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Mike Naylor 
er ansatt som gjesteprofessor ved Matematikksenteret og er utdannet ved Florida State 
University. Han har 17 års undervisnings-praksis på alle nivåer fra barnehage til masterstudier. 
Mike er forfatter av lærebøker som blir mye brukt over hele USA og er interna-sjonalt anerkjent 
som foreleser og matematisk kunstner. Han er en velkjent spaltist og artikkelforfatter. Han er 
sjonglør og sirkusartist.

Gerd Åsta Bones 
er ansatt som prosjektleder på Matematikksenteret. Hun er hovedansvarlig for barnehage og 
begynneropplæring og leder mange utviklingsprosjekter ved senteret.  Hun tar i mot besøk, holder 
kurs og forelesninger og gjennomfører større kompetansehevingsprosjekter. Gjennom eget fi rma 
har hun tidligere utviklet ”Den matematiske ryggsekk” og Mattemeisen”, opplegg, aktiviteter for 
matematikklæring ute og inne. Oppleggene er utviklet gjennom 18 års praksis som lærer. 

ONSDAG 24. OKTOBER 2012
10.00-10.30  Kunstnerisk innslag ved ved Carl Haakon Waadeland og Mike  Naylor.
 Åpning ved Jon Walstad 
 Velkommen ved Anne Nakken, DMMH/Gerd Åsta Bones, Matematikksenteret

Jon Walstad
Utdannet cand. real med hovedfag i matematikk. Undervisningserfaring fra ungdomsskole og 
videregående skole. 6 år som høgskolelektor i matematikk i lærerutdanningen. Lang erfaring 
som administrator og leder, rektor ved ingeniørhøgskole og studiedirektør ved universitet. Leder 
av Matematikksenteret fra 1. august 2009.

Carl Haakon Waadeland
Trommeslager og perkusjonist, professor i utøvende musikk, med fokus på jazzfag og musikktekno-
logi, doktorgrad i musikk (dr.art) med avhandlingen “Rhythmic Movements and Moveable Rhythms 
– Syntheses of Expressive Timing by Means of Rhythmic Frequency Modulation” (NTNU, 2000), 
cand.real med matematikk hovedfag (Univ. i Trondheim, 1977). Carl Haakon underviser i tromme-
sett, rytmikk og musikkteknologi. Han er involvert i fl ere forskningsprosjekter knyttet til empiriske 
undersøkelser av rytmeframføring med spesiell fokus på relasjoner mellom rytme og bevegelse 
samt timing og sound. Han har medvirket på en lang rekke plateinnspillinger og turnéer i inn- og 
utland med en rekke kjente artister som Åge Aleksandersen & Sambandet, Halvdan Sivertsen, 
Terje Tysland, Annbjørg Lien, Henning Sommerro, Bjørn Alterhaug, John Pål Inderberg, Knutsen & 
Ludvigsen og Rasmus og Verdens Beste Band. 

Anne Hjønnevåg Nakken  
er høyskolelektor i matematikk ved Dronning Maud Minne Høyskole. Hun er utdannet som 
sivilingeniør ved NTNU med videreutdanning som lektor i matematikk og engelsk. Anne 
underviser i matematikk både på bachelor nivå ved Dronning Maud Minne Høyskole, og på 
videreutdanningen i matematikk og naturfag kalt ”Tenk på Tusen”. Hun er også mye brukt som 
kursholder i barnehage og småskole.
Anne er involvert i internasjonale forskningsprosjekter rettet mot førskolelærernes motivasjon 
og evne til å se de matematiske muligheter som oppstår i barnehage-hverdagen. Hun er opptatt 
av matematikkglede, og hvordan de voksne kan bidra til å løfte dette frem sammen med barn.
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Resultater fra et forskningsprosjekt der over 1000 toåringers  matematikk er observert 
over en tremåneders periode i lek og hverdagsaktivitet i barnehagene. Hvordan kan vi 
og hvorfor bør vi fi nne ut hva barna kan allerede så tidlig? Hvilken kompetanse viser 
toåringene? Hva er barnehagens utfordringer i forhold til det vi fi nner?

Elin Reikerås
førsteamanuensis ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning (Lesesenteret), Universitetet i  Stavanger. 
PhD i spesialpedagogikk med avhandling om sammenhenger mellom regning og lesing. Hovedfag i matematikk. Hun 
har lang undervisnings- og veiledererfaring fra lærerutdanningene, både i førskole og allmenn, og i spesialpedagogikk. 
Forskningen hennes har fokus på barns matematikkutvikling i barnehage og skole. I tilknytning til dette har hun 
publisert en rekke vitenskaplige artikler både nasjonalt og internasjonalt. Reikerås har også vært med å skrive mange 
fagbøker og lærebøker bl.a. ”Det matematiske barnet” og  matematikkeventyrserien ”Min første 1-2-3”. Hun leder 
nå arbeider med matematikkdelen av det fl erfaglige Stavangerprosjektet- Det lærende barnet. Her følges over 1000 
barns utvikling fra de er 2 til de er 10 år.  

Bjørg Svinsholt
Bjørg underviser i forming ved Dronning Mauds Minne Høyskole.  Hun er 
utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim.  Bjørg er svært allsidig innenfor 
formingsfage og arbeider innenfor så vel skulptur som kunstmaling, leire og 
toving. Bjørg er opptatt av uterommet og fl ytter gjerne sin kunstneriske aktivitet 
utendørs. Ta en runde i en av pausene under konferansen og dere vil fi nne fl ere 
av Bjørgs produkter som smykker høyskolen.

Anne Hjønnevåg Nakken - se forrige side.

ONSDAG 24. OKTOBER 2012
10.30-11.15 Math-Jam-Session
Mønster, form, tall og telling med tromme og sjonglering

Carl Haakon Waadeland/Mike Naylor  
Matematiske prinsipper som tall og telling, mønster, former, repetisjon, speiling og rotasjon gjelder også for tromme-
slageren og sjongløren. Felles nevner for begge er bevegelse og rytme. I plenumet vil Carl Haakon og Mike sammen 
spille, foretelle og leke med mønster og former. Vi får vite litt om det historiske bakteppet med militærmusikeren og 
trommeslagerens rolle, lytte til trommeslåtter og oppleve og erfare mange spennende  koblinger mellom rytme og 
matematikk med utgangspunkt i afrikansk groove, subjektiv rytmisering, ostinater og improvisasjon.

11:30-12.30 Plenum 
To år og allerede på vei inn i matematikkens spennende verden!  

15.30-16.30  Kreativitet  - med blikk for 
matematikk og forming – foredrag og aktivitet
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Parallellsesjon 2
Matematikkmestring og en god skolestart. Hvordan 
barnehagen kan la barnas første møte med  matematikken 
bli spennende og engasjerende. Hva det forutsettes at barn 
mestrer når de begynner på skolen. 

ONSDAG 24. OKTOBER 2012
Deltagerne kan velge mellom 4 parallellsesjoner denne økta.

1330 – 1515 Parallellsesjon 1
Blant prikker og hjerter i et matematikverksted
I mange grunnskoler bygges det matematikkverksteder. 
Hvilken nytte kan førskolelærer ha av å kjenne til hva barnet får møte der? 
I parallellsesjonen tar jeg ikke opp hvordan vi praktisk bygger opp et matemtikkverksted, 
i stedet kommer jeg inn på følgende punkter:
• Hva vi mener med begrepet matematikkverksted og de tydlige koblingene som fi ns i den svenske førskolens læreplan
• Viser eksempler på arbeidsgang mellom konkrete aktiviteter og abstrakt matematikk
• Diskuterer innholdet i begrep, hensikt og uttrykksformer
• Argumenterer for hvorfor vi anser at barnas dokumentasjon er veldig verdifull
Vi vil også prøve ut et par laborative aktiviteter samt fundere på hvilke matematiske erfaringer det er ønskelig at 
barnet har med seg fra barnehagen til matematikkverkstedet.

Lena Trygg
är textil- och matematiklärare som undervisat i textilslöjd (åk 1-9) och i matematik (åk 6-9). Efter en kortare tid inom 
lärarutbildningen arbetar hon sedan drygt 10 år på Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM, i Göteborg. Hon 
har stort intresse för laborativ matematikundervisning med ansvar för NCM:s matematikverkstad. Hon arbetar också 
som redaktör för bland annat Nämnaren, Strävorna och delar av NCM:s webbplats.
 

Else Devold
Her vil dere få høre hvordan barnehagene kan legge til rette for at alle barn får gode 
opplevelser med matematikk. I tillegg til å gå igjennom hva som er lurt å kunne ved 
skolestart og hvorfor dette er sentrale områder. Dere vil få mange konkrete ideer til hva en kan gjøre og hvordan man 
legge til rette for at barn oppdager matematikk og hvordan de kan få varierte og gode opplevelser med matematikk i 
barnehagen.  Devold har hovedfag i barnehagepedagogikk og videre fordypning i matematikkopplæring og leseopplæring. 
Hun har arbeidet mange år i barnehage og skole og arbeider nå som spesialpedagog på Furuset skole i Oslo. Der under-
viser hun de elevene som trenger ”skreddersydd” opplæring i lesing og regneferdigheter. Hun er opptatt av det å lære 
skal være morsomt, spennende, men også utfordrende for hvert enkelt barn. 
Else Devold har ledet og deltatt i fl ere prosjekter om overgang fra barnehage til skole og har derfor mye erfaring med 
hva som er kan gjøres for å gi fl est mulig barn er god skolestart. Devold er forfatter av fl ere matematikkbøker for 
barnehager, hun sitter i styret i LAMIS (Landslaget for matematikk i skolen) og er en ettertraktet foredragholder.
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Parallellsesjon 3
”Aktive barn = glade barn – også når barna utvikler 
matematisk forståelse, ferdighet og kunnskap!”

Hvordan gjøre matematikkaktiviteter attraktive for barn i barnehagealder?  
Hva må til for å skape kreative og oppglødde barn som ikke vil avslutte 
aktiviteten? Hvordan engasjere og skape undring hos barna? Jeg ønsker å vise 
hvordan et utgangspunkt i barns hverdag skaper entusiasme og kreativitet hos 
barn, også når de blir utfordret langt over sitt egentlige ferdighetsnivå. 
Hva er meningsfylt matematikk for små barn? 
Undring, refl eksjon og praktiske øvelser vil ha hovedfokus i denne sesjonen. 

Parallellsesjon 4
- nettbrett i barnehagen – praktisk økt 

I parallsesjonen vil deltagerne få anledning til å teste ut, diskutere og refl ektere 
over bruk av nettbrett og applikasjoner i forbindelse med matematikk i barnehagen. 
(Se plenumsbeskrivelse og om Filip Witzell under torsdagens program) 

Gina Onsrud
Gina Onsrud er allmennlærer med snart 20 års praksis. Gina er i dag ansatt på Nardo skole i Trondheim, hvor 
hun i år underviser på 1.trinn. Å skape et positivt forhold til faget for alle elever er en av hennes ambis-
joner.  Hovedmålet for all undervisning er økt faglig utbytte for barna. Dette målet arbeider hun mot gjen-
nom varierte undervisningmetoder og med den aktive elev i fokus. Hun har tidligere vært ansatt på Nasjonalt 
Senter for Matematikk i Opplæringen hvor hoved-arbeidsoppgavene var utvikling av de nasjonale prøvene i 
regning for 5.trinn.  En del av oppgavene var også kurs for ansatte og praktiske økter med barnehagegrupper 
i forbindelse med innføring av ny rammeplan for barnehagene.  Gina Onsrud ble tildelt Holmboeprisen, årets 
matematikklærer, for 2012.

Filip Witzell
Filip er utdannet barne- og ungdomsarbeider. Han har 12 års praksis fra skole og barnehage. 
De siste sju årene har han vært ansatt i Regnbuen barnehage, Trondheim.
Siden ”Commodore’ 64” på slutten av 80-tallet har data vært en stor lidenskap for Filip. I alle de årene 
han har jobbet i barnehage og skole, har han vært opptatt av målrettet bruk av IKT. Spesielt i de siste 
årene når ”touch”- teknologi og nettbrett har blitt utbredt, er det lettere for de minste barna å ta i bruk 
digitale verktøy. Filip er opptatt av at de voksnes kompetanse bør være så høy, at de kan veilede barna og 
undre seg sammen med dem når digitale verktøy brukes.

12:30-13.30  Lunch 
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TORSDAG 25. OKTOBER 2012
09.00-09.45 Plenum
Erfaringer internasjonalt
Matematikk i barnehage og førskolelærerutdanning i et fl erkurlturelt perspektiv
 - ved Oliver Thiel og Anne Nakken, DMMH

09.45-10.30 Plenum
Finnes det en app for alt?
I foredraget vil Filip fokusere på bruken av matematikk-applikasjoner på nettbrett. 
Han vil gi eksempler på hvordan forskjellige applikasjoner dekker et vidt spekter av 
områder innenfor matematikk i barnehagen. Filip vil gi eksempler på hvordan dette 
kan foregå på barns premisser ved bruk av ”touch-teknologi” og hvordan pedagogene 
kan benytte seg av undringen rundt temaene barna er opptatt av og hvordan de kan 
introduseres for nye tema.

Filip Witzell
Filip er utdannet barne- og ungdomsarbeider. Han har 12 års praksis fra skole og barnehage. De siste sju årene 
har han vært ansatt i Regnbuen barnehage, Trondheim. Siden ”Commodore’ 64” på slutten av 80-tallet har data 
vært en stor lidenskap for Filip. I alle de årene han har jobbet i barnehage og skole, har han vært opptatt av 
målrettet bruk av IKT. Spesielt i de siste årene når ”touch”- teknologi og nettbrett 
har blitt utbredt, er det lettere for de minste barna å ta i bruk digitale verktøy. 
Filip er opptatt av at de voksnes kompetanse bør være så høy, at de kan veilede 
barna og undre seg sammen med dem når digitale verktøy brukes.

  

Oliver Thiel
Førsteamanuensis i matematikk ved Dronning Maud Minne Høyskole. Han har en 
doktorgrad i matematikk rettet mot lærerutdanning. Han er utdannet fysiker ved Frie 
Universitetet Berlin (Tyskland) og har videreutdanning som lærer i fysikk, matematikk og 
tysk ved Humboldt Universitetet i Berlin. Oliver underviser i matematikk på alle nivåer 
ved Dronning Maud Minne Høyskole. I Tyskland har han undervist matematikk både for 
allmennlærere og førskolelærere.
Han er en viktig aktør i utvikling av materiell (bøker og utstyr) rettet mot matematikk for små barn. Oliver har erfaring med 
matematikk på alle nivå i skolen, men har de siste år blitt mer og mer fasinert og opptatt av barnehagematematikk. Denne 
interessen henger sammen med hans glød for tidlig matematikkstimulering, da hans forskning viser hvor viktig dette er. 
Oliver er involvert i fl ere forsknings-prosjekter rettet mot både barns læring og forståelse av matematikk, samt 
førskolelærerens rolle i barns matematiske utvikling.
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TORSDAG 25. OKTOBER 2012

10.45-11.15 Plenum 
Matematikksenterets satsing på barnehage/begynneropplæring
Gerd Åsta Bones/Mike Naylor

1115-12.15  Lunch

12.15-13.45 Parallellsesjoner
Deltagerne kan velge mellom 4 parallellsesjoner denne økta.
Repetisjon av samme parallellsesjoner som på onsdag.

 
14.00-14.45 Plenum
“Tenk om” tekster og sanger for barn kan 
vekke undring og matematikkglede! 
ved Rasmus Rohde fra Verdens Beste Band

Rasmus Rohde
Rasmus Rohde har studert musikk og historie og er utdannet manusforfatter fra 
Den Norske Filmskolen på Lillehammer. Han arbeider som musiker, tekstforfatter, 
komponist og dramatiker. Han har jobbet på Trøndelag Teater som musiker og 
skuespiller. Han har spilt med mange fl otte musikere, som f.eks. Jovan Pavlovic, 
Erlend Smalås og Carl Haakon Waadeland i ”Verdens Beste Band” og også med en rekke kjente artister som Arja 
Saijonmaa, Gøran Fristorp og Bjarne Brøndboe. Som komponist har Rasmus arbeidet med mange ulike sjangre og 
medier. Han har skrevet musikk til NRK Supers tv-serie ”KOSINUS”, sanger og låter til ulike band og orkester, og 
musikk til fl ere teateroppsetninger. Sammen med ”Verdens Beste Band” har Rasmus fått Spellemannspris i 
kategorien ”Beste Barneplate” to ganger.
  


