Har barnet ditt vansker med desimaltall,
måleenheter og/eller prosent?

Erfaringsmessig er de-e områder i matema1kken der mange elever på mellom- og
ungdomstrinn står fast. Noen forsøker å ”drille” de-e inn med mengdetrening, mens det
som regel er begrepsforståelsen det skorter på.
I bunnen for problemene med desimaltallsregning, omregning av måleenheter og
prosentregning ligger all1d en mangelfull forståelse av 1tallssystemets oppbygging. Ved å
få de-e på plass, vil ferdigheter innen både disse, og mange andre områder innen
matema1kken, styrkes.
Nyborg Pedagogikk 1lbyr intensivkurs som skal bidra 1l å få begrepene og forståelsen på
plass fra grunnen av, og bruker prof. Magne Nyborg sin forskningsbaserte og
veldokumenterte begrepsundervisningsmodell i de-e arbeidet. Mange har få- vite om
denne metoden gjennom Eoråret bestselger innen fagbøker, «Hvordan fa-e
ma-e» (Johnsen&Natås, 2017).
Som Magne Nyborgs e-erfølgere, er vi som arbeider i Nyborg Pedagogikk oppta- av å
formidle denne vik1ge kompetansen videre inn mot skolene, men også å 1lby slik
undervisning 1l de som trenger hjelp med begrepslæringen.

Intensivkurs over 10 uker
begreper og tallforståelse
Kursinnhold:
1. økt: Individuell kartlegging og introduksjon til systematisk arbeid med begreper og
matematikk. Ut fra vurderinger gjort denne økten, vil eleven få tilbud om smågruppe eller
tilbud om eneundervisning om det er større utfordringer.
2.-8. Økt: Bygge forståelse for grunnleggende begreper, tall, symboler og titallssystem trinn
for trinn, inkl. de fire regneartene (pluss, minus, gange, dele) og desimaltallsregning.
9.-10. Økt: Her vil det være mulig å velge enten videre arbeid inn mot måleenheter eller inn
mot prosent.

Aldersgruppe: Mellomtrinn og ungdomstrinn/1.vgs
Det se-es sammen passende smågrupper ut fra læreforutsetninger og alder. Ved store uUordringer
vil det kunne gis 1lbud om mer omfa-ende eneundervisning over 1d.

Våre lærere:
Våre lærere i Bergen og Ålesund har, i 1llegg 1l mange års erfaring som lærere i skolen, også
spisskompetanse innen Systema1sk Begrepsundervisning. De-e gjør det mulig for dem ikke bare å
hjelpe elevene med selve matema1kken, men med selve begrepsbyggingen og det å lære å tenke
analy1sk.
Det er vik1g at læreren er ﬂink i faget si-, men når elever møter på vansker, er det minst like vik1g at
læreren vet hvordan begreper dannes og kan 1lre-elegge for en rik1g progressjon i denne
begrepslæringen.

Oppfølging mellom 6mene:
For best mulig eﬀekt, forventes en del
innsats mellom 1mene, så arbeidet med
ma-ekurset må prioriteres av eleven selv.
Vi kan ikke ta inn elever som ikke selv
ønsker å prøve. Det gis ikke ukentlige
undervisningsrapporter slik vi har i vårt
ordinære undervisnings1lbud, men det
gis oppgaver med hjem fra gang 1l gang.

Varighet: 18 undervisnings1mer fordelt
over 10 uker + kartleggings1me

Pris: Avhengig av gruppestørrelse.
Kurset faktureres forskuddsvis og er
bindende e-er innbetaling.
3-5 elever: 9.900 pr elev
2 elever: 11.900 pr elev

Muligheter og forbehold :
Enhver elev er unik, og utfordringene kan derfor være
av ulik karakter og grad. For noen elever kan det derfor
vise seg å ikke være tilstrekkelig med bare et enkelt
intensivkurs som dette, som baserer seg på at eleven
kan en god del fra før, men trenger hjelp til å sette
kunnskapen sin inn i system. Samtidig er vi av den
oppfatning at enhver elev har potensiale til å endre
sine forutsetninger for læring i positiv retning.
Gjennom god begrepsundervisning vil læringen kunne
skje med bedre forståelse enn tidligere, noe som vil gi
mestringsopplevelser og økt selvtillit i forhold til faget.
Systematisk begrepsundervisning er dessuten et
fagovergripende tiltak som vil stimulere til bedre
læring også i alle andre fag, ikke bare på
matematikkens område.
Med andre ord vil et slikt intensivkurs være et langt
skritt i riktig retning uansett utgangspunktet til eleven.

Påmelding: post@nyborgped.no eller tlf 48244945

