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Hvem er elevene i studien?
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We argue that students with special 
rights for mathematics education have 
many and varied characteristics, but 
that not reaching their mathematical 
potential is the overarching 
characteristic. 

(Gervasoni & Lindenskov, 2011, s. 308)



Tett på realfag
Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen

• Andelen barn og unge på lavt nivå
i matematikk skal reduseres.

– Styrke arbeidsmåter og
undervisningspraksis i
barnehage og skole.

– Bidra til at elever som strever i
matematikk, blir identifisert og
fulgt opp tidlig med effektive
tiltak.





Studiens design
• 8. trinn
• 7 caser
• Kvalitativt
• Heterogene smågrupper
• LIST-oppgaver (figurtall)
• Materiell tilgjengelig

– Klosser/brikker
– Ruteark
– Tabeller
– Figurer



LIST-oppgaver (Lav inngangsterskel, stor takhøyde)

• Lav inngangsterskel: 
– Det er lett å skjønne hva oppgaven spør etter
– Det er lett å komme i gang med oppgaven

• Stor takhøyde
– Oppgaven kan løses på ulike måter (tilpasset elevene)

https://www.matematikksenteret.no/kompetanseutvikling-i-skolen/elever-med-stort-l%C3%A6ringspotensial/om-list-oppgaver




Lav inngangsterskel
• Vi erfarte at de aller fleste elevene 

turte å starte på oppgaven 
umiddelbart

• Vi observerte at terskelen for å bruke 
klossene lav for alle elevene, 
uavhengig av prestasjoner



https://nrich.maths.org/





https://nrich.maths.org/
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