Foreldrene
betyr
all verden!

Hvilken rolle har foreldrene?




Hjemmet er like viktig som undervisningen for at en elev
skal få bra resultater.
– Ikke tenk at skolen er barnas ansvar selv om du ikke
føler du har så mye å bidra med faglig sett. Du har mye
å bidra med når det gjelder å skape en god følelse for
skolen.
- Professoren Thomas Nordahl

Mona Røsseland
Lærebokforfatter, MULTI
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Hvilken rolle har foreldrene?






Foreldres holdning og innstilling er viktig for barns
læring i matematikk.
Foreldre som støtter og viser at de synes matematikk er
viktig, støtter barn gjennom sin positive holdning.
De kan utfordre og engasjere barna hjemme med for
eksempel spill og matematikk i hverdagssituasjoner
(innkjøp, matlaging, reiseplanlegging, fritidsaktiviteter,
aviser, TV osv).
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Samarbeid skole - hjem




Foreldre trenger å vite hva elevene lærer på skolen i
dag, og hvilke begreper som er problematiske.
Foreldre trenger å vite hvordan ulike arbeidsmåter
fungerer, og hvorfor de brukes.
Mål:
At foreldrene skal bli enda mer aktivt delaktige i sine
barns matematikklæring, og stimulere barnas lyst til å
lære matematikk
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Hva kan hjemmet gjøre?
Vær positiv!
Hvis du har en negativ holdning til matematikk, er sjansen
stor for at barnet ditt får det også.

Skryt av barnet og få han/henne til å tro på egne evner.

Ikke skjul at matematikk kan være utfordrende til tider, og at
utholdenhet og hardt arbeid er nøklene til suksess. Alle
strever litt og er faktisk nødvendig for få forståelse
matematikk.
Se og bruk matematikken i dagliglivet
- begrepsforståelse

Hva kan hjemmet gjøre?
Ha høye forventninger

En velkjent myte sier at bare noen elever er i stand til å
lære matematikk, og at en ikke kan forvente at alle skal
lære seg faget.


Din holdning og forventninger er avgjørende for å påvirke
fremtidige muligheter for barnet ditt. Kommuniser høye
forventninger til barnet og hans lærere. Sørg for at barnet
ditt får de samme mulighetene i matematikk som alle
andre.

Moro med matematikk

Spille brettspill, løse oppgaver, og løse hjernetrimmere med
barn. Påpeke gjerne matematikken som er involvert, og la
barnet diskutere strategier han brukte.
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Støtt leksene, ikke gjør dem!


Lekser - kan skape problemer…



Panikk – hold roen



Du er mer en guide enn lærer.
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Hvordan lærer barn
matematikk?

Forenkle leksene ved å stille spørsmål og lytte til barnet:
- Be hun lese oppgaver hun ikke forstår en gang til.
- Du kan lese oppgavene høyt og rolig for barnet, og
diskuterer hva er det oppgaven spør etter.
- Bytte til enklere tall i oppgaven
- Oppfordre barnet til å tegne hjelpetegninger
Oppmuntre barnet til å vise hvordan han har tenkt og hva
han har skjønt. *
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Det
viktigste for
læring
er det
barnet vet
fra før!
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Kompetansemål 1. trinn

Kompetansemål 1. trinn

Elevene skal kunne:

Elevene skal kunne:

-lese og skrive tall opp til 20, samt uttrykke slike tall
med penger

-lese og skrive tall opp til 20, samt uttrykke slike tall
med penger:

- sammenligne tall og antallet i mengder opp til 20

-kjenne tallsymbolene opp til 20 og være fortrolige
med uformelle måter å tegne og skrive antall eller
mengder på, som for eksempel vise hvor mye et tall
innenfor dette området er ved å skrive tellestreker,
vise antall fingrer, finne fram riktig antall klosser
eller lignende

-telle til 40 og baklengs fra 20
-løse addisjons- og subtraksjonsoppgaver med tall
opp til 20
- dele opp tall til 10 og forstå slik oppdeling som
likhet

Hvordan får vi dem dit?

Kompetansemål 1. trinn
Elevene skal kunne:
Sammenligne tall og antallet i mengder opp til 20:
sortere tall og sammenligne antallet i mengder med opptil
objekter i hver mengde

20

si hvilket tall som kommer før og hvilket som kommer etter tall
opp til 20

Hvordan får vi dem dit?

Lære ved hjelp av spill



Spille krig og sammenligne tall




Spill sparebøsse spillet og få erfaring med penger.




Spill sammen to og to.
Hver spiller tegner en stor sparegris på et ark.
I sparegrisen legges 43 kr, se myntene over illustrasjonen.
Kast to terninger ett tur. Spilleren som kaster skal få så
mange kroner som antall øyne på de to terningene til
sammen fra den andre.
Spill et bestemt antall minutter. Den med mest penger
vinner.
En spiller vinner også hvis den andre går tom.

20

10

5

5

1

1
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Tilpasning gjennom tall

Kompetansemål 1. trinn


Elevene skal kunne:



løse addisjons- og subtraksjonsoppgaver med tall opp til 20







Regnefortellinger


kjenne betydningen av symbolene +, - og =



- løse oppgaver knyttet til praktiske situasjoner der
mengder skal kombineres, fordeles eller sammenlignes, for
eksempel med konkreter eller med tegning



Truls har bedt 5 skolevenner i
bursdagfest. I tillegg kommer 2
nabojenter i selskapet. Hvor
mange barn kommer?
Kan vi lage et regnestykke til
fortellingen?
Hjemme har de 4 flasker brus.
Hvor mange må de kjøpe hvis alle
i selskapet skal få to flasker hver?
Hvordan blir regnestykket?

- løse oppgaver med ensifrede tall i hodet

9-May-11

Lag egne
problemløsningsoppgaver
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Kompetansemål 1. trinn
Elevene skal kunne:
- dele opp tall til 20 og forstå slik oppdeling som likhet
-dekomponere tall i 5 og 10 (som at 8 er 3 mer enn 5, og at
14 er 10 og 4)
-tallvennene opp til 10 og forstå dette som likhet (er det 7 på
den ene siden og 4 på den andre, mangler det 3 der for å få
likhet)
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Tallvenner

Automatisere tallkombinasjoner
ved hjelp av spill..

Utstyr: centikuber/tellebrikker, A4-ark, kladdebok

10-VENN BINGO
Sett inn tallene: 4-9
Kast en terning og legg
sammen. Kryss ut tallet på
brettet som til sammen
med terningen blir 10.
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Hvordan får vi dem dit?

Spill: Sparegris











Spill sammen to og to.
20
Hver spiller tegner en stor sparegris
på et ark.
I sparegrisen legges 43 kr, se
myntene over illustrasjonen.
Kast to terninger ett tur. Spilleren
som kaster skal få så mange kroner
som antall øyne på de to terningene
til sammen fra den andre.
Spill et bestemt antall minutter. Den
med mest penger vinner.
En spiller vinner også hvis den andre
går tom.
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Hvordan får vi dem dit?


La gjerne elevene lage sine egne oppgaver som
de fører i kladdebøkene sine.

Utvikle gode
regne-regne
strategier
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Inndeling i tiere og enere

Tegne til hjelp


Kari har 20 kr og Siv har 14 kr. Hvor mye mer har Kari enn
Siv?
Kari 20 kr
Siv 14 kr



?

Noen barn lekte i en park, så gikk 5 hjem. Da var det 12
barn igjen i parken. Hvor mange var det fra starten?
Gikk hjem

Var igjen

5
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?

Tegne til hjelp
Nils hadde 48 geiter på gården sin. Han hadde 25
færre geiter enn Kåre. Hvor mange geiter hadde
Kåre?

Hva koster sekkene?







Flest
Kåre
Nils:
Færrest
48 geiter

differanse?



Susann, Mariell og Petter kjøper hver sin sekk.
Sekken til Mariell er tre ganger så dyr som sekken
til Susann.
Petter sin sekk koster halvparten så mye som
Mariells sekk.
Petter betaler 50 kr mer for sin sekk enn Susann
gjør for sin.
Hva er prisen på hver sekk?

25 geiter
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Tegn--modell
Tegn
modell--strategi

50 kr
100
kr
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