
«Jeg har lært masse nytt, så egentlig angrer jeg ikke et 
sekund på at jeg måtte på sommerskole»

Anne Seland

Gardermoen 12.11.2018

Dette er en kortversjon av 
presentasjonen. Noen sitater og 
elevsvar er tatt bort.



• Sommerskolen                                    

• Historiene bak eneren   1

• Måter å tenke og arbeide på
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Hva skal jeg ta med? 
Ta med egen PC og skrivesaker

Frokost og lunsj 
Det blir servert gratis frokost og lunsj hver dag 

Undervisningstid
NB! Ved behov kan undervisningen enkelte dager vare til kl. 14.00 





Evaluering - Sommerskole 2018



• Elevene har sett at 1’eren står der 

• Kort periode

• Bare matematikk

• Rammen rundt 

MEN ...

På sommerskolen seiler vi i medvind



Mestring     – Mening Motivasjon              



• Sommerskolen                                    

• Historiene bak eneren   1



Jeg gidder ikke bry meg mer!

• Atferd bygger på tidligere 
erfaringer

• Unngåelsesatferd

Røsseland, 2011



Jeg gidder ikke bry meg mer!

• Learning changes who
we are and creates
indentity

Wenger, 1998



• Sommerskolen                                    

• Historiene bak eneren   1

• Måter å tenke og arbeide på



Hva er viktig i møte med disse elevene?

• Mestringsfølelse
Mestring – Mening ⇢ Motivasjon

• Nok tid på det grunnleggende
Nivå

• Fokus på det å forstå og se sammenhenger

• Bli sett
Tid til hver enkelt

Nei, du bare adderer eksponentene 
... !

a5 ⋅a3 = 2a15

a5 ⋅a3 = 2a15

a5 ⋅a3 = 2a15

Hva av det som fungerer 
på sommerskolen kan vi 
ta med oss inn i 
skoleåret?
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Ikke meningsløse 
metoder for å 
forenkle eller lage 
snarveier!
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Nei, du bare adderer 
eksponentene ... !

a5 ⋅a3 = 2a15

a5 ⋅a3 = 2a15

a5 ⋅a3 = 2a15

Hvordan var det nå:
Er                          ? 

Heggem, 2017



Hva er viktig i møte med disse elevene?

• Tydelige og overkommelige mål

• Variasjon i arbeidsmetoder

• Tydelig og klar formidling

• Struktur og oversikt

• Forventninger

Nei, du bare adderer eksponentene 
... !

a5 ⋅a3 = 2a15

a5 ⋅a3 = 2a15

a5 ⋅a3 = 2a15
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• Tallforståelse

• Regnestrategier

• Forstå og se sammenhenger







Titallsystemet
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• Tallforståelse
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Multiplikasjon



Divisjon
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• Tallforståelse

• Regnestrategier

• Forstå og se sammenhenger



Likninger



Likninger



Likninger



Når elever prøver å huske hundrevis av 
metoder, … , blir det svært vanskelig
for dem å bruke disse metodene i nye
situasjoner. Dette fører til manglende 
suksess på både eksamen og i situasjoner 
som krever matematisk tenking i livet elles. 

The elephant in the classroom

Jo Boaler
Standford University



Hva tenker dere på når jeg sier Pytagoras?

Eh … Var ikke det noe sånn med katet i andre? … Eller? … 
Nei – jeg vet ikke.









• En rett vinkel

• To korte og en lang side



Struktur og oversikt

Hva har vi lært?

Hvordan kan vi kommunisere dette?

KORKE FLASKENE



42,25

7,29

34,96

29,0

4,0

25,0



Én side om Pytagoras



Hva tenker dere nå på når jeg sier Pytagoras?

Kvadrater!  



Det handler veldig ofte om forhold …
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Hvorfor handler prosentregning for mange 
elever om å huske den riktige formelen?

Kan jeg ikke bare bruke den formelen vi lærte på 
ungdomsskolen?

Skal jeg gange eller dele med 100 her?

























































Det handler veldig ofte om forhold …

ü Forholdsregning

ü Proporsjonalitet

ü Prosentregning

ü Indeksregning

ü Reallønn

ü Formlikhet

ü Målestokk



Kompetansemål MAT1001 1P-Y



Tall og algebra
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

• gjøre overslag over svar, regne praktiske oppgaver, med 
og uten digitale verktøy, presentere resultatene og 
vurdere hvor rimelige de er

• tolke, bearbeide, vurdere og diskutere det matematiske 
innholdet i skriftlige, muntlige og grafiske framstillinger

• forenkle flerledda uttrykk og løse likninger av første grad 
og enkle potenslikninger

• tolke og bruke formler som gjelder dagligliv, yrkesliv og 
programområde

• regne med forhold, prosent, prosentpoeng og 
vekstfaktor

• behandle proporsjonale og omvendt proporsjonale
størrelser i praktiske sammenhenger

• Forholdsregning
• Prosentregning
• Proporsjonalitet



Geometri
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

• bruke og begrunne bruken av formlikhet, målestokk og 
Pytagoras’ setning til beregninger og i praktisk arbeid

• løse problemer som gjelder lengde, vinkel, areal og 
volum

• regne med ulike måleenheter, bruke ulike 
måleredskaper, vurdere hvilke måleredskaper som er 
formålstjenlige, og vurdere hvor usikre målingene er

• tolke, lage og bruke skisser og arbeidstegninger på 
problemstillinger fra kultur- og yrkesliv og presentere og 
grunngi løsninger

• Formlikhet
• Målestokk



Økonomi
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 
• gjøre greie for og regne med prisindeks, kroneverdi, 

reallønn og nominell lønn, og beregne inntekt, skatt og 
avgifter

• vurdere forbruk og bruk av kredittkort og sette opp 
budsjett og regnskap ved hjelp av regneark

• undersøke og vurdere ulike former for lån og sparing
• Indeksregning
• Reallønn


