
Rom: Telenor 

Birte Vestergaard 
Har mastergrad i matematikk og geografi fra Freie 
Universität Berlin og Roskilde Universitetscenter. Har 15 
års erfaring som matematikklærer på videregående skole 
og har jobbet de siste 10 årene på Oslo By Steinerskole. 
Fik hedersomtale i Holmboeprisen 2016. Holder 
seminarer og foredrag i inn- og utland om 
undervisningsmetodene sine. Deler dessuten 
undervisningsoppleggene sine i artikler og fritt 
tilgjengelige videoopptak fra undervisningen. 

 

Klasserommet som et «safe room» 
 
Når klassen utvikler nye matematiske sammenhenger er det viktig at elevene klarer å 
følge den matematiske tenkningen steg for steg. Det skjer at de faller av underveis. 
Da er det avgjørende at læreren fort oppdager og retter opp på dette. Hvis elevene 
ikke skjønner stoffet og læreren først oppdager dette til prøver eller eksamen, er det 
ofte for seint. For at elevene skal få godt utbytte av undervisningen er det derfor 
avgjørende å etablere et læringsmiljø hvor elevene tør spørre når det er noe de ikke 
skjønner.  
 
Vi vil se på hvordan læreren som leder i klasserommet kan gjøre dette til et «safe 
room». Det betyr at elevene opplever at det er trygt å spørre, trygt å feile og trygt å 
bringe inn tankene sine i klassens faglige samtaler. Videre vil vi se på hva en slik 
kultur betyr for undervisningsatmosfæren og hvordan dette åpner helt nye muligheter 
for differensiert undervisning.  
 
Verkstedet blir innledet med et opplegg hvor det blir forklart hva som er lærerens og 
elevenes ansvar og oppgaver for å få til dette. Opplegget vil være konkret og basert 
på videoopptak fra undervisningssituasjoner i videregående skole. Dette vil være 
utgangspunkt for spørsmål og samtale. Seminardeltakerne vil i tillegg drøfte 
opplegget i mindre grupper og vurdere hvordan de kan omsette det til egen 
undervisning. Til slutt samler vi sammen det viktigste fra gruppenes samtaler.   
 

 Målgruppe: Vgs 
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Plenum 3 (P3), onsdag 28. november kl. 12.55 – 13.45 
Rom: San Siro 1 og 2 

Johan Lithner erhöll 1987 ämneslärarexamen i 
matematik/fysik/kemi, 1993 disputerade han i matematik vid Umeå 
universitet och 2001 disputerade han i didaktik vid Roskilde 
universitet. Han är professor i matematikdidaktik vid Umeå 
universitet, är föreståndare för Umeå forskningscentrum för 
matematikdidaktik och är biträdande föreståndare för 
Lärarhögskolan i Umeå. 
 

 
 
Att undervisa matematik imitativt eller kreativt  
 
En central fråga i utbildningssystem över hela världen är hur man bättre kan stödja 
elevers lärande i matematik. Det är välkänt i matematikdidaktisk forskning sedan 
åtminstone 30 år att beträffande design av uppgifter och undervisning är nyckeln till 
att bredda och fördjupa elevernas matematiska kompetens att eleverna engagerar 
sig i icke-rutinmässig problemlösning. Det vill säga konstruktion av uppgiftslösningar 
som inte redan är kända för eleven. Men den vanligast genomförda undervisningen 
bygger istället på elevernas imitation av givna lösningsmetoder, vilket leder till snabbt 
men begränsat och ytligt lärande. 
En serie tvärvetenskapliga studier undersöker hur detta hänger samman med 
karaktär hos och orsaker till elevers lärandesvårigheter i matematik. Forskarna 
utprovar även, i laboratorie- och klassrumsmiljöer, nya uppgifts- och 
undervisningsdesigner baserat på en högre grad av elevers egna konstruktioner av 
matematiska lösningar, och har visat att det kan leda till effektivare lärande. I 
föredraget presenteras bakomliggande design-principer och konkreta exempel på 
imitativa och kreativa matematikuppgifter och motsvarande undervisning, samt hur 
olika design kan påverka elevers lärande. 
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Plenum 4 (P4), onsdag 28. november kl. 14.00 – 14.50 
Rom: San Siro 1 og 2 

 

Henrik Syse, filosof og forsker, PRIO (Institutt for fredsforskning) 
/ Bjørknes Høyskole 

 

 

 

 

 

 

Trygge rom for læring – billedlig og bokstavelig! Noen etiske og 
filosofiske utfordringer  
 

Vi lever i en tid med rask forandring: sosialt, politisk, etisk og teknologisk. I denne 
endrede, digitale verden, hvordan skaper vi trygge og kvalitetsfylte rom for læring? 
Hvordan sikrer vi oss at grunnleggende etiske og faglige normer ikke blir ofret på 
forandringens alter? 
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Etternavn Fornavn Arbeidssted Sesjoner 
Aagesen Janne Tunballen skole V3 V11 V21 V28 
Aamodt Vegard Vågen vgs V2 D3 V19 D8 
Aanestad Ellen Marie Randaberg vgs V1 V17 V23 V35 
Aarrestad Rolv Erik Stavanger katedralskole D2 V10 V26 V35 
Aarsheim Selmer Bryne vgs V8 D3 D5 V35 
Aasan Fredrik Vesong ungdomsskole V6 V11 V20 D7 
Aasland Helge Line Lundehaugen ungdomsskole D2 V15 V25 V32 
Aastrup Svein Nord Universitet V6 SV4 D6 D8 
Aggrey Denis Vesong ungdomsskole V4 V11 V25 V32 
Aglen Grethe Stevik Åsveien skole og ressurssenter V1 V11 V21 D8 
Ahtola Erik Atlanten ungdomsskole V1 V15 D6 D7 
Aleksandersen Anett Kopervik vgs V1 V18 V25 V34 
Alstad Edgar Nord universitet V6 V10 D5 D7 
Alsterberg Trude Hetland vgs V1 V18   V35 
Amdal Arne NTNU V7 V18 V27 V29 
Anders Andersen Kanebogen Skole D1 D3 V22 V32 
Andersen Ingeborg Sommernes Hunstad Ungdomsskole V1 D3 V23 V33 
Andersen Solveig Brånås D1 V11 V22 V31 
Andersen Tore Skien kommune V5 V15 D5 V29 
Andersen Lisbeth Mosjøen skole V2 D3 V20 D7 
Andsjøen Gunn Karin Kulstad skole V2 V10 D5 D7 
Antonsen Stine Killingrud ungdomsskole V5 V14 V23 V33 
Aune Laila Buskenes Stangvik skule V3 V11 V22 V30 
Aune Karianne Hølen skole V2 V12 D5 V30 
Austjord Kjetil Grua skole V6 V12 V20 V31 
baardsen Tonje Hovedgården skole V7 V16 V23 V33 
Bach Johnny Gomalandet skole V2 D3 V21 V30 
Bakken Toril Sivertsen Tolga skole D2 V11 D6 D8 
Barbøl Kristine SMI-skolen i Vest-Agder V1 V16 V24 D8 
Baumberger Anders Bru-Fjellveien 10     V22   
Bergesen Thomas Fagbokforlaget V1 SV4 D5 D8 
Bergseth Inger-Lise Torstad skole V3 D3 V23 V33 
Berre Maren Nord universitet V6 SV4 D5 D8 
Bjerke Annette OsloMet Storbyuniversitet V1 SV4 V19 V30 
Bjertness Kjersti Bergsmark Landøya ungdomsskole D2 V15 V24 V34 
Bjoraa Katharina Ullensaker kommune V1 V12 V23 V33 
Bjuland Terje NLA Høgskolen D1 SV4 D5 D8 
Bjurulf Helena Eknes Ungdomsskole V6 V10 D6 D7 
Bjørk Tina Beate Charlottenlund vgs V5 V18     
Bjørkavåg Magnar St. Olav VGS D2 V18 V25 V34 
Bjørklund Hilde Cappelen Damm AS         
Bjørkly Elin Strindheim skole V2 V12 V21 V29 
Blakely Pål David Stavanger katedralskole V8 D3 D6 V33 
Bleie Bjørnar Jåttå VGS V2 V14 V26 V36 



57 
 

Blikås Helga Hommedal Fyrstikkalleen skole D1 V13 V19 D8 
Bondø Astrid Matematikksenteret V1 SV4 V25 V32 
Bordal Beate Schrader Hoppern U-skole/Pedagogisk senter V4   V23 V30 
Braseth Eskil Matematikksenteret V7 SV4 V19 V32 
Brattbakk Nina Gjellerås skole V4 V15 V20 V29 
Brattenborg Christine Nybø Utdanningsetaten Oslo kommune D1 SV4 V19 V32 
Brekne Inger Jorunn Stavanger katedralskole D1 V18 V27 D7 
Bremset Rune Breidablikk skole V3 V11 V20 V31 
Brenden Mette Vigernes V2 V13 D5 V30 
Brensholm Egil Andøy vgs D2 D3 D5 D8 
Brockmann Rebekka Randaberg vgs D2 SV4 D6 D8 
Brunström Mats Karlstads universitet D1 SV4 D5   
Brusletto Elin Risenga ungdomsskole V7 D3 V24 V33 
Buchholtz Nils Universitetet i Oslo V4 V15 D5 D8 
Bulien Tone Universitetet i Stavanger D2 V11 V19 V28 
Bunes Are Gomalandet skole V3 V13 V20 V30 
Busterud Geir Vesong Ungdomsskole V1 D3 D6 D7 
Bye Aida Breidablikk skole V3 V11 V20 V31 
Bård Vinje Matematikksenteret V1 D3 V26 V30 
Bø Jon Bjarne Godalen vgs V9 SV4 V23 V35 
Bø Randi St. Olav vgs V1 V18 V24 V36 
Candasamy Thomas Songdalen ungdomsskole V4 SV4 V19 V33 
Celius Monica Steinberg skole V3 D3 V21 D7 
Charlotte Hestenes Undrum Postboks 1900 V5 V10 V20 D8 
Christensen Hugo Rjukan vgs D2 V17 V19 D7 
Corneliussen Carl Fredrik Vestfold Fylkeskommune D2 SV4   D7 
Dahl Hanne Hafnor UDA V6 SV4 V19 D8 
Danielsen Cathrine Nøtterøy vg skole D1 V18 V24 V33 
Danielsen Berit Vågen vgs V9 V16 V25 V33 
Dekke Kristoffer Torstad Ungdomsskole V6 V14 V23 V34 
Devold Else Nortvet skole     D5 V32 
Dragnes Espen Hellerud vgs V4 SV4 V19 V36 
Dragvoll Karoline Lilleby skole V2 V10 V21   
Drevland Ann Karin Kulstad skole V2 V10 V20 V30 
Edland Anne Kathrine Øksnevad vgs D2 V18 V27 V34 
Egeland Stine Helen Øksnevad vgs V8 V18 V19 V30 
Egeland Siv Klakegg Tryggheim vgs V8 SV4 V23 D7 
Eide Tommy Ranheim skole V4 V12 V22 V32 
Eidsten Svend Kompetansesenteret, Drammen komm.     V19 V28 
Eilertsen Gunnhild Borge Realfagssenteret i Skedsmo V5 SV4 V25 V32 
Ellevseth Marita Gand VGS D2 D3 D6 D8 
Elvenes Kai David Kollmyr skole V2 V10 D5 V30 
Endresen Martha Sæstad Sandnes vgs D2 V16 V26 V28 
Engan Agnete Stavanger katedralskole V1 V16 V26 D8 
Engebretsen Thomas Prito Lillestrøm VGS     V27 V31 
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Enoksen Marianne Jåtta vgs V8 V10 V25 V34 
Erdal Astrid Reier skole/Pedagogisk senter V4   V23 V30 
Ertsås Camilla Rollsløkken skole V2 V10 D5 D8 
Espe Dag Roar Utdanningsdirektoratet V5 D3 D5 D7 
Fahlgren Maria Karlstads universitet D1 SV4 D5   
Fahlström Magnus Högskolan Dalarna Sverige         
Falk Eirik Sandnes vgs V9 V16 D6 V28 
Fenn Susan St. Olav vgs V8 V10 V24 V34 
Fisketjøn Birgitte Stavanger katedralskole V9 V12 V19 V33 
Flatha Terje Kollmyr skole D1 V10 D5 V31 
Flatum Christin Lunner Barneskole V5 V12 V23 V30 
Forfang Trine S. Mosserød skole V2 V15 V21   
Frydenlund Cathrine Aschehoug D2 V16 V25 V34 
Frøslie Kathrine Oslo University Hospital D2       
Furholt Vidar St.Olav vgs V9 SV4 V19 V36 
Furlund Benedichte Karmsund vgs D2 V17   V33 
Furu Rigmor Charlottenlund barneskole V1 V11 V21 V32 
Førland Marianne Karmsund vgs V1 SV4 D6 D8 
Gilderdale Charlie Cambridge University         
Gjellesvik Berit Skeisvang vgs V9 D3 V25 V36 
Gjennestad Elin Steinberg skole V1 D3 V21 V30 
Gjestvang Jørgen Godalen VGS V8 SV4 V25 V34 
Gjøstøl Trine Charlottenlund barneskole V2 D3 D5 V30 
Gluggvasshaug Berit Anita Kulstad skole V5 V10 V20 D8 
Gomo Gunhild Randaberg vgs D2 V18 V19 V34 
Graff-Wang Georg Hovedgården ungdomsskole V4 V15 V24 V33 
Grave Ingvild Lambert Grunnskoleavd. Bærum komm. V1 V11 D5 D8 
Gravem Trine Solem Sande skole V2 V14 V20 V30 
Grindheim Siv Jåttå vgs V1 V12 V24 V34 
Grov Heidi Nøtterøy vgs V7 D3 V27 V35 
Gustavsen Trond Stølen Matematisk institutt, UiB D2 SV4 D6 D8 
Gustum Mathias Grønberg Bjøråsenskole V3 V14 V26 D8 
Gystøl Anbjørg St.Olav vgs D2 SV4 V19 V34 
Haagensen Marianne Børresen skole D2 V15 D6 D8 
Hageli Asbjørn Cappelen Damm V2 SV4   D7 
Hagen Andreas Austlid Alversund skule     V22 V30 
Halgunset Øyvind Hetland vg skole D2 V16 V26 V28 
Halle Jorun Undlien Asker kommune V1 V12 V25 V32 
Hals Sigbjørn Måløy vidaregåande skule V8 V18 V19 V34 
Halvorsen Cathrine Randaberg vgs D2 V18 V27 V28 
Hamoud Soufiane Bjøråsen skole V7 V15 V24 D7 
Hana Kjetil Godalen vgs V7 V17 V26 V36 
Hansen Hanne Kristin Brevik skole V1 V11 V21 V31 
Hauan Nils Petter VilVite, Bergen Vitensenter AS V2 D3 V22 D7 
Haugen Trine Hunstad ungdomsskole D2 V15 V19 V33 
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Haugen Anita Utdanningsdirektoratet D1 D3 D5 V30 
Haugsdal Marius Alversund skule     V22 V30 
Heggem Svein Anders Matematikksenteret/Kr.sand komm.     V19 V35 
Heggem Silje Alette Borkedalen skole V1 V11 D5 D7 
Helleland Trond Egil Vågen vgs V2 V11 D5 V35 
Hesenget Ann-Beate Risenga ungdomsskole D2 D3 V24 V32 
Hestad Karianne Midtbygda skole V4 V11 V20 V32 
Hildrum Jørn Hellerud VGS V8 SV4 V19 V36 
Hjelmaas Lene Østrem Randaberg vgs D2 V11 V23 V34 
Hofstad Ann Reidun Breidablikk skole V3 V11 V20 V31 
Holanger Stig Eknes ungdomsskole V6 D3 D6 D7 
Holm Julie Evensen Bråtejordet Skole V4 V15 V19 V29 
Holst Ann Jåttå vgs V8 V18 V24 V28 
Holthe Gøril Karlsen Selsbakk skole D2 D3 V19 V33 
Holwech Kamilla Vesong ungdomsskole V1 SV4 V26 V35 
Horvli Ingunn Vindal Midtbygda skole V1 V11 V21 V28 
Hovtun Gaute Universitetet i Stavanger V7 V14   D8 
Hurrød Maria Cecilie Frederik II V1 SV4 D6 D8 
Häger Matteus Lambertseter vgs D2 SV4 D5 D8 
Håkonsen Steffen Utdanningsetaten Oslo komm. V6 SV4 V19 V34 
Høiland Svein Ove St. Svithun vgs V8 V16 V26 V34 
Høivik Kjersti Fandrem Sandnes vgs D2 V16 V26 V36 
Hølås Knut Skjetlein vgs     V21   
Høynes Siri-Malen NTNU D2 V11 D5 D8 
Ingebrigtsen Petter Kopervik Vgs. V9 V17 V25 V34 
Irby Bente Krokstad skole V2 D3     
Isene Mona Rennebu barne og ungdomsskole V1 V13 V24 V32 
Istad Marianne Landøya skole D2 V15 V25 V34 
Jacobsen Bjørn Hallset skole V2 V12 V21 V31 
Jacobsen Bente Laugtug Vågen vgs V7 V18 V26 V34 
Jacobsen Finn Morten Vardafjell vgs D2 D3 V25 D7 
Jahr Gunhild Skjørdal Rosseland skole V4 SV4 V21 V31 
Jensen Anne-Mari Fjellveien, 18 V9 SV4 V19 V36 
Jensen Renate Lamis     V20 V33 
Jentsch Armin University of Hamburg D2 SV4 D5 D8 
Johan B. Andersen Brånås skole V6 V14 V22 D8 
Johansen Elisabeth M. S. Godalen vgs D2 D3 V26 V33 
Johansen Kristin Strindheim skole V4 V10 V23 V31 
Johansen Jesper Engh Svensedammen skole     D5 D8 
Johnsen Kristian Skedsmo realfagssenter V5 SV4 V23 V32 
Johnsen Line Åssiden vgs V8 V17 V25 V36 
Johnsen Linda Renate Øksnevad VGS D2 V17 V27 V35 
Jokic Ivan Charlottenlund barneskole V1 D3 D5 V29 
Junker Gunn Bryne VGS V1 V18 V24 V36 
Justnes Camilla Normann Matematikksenteret, NTNU V2 V13 V19 V29 
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Karlsen Geir Oppdal ungdomsskole V3 D3 V19 V32 
Karlsen Mats Hoff Linderud skole V6 V15 V20 V32 
Karlsen Kari-Anne Bjørnø Fredrikstad kommune D2 V14 V20 V33 
Kaslegard Lars Tore Midtstuen skole V7 V10 D5 D8 
Kaufmann Odd Tore Høgskolen i Østfold   D3   D8 
Kindberg Anders Torstad ungdomsskole V7 V15 V26 D8 
Kirkegaard Henrik Fiskarstrand skule V3 D3 V20 V29 
Kjensli Grethe OsloMet D1 SV4 D5 D8 
Kjærgård Else Brit Kopervik skole D1 V11 V20 D8 
Kjøsterud Anne-Beth Asker kommune,Vollen skole D1 V12 V25 V32 
Kleivdal Kari Aschehoug Undervisning D1 D3     
Klingenberg Oliv Statped midt D1 V11 D6 D7 
Knotten Torunn Sand Charlottenlund vgs V4 V18     
Knudsen Petter Agersborg Børresen Ungdomsskole D2 SV4 D6 D8 
Knutsen Kjetil Vigernes skole V2 V13 D5 V28 
Kolbeinsen Annbjørg Bø ungdomsskole V5 V13 V25 D7 
Kolstad Christian Vågen vgs D1 V18 V26 V34 
Korsdal Kirsten Anette Larvik komme, Tjodalyng skole D2 V13 D6 D7 
Kowalska Barbara Asker voksenopplæring V3 V12 D6 D8 
Krey Simon Godalen vgs V7 V13 D6 D7 
Kristensen Anne Mette Åse skole V2 D3 D5 V30 
Kristensen Tor Espen Stord vgs/UiB     D6 D8 
Kristoffersen Geir Alta kommune V5 D3 V20 V30 
Kristoffersen Ståle Skudenes ungdomsskole V5 SV4 D5 D8 
Krogstad Anna Udanningsdir./ Skjåk komm. D2 SV4 D5 V30 
Kuvåssæter Elisabeth Vågen vgs V9 SV4   D8 
Kvalshaug Frode Steinberg skole V6 SV4 D6 V30 
Kvam Hanne Godøy skule V3 D3 D5 V30 
Kvernstrøm Pål Bryne VGS V6 V17 V27 V36 
Kvindesland Sheila St. Olav VGS V1 V17 V26 V33 
Langen Trond Gand vgs D2 V17 V25 D7 
Langmo Rita Strindheim skole V2 V10 V20 D7 
Langø Jorunn Åsheim skole V2 V14 D5 V31 
Larsen Maren Gramstad Hetland VgS D2 V18 V26 V34 
Larson Niclas Universitetet i Agder D1   V19 V33 
Lassa Erik Kristian Stavanger katedralskole V4 V18 D6 V35 
Lauw Sabine Fyllingsdalen vgs D2 SV4 D6 D8 
Leer Lene Grøterud Matematikksenteret D2 SV4 V23 V28 
Lie Leif Lindeberg skole D2 SV4 V23 V28 
Lien Eric Bisgaard Hellerud VGS D2 V16 D6 V35 
Lieungh Marius Ranheim skole V4 V12 V22 V32 
Lillehammer Tor Børresen Skole D2 SV4 D6 D8 
Lima-Eriksen Hege Godalen vgs V1 D3 V19 V34 
Lind-Larsen Kristin Grevlingen skole V6 V14 V23 V33 
Lindebø-Tennebekk Kathrine Breidablikk skole V3 V11 V20 V31 



61 
 

Lithner Johan Umeå universitet     V19 V35 
Lord Ems Cambridge         
Lothe Strømsnes Tord Are St.Olav vgs V7 V10 V22 V34 
Ludvigsen Gro Anett Cicignon skole D2 V11 V20 D8 
Lund Magnus Hovedgården ungdomsskole D2 V12 V24 D7 
Lunde Odd-Bjørn Randaberg vgs V9 V16 V20 V33 
Lyng Remy Hulegaard Ullensaker kommune V2 V14 V21 V29 
Lyngås Jan-Martin Børresen Skole V7 V18 D5 D8 
Løvseth Marianne Menstad ungdomsskole D1 D3 D5 V29 
Madsø Randi A. Skeisvang vgs V9 D3 V25 V36 
Markegård Kjersti Lien Ollestua skole V5 V14 V23 V28 
Marszalek Markus St. Olav vgs V9 V17 V19 D8 
Marthinussen Ingvild P. Hetland vgs V9 D3 V19 V28 
Mathiesen Siv-Kari Refsnes skole V5 V11 V19 D7 
Mathur Ruchi Linderud Skole D2 V14 V25 V33 
Maugesten Marianne Høgskolen i Østfold D1 SV4   V29 
Mauritzen Heidi Katrin Vågen vgs V9 V16 V23 V33 
Meistad Jens Arne Matematikksenteret V8 V18 V24 V35 
Michalsen Lars Refsnes skole V1 V15 V23 D7 
Michalsen Anne Reier skole V1 V15 V23 D7 
Midtli Elisabet Hovseter skole D2 V10 D6 D8 
Mikalsen Odd Kanebogen skole V3 V13 V22 V30 
Mikalsen Sølve Stavanger katedralskole V9 D3 V19 D7 
Mikkel Furuberg Fyrstikkalleen skole D2 V15 V26 V34 
Mikkelsen Gerd St.Olav vgs V8 SV4 V26 V36 
Mjåsund Janicke Skårmo Nedenes skole D1 V11 V20 V32 
Mjøen Hege Lunde barneskole D1 V10 D5 V28 
Modahl Einar Frederik II vgs D2 SV4 V25 V34 
Moe Eline Skurtveit Bryne vgs V9 V16 V25 V28 
Moland Annicken Vågen vgs V9 V17 V25 V32 
Moltu David-Petter Randaberg vgs V2 SV4 D6 D7 
Moltubakk Birgitte Utdanningsetaten Oslo V1 D3 D6 D8 
Monica Langeland Fyllingsdalen Vg D2 D3 D6 D8 
Mosand Hilde Ekrheim St. Olav vgs V1 V17 V27 V34 
Myhre Stig Atle Matematikksenteret V4 V16 V23 V33 
Myklebust Bente Fræna vgs D2 V13 D6 V30 
Myklebust Odd Arnfinn Samfundet skole V4 V13 V20 D7 
Måleng Kristin Son skole V1 V15 V22 V30 
Møller Hilde Vesong ungdomsskole V1 SV4 V26 V35 
Naalsund Bjørnar Atlanten Ungdomsskole V6 SV4 D6 D8 
Nakken Anne NTNU V2 SV4 V22 V31 
Naur Dorthe Margrete Stigeråsen skole D1 V10 V21 V29 
Nesvik Magne Rogaland Fylkeskomm D2 D3 D5 D7 
Nielsen Siri Bryne vgs V9 V16 V25 V28 
Nilsen Knedal Mads Børresen skole V1 V14 V24 D8 
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Nilseng Danielsen Oda Emilie Ruseløkka Skole D2 D3 V25 V29 
Nilssen Vivi NTNU, institutt for lærerutd. D1 V11 D5 D8 
Njaa Sascha St. Svithun videregående V9 SV4 D6 V32 
Njåtun Siw Vollen skole V6 V12 V25 V32 
Nohr May-Else Utdanningsadm i Oslo D1 SV4 D5 D8 
Nordbakke Monica Høgskolen i Østfold D2 V14 D5 V28 
Nordby Tommy Kikora V9 V15 V25 V33 
Nordheim Tonje Katrine Horten kommune   V11 V22 V32 
Nordli Lise Killingrud ungdomsskole V1 V11 D6 D8 
Nortvedt Guri A. ILS/UIO D1 SV4 D6 D8 
Nosrati Mona Trondheim   SV4     
Nyheim Grete Tanem skole V2 V12 D6 V32 
Nyheim Ida Henrikke Gomalandet skole V1 V12 D5 V30 
Nyhus Ole Henning Senter for økonomisk forskning V3 V16   D7 
Næss Rebekka Aschehoug Undervisning D1 V11     
Odnes Hansen Joakim Killingrud ungdomsskole D2 V15 V23 V33 
Olafsen Audun Høgskolen i Østfold V1 V10 V22 V31 
Olsen Jan Ranheim skole V4 V12 V22 V32 
Olsen Anja Ullensaker kommune V7 V11 V26 D8 
Olsen Guro Heggem Strindheim skole V3 V11 V20 V29 
Olsen Anke Stavanger katedralskole D2 SV4 V19 D8 
Opstad Kathrine Elise P. Torstad ungdomsskole D2 V11 V24 V33 
Ordaz Eric Hetland vgs D1 SV4 V22 D7 
Orholm Trine Vestby Skole V1 V11 V22 V31 
Orvik Jonas Lambertseter vgs D2 SV4 D6 D7 
Owesen Grete Sandrød Gyldendal Undervisning         
Paust Lars Otto Bryne vgs D1 D3 V24 V35 
Pedersen Gyri Lilleskare Finsland skole V2 V12 V23 V30 
Pedersen Tone Grenland kristne skole V6 V11 D5 V30 
Pettersen Siri Sten-Tærud skole V5 V15 V23 V33 
Piros Robert Eknes V6 V10 D6 D7 
Potapenko Vera St.Olav vgs D1 D3 D6 D8 
Prediger Susanne TU Dortmund University       D8 
Randen Andreas Aune barneskole V3 V11 V20 V29 
Ranøyen Ingeborg Trondheim kommune V1 SV4 V27 D7 
Rasmussen Anne Sandnes vgs. V8 V18 V27 V36 
Rasmussen Hilde Hetland vgs D2 SV4 D6 D7 
Ravlo Grethe Matematikksenteret/NTNU   V14 V27    
Read-Väsnkä Fredrik Samuel St. Svithun VGS V9 SV4 V25 V34 
Rehaug Monica Matematikksenteret V3 SV4 V26 V28 
Reigstad Britt Kopervik skole D1 D3 V20 D8 
Riise Eva-Britt DVM og Lesja skule V4 SV4 D6 V30 
Risøy Inger-Lise Krokstad skole V5 D3 D5 V30 
Robberstad Carina Sankt Svithun vgs V7 SV4 V25 V34 
Rodal Camilla Oslo Metropolitan University V1 SV4 V19 V30 
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Roksvaag Kristian Rambøll Management Consulting     V27 V31 
Rolland Ragnhild Åse skole V2 D3 D5 V30 
Rombout Micha Adrie Jacques Midtstuen skole D2 V13 V25 D8 
Rosnes Anne Katrine Lambertseter vgs D2 V16     
Rosvold Katrine Tanem skole V2 V12 V21 V30 
Russeltvedt Stian Larvik kommune V2 V13 D6 D7 
Ruud Rønaug Ullensaker kommune V4 V14 V22 V30 
Ryen Kai Refsnes skole V5 V15 V19 V30 
Ryghseter Åge Krokstad skole D1 D3 D5 V30 
Rød Gro Kleven Nedenes skole D2 V14 V25 V32 
Rødningsby Elin Børresen skole V3 SV4 V23 D8 
Røkenes Laila Bjordal skule D2 V16 V27 V33 
Rønning Frode NTNU D1 V14 V19 D8 
Rønsberg Stig Gand vgs D1 SV4 D6 D7 
Rørvik Harald Mosjøen skole V2 D3 V20 D7 
Røsland Rune St.Olav vgs V9 SV4 V19 V34 
Saltvik Marit Kopervik vgs V1 V18 V25 V34 
Sandberg - Kristoffersen Victoria Refsnes skole V5 V15 V19 V30 
Sande Harald Matematikksenteret V7 SV4 V21 D8 
Sandstad Randi Frei ungdomsskole V5 V15 V20 V30 
Sannerholt Lise Bølrhøgda skole D1 V10 D5 V28 
Seierstad Inger Risenga ungdomsskole D2 V14 V24 V33 
Seland Anne Flekkefjord vgs V7 V18   V34 
Selle Bjørn Skeisvang vgs V7 V17 D5 D7 
Selstø Steinar Bølehøgda skole V6 V10 V19 D8 
Settemsdal May Renate Matematikksenteret V2 D3 D6 V28 
Sigaard Annette Hetland vgs V1 V18 V26 V36 
Simonsen Jonathan Skeisvang vgs V1 SV4 V26 V34 
Sindland Martha Samfundets skole Kr.sand D1 V13 V20 D7 
Singstad Åsmund Bryne vgs V7 V18 D6 V35 
Sivertsen John-Erik St. Olav vgs D2 D3 D5 D8 
Skarsheim Anne Aune barneskole V1 V11 V21 V31 
Skauli Kirsten Hellerud vgs V7 V17 V26 V36 
Skei Kari Vollen skole D1 V15 V25 V32 
Skjelvik Eivind Ullensaker kommune D1 V15 V22 V33 
Skjesol Christian Oppdal Ungdomsskole V3 D3 V19 V32 
Skjærpe Camilla Sandnes vgs D2 V16 D5 D8 
Skjærvold Siv Stavset skole V1 D3 V23 V29 
Skjørestad Marita Hodne Gand vgs D2 D3 D6 D8 
Skoglund Julie Utdanningsdirektoratet V2 SV4 D6 D8 
Skori Tone Billingstad skole V1 D3   V29 
Skorstad Thomas Selsbakk skole V4 V11 D6 V33 
Skåland Anne UDE i Oslo D1 V10 V19 V31 
Skøyum Rubi Lillestrøm vgs V9   V25 V36 
Sletten Marianne Hodne SMI-skolen Vest Agder V8 SV4 V27 V34 
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Slørdal Wenche Børresen skole V3 SV4 V23 D8 
Stabell Kristin Refsnes skole V5 V11 V19 V30 
Standal Håkon Frederik II vgs V7 V17 V27 V34 
Staverløkk Gerd Rennebu barne-og ungdomsskole D2 D3 D6 V32 
Stedøy Ingvill Merete Matematikksenteret, NTNU V9 V18 D5 D8 
Steensen Nina Killingrud ungdomsskole V5 D3 D6 D8 
Steine Paal Alternativ skole Asker, avd. Stordammen V3 V15 V23 D7 
Stengrundet Susanne Matematikksenteret V7 V10 V19 V34 
Stenhaug Anita Lysheim D1 V11 D5 D7 
Stenseth Øyvind Gyldendal Undervisning         
Stensheim Anniken Stavset skole V2 V12 V22 V31 
Stensholt Sigvat Skeisvang vgs V1 V17 D6 D8 
Stephansen Charlotte Ruseløkka skole D2 D3 V25 V33 
Stomperudhaugen Lars Gulset ungdomsskole D1 V10 D5 V29 
Storesund Cecilie Karmsund VGS D2 V17 D6 V35 
Streitlien Åse Universitetet i Sørøst-Norge         
Strømeng Tor Egil Solør VGS D2 V17 V27 V36 
Støren Eva Asker voksenopplæring V7 V12 D6 D8 
Støve Kjersti Øksnevad VGS D2 V17 V27 V34 
Sumpter Lovisa Stockholm Universitet         
Sundal Heidi Borgen ungdomsskole V7 V12 V19 D7 
Svein Søvde Midtstuen skole V7 SV4 V26 D8 
Svensli Karoline Borgen ungdomsskole V6 V12 V23 V33 
Svingen Olaug Lona Matematikksenteret V6 V11 V23 V32 
Svorkmo Anne-Gunn Matematikksenteret D1 V11 V19 V28 
Svorkmo Morten Matematikksenteret V4 V12 V21 D7 
Svåsand Eldrid Vardafjell vgs D2 SV4 D6 D8 
Sværen Oddgeir Sandnes vgs V9 V15 V21 V29 
Swift Cecilie Universitetet i Sørøst-Norge V7 V15 D5 V34 
Sæther Hilde Karin Vågen vgs V9 SV4 V25   
Sævareid Karina St. Svithun vgs V7 V17 V25 D8 
Søberg Liv Habberstad Ullensaker kommune V3 SV4 V23 D8 
Søndervik Ole Martin Høle barne- og ungdomsskole V1 V11 V25 V29 
sørensen bjarne Rogaland Fylkeskommune V1 V16 V23 V33 
Sørensen Jan Egil Skien kommune V6 V10 V21 V29 
Sørensen Ingvild Karmsund vgs. D1 V16 D6 V33 
Sørhagen Kirsti Sandnes vgs V8 V18 D6 V28 
Sørli Marianne Nordlandet u-skole V1 D3 D5 V28 
Søvik Hilde Karmsund vgs D2 D3 D6 D7 
Tangen Janneke Fagavdeling bhg og skole V2 D3 D6 D8 
Tehrani Lina Bølehøgda skole V1 V11 D5 V29 
Tellefsen Helga Kufaas OsloMet D1 D3 D6 D7 
Tengesdal Kristine Lovise Møllebakken skole V2 V10 D6 V30 
Thomas Andreas Strindheim skole V6 V10 D5 V31 
Thoresen Hanne-Marte Horten kommune   SV4 V22 V32 
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Thoresen Marte Matematikksenteret V5 SV4 V19 D8 
tiltnes inger bærum D1 V10 V20 D8 
Tindeland Anita St. Olav vgs D2 V18 D6 V33 
Tindeland Gunn Tone Karmsund vgs V8 V16 V27 V35 
Tjelle Erlend Fræna vgs D2 V10 D5 D8 
Tjemsland Olga Jåttå vgs D2 V17 V24 V35 
Tjensvold Jostein Stavanger katedralskole D2 D3 V27 V33 
Tjøstheim Håvard Kopervik vgs V9 V17 V25 D8 
Tofteberg Audun Groruddalen skole V7 D3 V25 V34 
Tokheim Jorun Irene Den virtuelle matematikkskolen V6 V10 D6 D7 
Torkildsen Svein H. Matematikksenteret D2 V15 V22 D8 
Tormod Ryen Smevold Gjellerås skole V2 V10 V20 D8 
Trachsel Sissel Sandvika vgs V3 V14 D6 D7 
Tretteteig Eriksen Anne-Guro Bjøråsen ungdomsskole V5 V12 V24 D8 
Trinh Hy Man Vesong ungdomsskole V4 V11 V20 D8 
Trondsen Karoline St Olav vgs V9 SV4 V19 D8 
Tuko-Barkhall Kjersti Drivdalen Skole V3 V10 V21 V31 
Tysse May Helen Hellerud VGS V8 V18 V27 V36 
Tømmerdal Stian Matematikksenteret V3 SV4 V22 D7 
Tømmerstigen Hege Harestua skole V5 V15 V23 V30 
Ueland Anne Berit Sande skole V2 SV4 V20 V30 
Ueland Jan Olav Børresen skole V1 V15 V19 D8 
Ueland Jo Mo og Øyrane vgs V3 V11 V27 V32 
Uggerud Audun Dragonbox         
Ullestad Aud Charlotte Gand vgs D2 V17 D6 V35 
Unhammer Johanne Jåttå vgs V9 V14 V25 V33 
Unstad Elin LAMIS         
Valbekmo Ingunn Matematikksenteret     V20 D7 
Valvik Svein Arne Eggebø Stavanger katedralskole V1 SV4 D6 V33 
Vederhus Anna Bjøråsen skole V6 SV4 D6 V34 
Vestergaard Birte Oslo by Steinerskole V9 SV4 V26   
Viddal Anne May Charlottenlund barneskole V2 V12 V22 D7 
Vigmostad Karl Roar St.Olav vgs D1 D3 V24 V34 
Vikshåland Norunn Vardafjell vgs, ROGFK V8 V10 V25 V34 
Volden Øivind Aune barneskole V3 V11 V20 V29 
Voldset Bente Utdanningsetaten Oslo kommune V4 SV4 V19 V29 
Voll Rita Sande skole V2 V14 V20 V30 
Vorre Kristian Lie Kopervik Vgs V9 V17 V25 V34 
Wahl Karine Holm Strindheim skole V3 V11 V20 V29 
Weider Pia Pernille Hetland Vgs V7 V18 V26 V36 
Westly Else Birkelid Læringssenter V5 V12 D6 V28 
Wiig Terje Engh Utdanningsetaten, Oslo kommune V1 D3 V19 V34 
Winther Kjetil Ims Øksnevad vgs D2 V17 V27 V34 
Wister Torunn Introduksjonssenteret D1 SV4 D6 D8 
With Helene Strindheim skole V2 V12 V21 V29 
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Yang Hui Ying Frederik II vgs D2 V18 D6 D8 
Ydstebø Kristian Bryne Vgs V1 V18 V24 V35 
Yksnøy Nina Åse skole V2 D3 D5 V30 
Zeigler Harald Jordal skole D2 V15 V20 V30 
Zeljko Jaric St. Olav vgs V9 SV4 V26 D7 
Ziegler-Olsen Anne Lene Grenland Kristne Skole V5 V11 V27 V33 
Zvorono Veronika Tromsdalen VGS V8 V10 D6 D7 
Åbø Karl Magnus Fræna vgs D2 V10 D5 D7 
Ødegård Sidsel Jåttå vgs V9 V14 V24 V36 
Østby Lie Randi Tanem V2 V12 V21 V30 
Østebø Åse St.Olav vgs D2 SV4 V19 V34 
Østhus Tormod St. Svithun vgs V7 SV4 V25 V34 
Østrem Edvin Bryne vgs. D1 D3 D6 D7 
Øvervoll Sanna Pauliina Tromsdalen vgs V8 V16 V25 V34 
Øvrebekk Gaute St. Olav vgs V7 SV4 D6 V34 
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