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Oppgave 1
En markedsundersøkelse i en liten butikk viste at to tredeler av kundene kjøpte melk. Av de
som kjøpte melk var det tre femdeler som kjøpte brød.
a) Hvor stor andel av kundene kjøpte både melk og brød? Begrunn valget av
regneoperasjonen du benytter. Vis dette med en modell/representasjon som du kan
presentere på 8.-10. trinn.
b) Anta at det var 100 kunder i butikken den dagen denne markedsundersøkelsen ble
gjennomført. Bruk en representasjon/modell som viser at det var 40 kunder som kjøpte
både melk og brød. Forklaringen skal være rettet mot elever på 5.-7. trinn.

Oppgave 2
Vi har regnestykket 75:15
a) Regn ut stykket på to ulike måter som er tilpasset 5. trinn. Strategiene som du velger
skal understøttes av en modell/representasjon.
b) Gi en situasjon/regnefortelling som passer til oppgaven. Den skal bygge på
målingsdivisjon.
c) Gi et eksempel på en minilesson tilpasset 5.-7. trinn som du mener understøtter
utviklingen av en relasjonell forståelse med tanke på divisjon. Hvilke modeller og
strategier vil du legge vekt på?

Oppgave 3
En oppgave til elever på 6.trinn lyder slik:

«Fem barn skal dele åtte like store sjokolader. Hvor mye sjokolade får hvert barn? Hvordan
vil du fordele sjokoladene?».

Marit påstår at hvert barn får en hel pluss en halv pluss en tidels sjokolade, det vil si
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sjokolade. Tore er uenig og mener at hvert barn får 1  1  1  1 sjokolade.
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a) Hvem har rett? Hvordan tror du Marit og Tore har tenkt, og hvordan kan de ha
representert eller tegnet dette?
b) I neste oppgave er det åtte barn som skal dele fem sjokolader. Løs oppgaven på
samme måte som Marit eller Tore som begge brukte enhetsbrøker/stambrøker. Hvor
stor del av en sjokolade får hvert barn nå?

Oppgave 4
En elev har kommet fram til følgende: 3 3 : 1  13 1
8 4

8

a) Er dette riktig? Hvordan kan eleven ha tenkt?
b) Hvordan kan du illustrere det du mener er det riktige svaret med en figur, der du har
spesiell fokus på rest? Forklar figuren din.

Oppgave 5
a) Vårt tallsystem er et posisjonssystem med base 10. Hva betyr det?
b) Hvilke utfordringer møter man på hvis man har grunntall (base) > 10?
c) Gjør om 1111𝑡𝑜 og 1001𝑡𝑜 fra totallsystemet til firetallsystemet.
d) Vis hvordan du adderer de to tallene du får i c) i firetallsystemet. Kontroller at svaret er
riktig ved å gjøre om til titallsystemet.
e) Hva er gjort feil i følgende utregning og hvordan ville du som matematikklærer hjulpet
medstudenten videre?

Oppgave 6
a) La 𝑎 og 𝑏 være heltall. Hva betyr det at 𝑎 er delelig med 𝑏?
b) Vis ut i fra definisjonen at 133 er delelig med 7, at 136 er delelig med 8 og at 99 er
delelig med 9.
c) For hvilke tall 𝑎, 𝑏 og 𝑐 er den følgende påstanden riktig? Begrunn svaret.
”Hvis 𝑎 ∙ 𝑏 er delelig med 𝑐 er enten 𝑎 eller 𝑏 delelig med 𝑐.”

Oppgave 7
Finn en kontekst/representasjon som forklarer følgende regnestykker.
a) 5 − (−3) = 8
b) 20 + (−14) = 6
c) 5 ∙ (−4) = −20
d) (−15) ∶ (−3) = 5

