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Kikora Katapult – Utforskende matematikk
Kikora Trening – Adaptiv mattemestring
Kikora Innsikt – Rapporter og læringsanalyse

Diskusjon

Test deg selv

Eksamenstrening

Programmering

GeoGebra

Problemløserskolen



Kikora katapult – komplett 
læremiddel i matematikk





TV-serien «Blanke ark» på TVNorge

• Tydelig lærer

• Gode relasjoner lærer – elev

• Tydelig krav og forventninger til elevene

• Krav som følges opp

• Kartlegging

• Lære å lære

http://www.caspar.no/tangenten/2009/t-2009-4.pdf



TV-serien «Blanke ark» på TVNorge

Å se hvordan selvtilliten deres stadig øker håper vi er 
inspirerende for mange lærere, og kanskje noen ser behovet 
for og ønsker en endring.

Tommy påpeker at de alternative læringsmetodene som ble 
brukt i løpet av programmet ikke har blitt tatt i bruk én gang 
etter kameraene ble skrudd av.

«Vi fikk en hel boks av TV Norge med 
forskjellige figurer og ting som skulle 
gjøre det lettere å lære. Den boksen
har jeg aldri sett etter programmet 
var laget ferdig.»



Kikora katapult - Aktiverende læring og utforskende tilnærming

Hva er en «introduksjon»

1. Aktivere forkunnskaper 

2. Presentere (ny) teori og begreper

3. Presentere/forklare eventuelle konkreter / modeller 

(der det trengs; de fleste er selvforklarende)



Kikora katapult - Aktiverende læring og utforskende tilnærming

Hva er en «læringsrekke»

1. En rekke med oppgaver for å lære inn tema arbeidspakken gjelder 

– fokus på innlæring

2. Pedagogisk bygget opp i en satt rekkefølge.

3. Finnes for de fleste pakkene på tre differensierte nivåer – A – B - C



Kikora katapult - Aktiverende læring og utforskende tilnærming

Hva er en «utsjekk»

1. 3-5 oppgaver uten løpende tilbakemelding’

2. Egenvurdering

3. Hensikten er å følge opp om eleven jobber på riktig nivå, og å 

hjelpe lærer med å tilrettelegge







Kikora Trening – adaptivt treningsstudio









Det står eksplisitt at målet er at 
"elevene skal bli gode problemløsere og forstå 
hvordan matematikk henger tett sammen med 
andre fag"



Hvordan har vi løst dette i 
Kikora

• Anders Baumberger, Hanan Abdelrahman og Tom Rune 
Kongelf
lager hver uke oppgaver til «Ukas utfordring» som stimulerer 
til
problemløsning.

• Lærere får fullstendig fasit, løsningsforslag og lærerveiledning

• Sammen med Matematikksenteret og Udir har vi landet på 
problemløsningsstrategiene:

• Lag en tegning
• Gjett og sjekk
• Del opp problemet
• Lag en tabell
• Se etter mønster
• Tenk Baklengs





Fra skolestart 2020

Oppgaver laget til Mattemaraton og Ukas
utfordring blir til Problemløserskolen







Hva er MatteMaraton?

• Gjennomføres for 10.gang

• MatteMaraton er antikonkurransen hvor man ikke vinner 
på å gjøre mest eller være raskest. Her handler det om å 
fullføre på sitt nivå, i sitt tempo – sammen som et lag.

• Konkurransen skal:
• fremme engasjement for realfagene
• gi verdifull repetisjon innenfor alle emner i matematikk
• by på problemløsingsoppgaver og matematikk i praksis
• stimulere til samarbeid
• få flere elever i fysisk aktivitet.

• Med totalt 188 000 deltakere i fjor er MatteMaraton
Norges desidert største skolekonkurranse.
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