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Sju år gamle Magnus Gjerlaugsen skal lage et magisk kvadrat. Han har fått fire tall, men må selv finne de fem som
mangler. Han klarer det.
– Jo vanskeligere, jo bedre for de små. De liker utfordringer, sier kontaktlærer Gerd Inger Moe. Hun snakker om
elevene på andre trinn på Smeaheia skole i Sandnes i Rogaland. De som vet hvem den russiske matematikeren Lev
Zankov er, og som løser ligninger med ukjente.
– Det jeg har lært av dette, er at vi må legge lista høyere i småskolen, sier Moe engasjert.
For to år siden startet Smeaheia skole et samarbeid med Universitet i Stavanger og Sandnes kommune. Prosjektet
går ut på å fornye matematikkundervisning.
– Barnet skal utvikle kognitive, emosjonelle, moralske og estetiske kvaliteter gjennom matematikken, sier Moe.
Sammen med lærerne Natasha Blank og Marit B. Johannesen har hun ansvar for prosjektet på skolen.
Tekst: Sonja Holterman
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