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Dagsoversikt
• Problemløsning som metode i å lære matematikk

• Geometriens kjerneområder:
- analysere egenskaper ved to- og 
tredimensjonale figurer
- gjøre beregninger av og sette størrelser 
lengder, areal, og lignende
- transformasjoner, der det blir utført en 
bestemt operasjon på de geometriske figurene 
(flytte, speile, rotere)

• Utforske og beskrive strukturer og forandringer i 
enkle geometriske mønstre og tallmønstre.
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Problembehandlingskompetanse

• Bygge ny matematisk kunnskap 
gjennom problemløsning

• Løse problemer som dukker 
opp i matematiske og andre 
kontekster

• Bruke og tilpasse et mangfald
av hensiktsmessige strategier til 
å løse problemer

• Bevisst reflektering over 
matematikken i 
problemløsningen
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Hva er et problem i 
matematikkundervisningen?

Noen ”definisjoner”:
• Oppgaver som elevene skal finne ut av 

uten at de gis noen metode eller oppskrift 
til løsning 

• Problemløsing er like mye å finne en måte 
å løse problemet på som å løse det

• En utfordring vil for en person være et 
problem dersom denne personen ikke har 
noen algoritme som vil gi løsning når 
personen konfronteres med utfordringen 
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Oppgave i flere trinn
• Første trinn kan være en (nokså enkel) 

introduksjonsoppgave til problemet. Den bør 
legges opp slik at alle kan delta. 

• Så kan elevene få oppfølgingsspørsmål etter 
hvert som de har løst introduksjonsoppgaven. 
Eventuelt kan ytterligere oppfølgingsspørsmål 
bli gitt om noen elever blir raskt ferdig. 

• Dette kan være spørsmål av typen: ”Hva hvis 
…?”
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Martins sykkelbutikk

• Martin har en sykkelbutikk. 
i butikken har han  29 
sykkelhjul.

• Han selger tohjulsykler og 
trehjulsykler.

• Hvor mange tohjulsykler og 
hvor mange trehjulsykler 
kan han ha i butikken sin?
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Åpen oppgave
• En annen måte å skape åpne oppgaver på, 

er å bruke oppgaver som er ufullstendige. 
• Det kan for eksempel være oppgaver hvor 

tallene mangler. Det kan gjøres med 
tekstoppgaver som denne:

• ”Stine og Lars plukker stein og skjell på
stranda og legger de i en stor haug. Når 
det blir kveld fordeler de steinene og 
skjellene mellom seg. 
Lag en tegning som viser fordelingen.”
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Et problem til

Tenk deg at 5 skal 
deles opp i to deler. 

Lag en oversikt over
hvordan 5 kan deles i 
to deler. 

Eller: En familie på 5 
skal på tur, noen blir 
hjemme. Hvilke 
muligheter har vi?
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4 kr
OOOO

Du har 10 kr.
OOOOO
OOOOO

Hva kan du kjøpe?

2 kr
OO
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En oppgave, mange utfordringer!

26-Jan-07 11

• Geometri handler om figurer og former, i fortrinnsvis 
to eller tre dimensjoner.

• Geometri handler om å se på figurenes og formenes 
egenskaper.Geometriske figurer har bestemte 
egenskaper som gjør nøyaktige beskrivelser mulig.

• Vi snakker om tre kjerneområder innen geometri:

Geometriens kjerneområde
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Geometriens kjerneområder:

1. Det å beskrive bestemte figurer. Figurene bør ha 
en eller annen form for regularitet. Eks. en figur 
med rette linjer, et bilde av en hest har ikke 
noen slik regularitet. Det dreier seg blant annet 
om å analysere egenskaper ved to- og 
tredimensjonale figurer

2. Gjøre beregninger av og sette størrelser på
vinkler, lengder, areal, og lignende

3. Transformasjoner, der det blir utført en bestemt 
operasjon på de geometriske figurene(flytte, 
speile, rotere)
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Geometri på 1. og 2.trinn

- gjenkjenne geometriske former i omgivelsene sine 
(trekanter, firkanter og sirkler, kuler, sylindere og 
terninger).

- sortere slike figurer etter geometrisk form. 
- kjenne igjen bilder av tredimensjonale figurer. (ikke 

nødvendigvis bruke riktig navn på disse figurene, men skille 
dem og beskrive likheter og ulikheter ved dem).

- bruke begreper til å beskrive plassering, som over, under, 
mellom, bak, foran osv.

- gjøre erfaringer med speilsymmetri i praktiske situasjoner
- lage og utforske enkle geometriske mønstre og beskrive dem 

muntlig, som for eksempel et mønster av trekanter hvor 
annenhver har spissen opp og ned. 
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• Tredimensjonale figurer er figurer som har romlig 
utstrekning.

• Todimensjonale figurer er enten avledet av 3dim. 
objekter, som overflaten til en terning (kvadrat) eller 
det er tegninger på et papir e.l.

• Undervisningen på skolen starter ofte med 2dim. 
figurer, for en anser det som lettest. 

• Men da bryter en med barnas erfaringsgrunnlag….
• Forholdet mellom 2D og 3D figurer har fått liten

oppmerksomhet i skolen.

1.Beskrive figurer
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- gjenkjenne 
geometriske former 
i omgivelsene sine 
(trekanter, 
firkanter og sirkler, 
kuler, sylindere og 
terninger).
- sortere slike 
figurer etter 
geometrisk form. 
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Blindebukk
• Lag ulike former i f.eks papp og ha dem i en 

ugjennomsiktig pose. En og en elev får stikke hendene inn 
i posen, velge seg en figur og beskrive denne for resten. 
De andre elevene skal så prøve å finne ut hvilken figur 
dette er ved hjelp av beskrivelsen. Det kan hjelp å ha 
samme sort figurer liggende fremfor elevene slik at de kan 
se på disse samtidig som eleven prøver å beskrive. 

• Beskrivelser elevene kan bruke er for eksempel:
- Figuren jeg kjenner har fem flater. Noen av flatene er 
trekantet og en er firkantet. 

• En enklere variant av leken er bare å ha en og en figur i 
posen om gangen, og så la elevene kjenne og prøve å
finne ut hvilken figur de føler på.
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Tegne tredimensjonale figurer

Bygg mitt tårn
• Elevene deler seg i to like store grupper. De 

må arbeide slik at hver gruppe ikke ser hva 
den andre gruppen lager. 

• Alle elevene velge seg 3 klosser hver fra en 
stor haug med lekeklosser. Med de klossene 
bygger de hvert sitt tårn. Så skal de tegne 
dette tårnet på et papir. 

• Når det er gjort, bytter de ark med en elev 
på den andre gruppen. Så skal de forsøke å
bygge et likt tårn ut fra tegningen de har 
fått.
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Fra 3-dimensjoner til 2-
dimensjoner

• Finn fram en rekke klosser eller andre 3-dimensjonale 
objekter, med form som sylinder, terning, tetraeder 
(pyramide der alle fire sidene har trekantform), 
pyramide o.l. 

• La elevene undersøke sideflatene ved å tegne dem: 
Sett klossen oppå et ark og tegn rundt grunnflata. På
den måten kan vi illustrere at en sylinder er rund på
den ene siden, en terning er kvadratisk osv. Vend på
klossen og tegn den fra en annen side.

• La elevene tegne ulike trekanter og firkanter som de 
finner på disse to sidene. De bør få en linjal slik at de 
øver seg i å tegne rette streker. 
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Mangekanter og sirkler

• Det som er viktig i 2. klasse er å fokusere på egenskapene til 
figurene. Det vil for eksempel dreie seg om hvor mange kanter, 
sider og hjørner de ulike figurene har. 

• En mangekant er en figur avgrenset av rette linjer, altså ikke 
buete. Slike figurer kan legges tett inntil hverandre, kant mot 
kant.

• En firkant er en slik mangekant med fire linjer. En trekant er en 
mangekant med tre rette linjer.

• Vi kaller gjerne  mangekantenes linjer/sider for kanter, det er 
ikke feil å si side.  

• En sirkel er en figur der alle punktene på sirkelbuen er like langt 
fra et sentrum. Elever bruker ofte betegnelsen runding. Det er 
fint hvis elevene oppfordres til å kalle dette for sirkler, men husk 
at  noen figurer faktisk kalles runding. Det er figurer som ikke
oppfyller kravet til sirkelen. 
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Geometri med kroppen

• Elevene kan lage de 
forskjellige geometriske 
figurene med kroppene sine. 
De kan legge seg på gulvet og 
oppdage at det trengs tre 
elever til trekanter og fire til 
firkanter osv.

• De kan også tråkke figurene 
ute i snøen, eller lage dem 
ved hjelp av tau eller pinner.
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Lag 
kunstutstilling

Bortnyik
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Kunstbilde av trekanter, 
firkanter og sirkler

• Klipp ut ulike geometriske figurer i farget 
papir, bruk gjerne ferdigklipte trekanter, 
firkanter og sirkler, men elevene kan også
tegne og klippe på frihånd. Lim de 
geometriske figurene sammen til et bilde.

• Bruk Autofigurer på datamaskinen
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2.Gjøre beregninger; Måling

• På 1. trinn introduserer en gjerne måling 
som det å sammenligne fysiske 
egenskaper. Her er det snakk om å ordne 
etter grove kategorier, som lav-høy, tung-
lett, større-mindre. 

• Først på 2. klassetrinn vil størrelsene bli 
målt ved hjelp av måltall og målenheter.

26-Jan-07 24

Måling

- sammenligne størrelser tilknyttet lengde.
- måle direkte, ved å plassere de to lengdene som 

skal sammenlignes inntil hverandre
- kunne bruke uformelle måleenheter, som 

tommer, museskritt, blyanter, pinner etc for å
sammenligne lengder. 

- bruke begreper som mindre-minst, større-størst, 
tung-lett, høy-lav.

- gjøre erfaringer med kronestykker i forbindelse 
med kjøp og salg.
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Areal
• Areal uttrykker 

størrelsen på en 
todimensjonal flate. 
Areal er altså et mål.

• Elevene kan beregne 
areal ved direkte 
sammenligning,

• ved å innføre 
måleenheter, som f.eks 
et A4-ark.

• ved å bruke
standardiserte
måleenheter, som cm2

26-Jan-07 26

Sortering

Sortere i tre hauger
• Be elevene samle sammen for eksempel noen 

blader eller kongler. Så skal de sortere disse i tre 
hauger: En haug for de små, en for de 
mellomstore og en for de store 
bladene/konglene.

• Andre ting å sortere kan være pinner som de 
skal kategorisere etter lengde, steiner etter 
tyngde og så videre. Sortering innendørs kan 
også gjøres etter kategorier som form, farge, 
størrelse og lignende.
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Sortering 

Sortere på rekke
• Be elevene finne 10 ting av samme sort, 

for eksempel 10 pinner. Pinnene legger de 
på en rekke fra kortest til lengst. Dette 
kan de også gjøre med steinene, der de 
skal legge fra lettest til tyngst. 

• Elevene kan også finne forskjellige ting og 
sortere etter lengde, vekt eller størrelse. 
La dem også prøve å lage kriterier selv, 
for eksempel blomstrer/blader etter farge.
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Statistikk

- samle og sortere enkle data i passende 
kategorier (etter ulike egenskaper, som 
farge, form, lengde, tyngde eller 
størrelse).

- Og beskrive hva som skiller de ulike 
kategoriene fra hverandre. 

- telle opp antallet i hver kategori, for 
eksempel med tellestreker. Til slutt kan de 
uttrykke dette med tallsymboler.

- sette opp i en enkel tabell. 
- illustrere data i enkle søylediagrammer. 
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3.Transformasjoner

• Når du har et 
todimensjonalt objekt, 
kan du foreta en 
transformasjon av det 
objektet. 

• Det kan være 
forstørring eller 
forminsking.

• Det kan være 
parallellforskyvning.

• Det kan være 
speiling/symmetri.

• Det kan være rotasjon.
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Symmetri;

• Etter 2.trinn står det 
i den nye planen:

• -gjenkjenne og bruke 
speilsymmetri i 
praktiske situasjoner

• Er dette for 
ambisiøst?
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Symmetri ute;

• På en utedag legges  symmetriske 
mønstre av naturmaterialer, for 
eksempler av kongler, kvister og 
steiner.
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Noen misoppfatninger …
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Symmetri som er enkel å lage 
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Symmetri
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Klippe snøkrystaller …
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Symmetri og origami
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Brett en hund, en katt eller en hatt
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Symmetri på geobrett …
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Lage rotasjonsbilde …
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Sol og stjerne av sirkler

1

2

3
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Sol og stjerne av sirkler

1
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Sol og stjerne av sirkler

• Den tredje sirkelen:
– Deles i mindre, LIKE 

deler, men det skal 
IKKE være åtte deler 
lik den første.

– Delene skal limes på
den første sirkelen. 
Forsøk ulike 
symmetriske mønster 
før du limer på. 

3
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Sol og stjerne av sirkler
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parallellforskyvning
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- kunne lage egne geometriske 
mønstre og beskrive dem
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- utnytte sammenhenger, som f.eks 
geometrisk mønster og gangetabell

• Legge sammen et partall med et 
partall. 

• Svaret blir partall eller oddetall?

•Legge sammen et partall med et 
oddetall. 

•Svaret blir partall eller oddetall?
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- utforske og beskrive strukturer og 
forandringer i enkle geometriske 
mønstre og tallmønstre:

• Tegn hvordan plassering blir med 4 bord?


