Innhold
• Grunnleggende ferdigheter i regning dreier seg om å kunne
kommunisere, argumentere, resonnere, representere,
modellere og løse problemer av ulike slag.
• Vi skal fokusere på regning utover matematikktimene, både
for å gi elevene en bedre kompetanse i de andre fagene
ved hjelp av regning.

Grunnleggende ferdighet
regning i alle fag

• Men også for å gi dem en bredere matematisk forståelse
gjennom konkrete eksempler i andre fag og situasjoner,

Mona Røsseland
www.fiboline.no
10-Nov-11

Fagets egenart

Nasjonale prøver i regning

• De 5 grunnleggende ferdighetene kan opptre
forskjellig i de forskjellige fagene.
• Fagenes egenart gjør at
tilnærming/arbeidsmetoder/praktisk arbeid kan
variere fra fag til fag.

• Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i
hvilken grad elevenes regneferdigheter er i
samsvar med kompetansemål der
regneferdigheter er integrert.

• Grunnleggende ferdigheter er integrerte i
kompetansemålene i de enkelte fag og skal
medvirke til å utvikle fagkompetansen.

• Dette innebærer at nasjonale prøver i
regning ikke er en prøve i matematikk
som fag, men en prøve i regning som
grunnleggende ferdighet, det vil si som del
av fagkompetansen i alle fag.
10-Nov-11
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Mer informasjon
grunnleggende ferdighet
regning i de andre fagene

4

3

Størrelse på land, byer mm.
Målestokk, kart
Høyeste fjell, lengste elv mm.

http://www.matematikksenteret.no/
Tabeller,
statistikk,
diagrammer

Samfunnsfag
Folketall

Planlegge en reise, budsjett
10-Nov-11

Historiske begivenheter,
tidslinjer
6

1

Økonomi

http://pengeby.no/

• http://www.cashkontroll.no/

www.avisiskolen.no 101 ideer
• Kjøp og salg av leiligheter og hus.
• Velg ut tre leiligheter fra annonsesidene. Finn ut hvor
mye hver enkelt leilighet koster å leie i året.
• Hvilken av leilighetene virker som om den er det beste
valget der du får mest for pengene?
• Hva hvis du kjøper en av dem; hva vil det koste deg pr
måned under forutsetning av at du må låne hele
beløpet?

Standardbudsjettet 2011
• Standardbudsjettet viser alminnelige forbruksutgifter for
ulike typer hushold. Det kan settes
• sammen slik at det viser kostnadene ved å opprettholde et
rimelig forbruksnivå for hushold
• av ulik størrelse og med forskjellig alders- og
kjønnssammensetning. Budsjettet omfatter
• både vanlige, løpende utgifter til mat, klær, hygieneartikler
o.l. og utgifter til sjeldnere innkjøp
• av varige forbruksgjenstander som møbler, elektrisk utstyr
o.l.

Statens institutt for forbruksforskning
http://www.sifo.no/
10-Nov-11
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Å kunne regne i... Naturfag

Hvordan spretter ballen?

• Å kunne regne i naturfag er å bruke tall og
beregninger for å registrere og utarbeide
resultater fra ens egne målinger og å lage
tabeller og diagrammer med naturfaglig
innhold.
• Å regne innebærer også å bruke og tolke
formler og modeller fra virkeligheten samt
bearbeide og tolke ulike typer data.

10-Nov-11
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http://www.youtube.com/watch?v=FrDbuedeEyk

2

Grubletegning
nauturfag.no

Grubletegninger
• Lærere og lærerutdannere kan bruke grubletegninger på
mange ulike måter i mange ulike situasjoner.
• For å gjøre elevenes forestillinger og forståelse mer
eksplisitte
• Utfordre og utvikle elevenes forestillinger og forståelse
• Stimulere til argumentasjon og diskusjoner
• Hjelpe elever til å stille sine egne spørsmål
• Utgangspunkt for å starte undersøkelser
• Fremme deltakelse og forsterke motivasjon
• Fremme språkutvikling og forståelse

Ulike forsøk i naturfag …

Teknologi og design
Emnet Teknologi og design er
et flerfaglig emne der naturfag,
matematikk og Kunst og
Håndverk samarbeider.
T&D dreier seg om å
planlegge, utvikle og fremstille
produkter til nytte i hverdagen.

10-Nov-11
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10-Nov-11

Bygg en
heisekran

Bygg en heisekran

• Kravspesifikasjoner:
• Skal være minst 60 cm høyt.
• Skal ha en løftearm som skal tåle minst et halvt
kilo.
• Angi målestokken dere lager heisen i. Virkelige mål
skal stå på skissen.
• Angi budsjett. Hver stålbjelke (blomsterpinne)
koster 2500 kr.
Diskuter ulike kriterier på gruppa i skissefasen:
- Hvilke kriterier vil en ingeniør velge?
- Hvilke kriterier vil en økonomiansvarlig velge?
- Hvilke kriterier vil en kunstner velge?
10-Nov-11
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• Vurderingskriterier:
• Løftekapasitet og rekkevidde
• Kostnadsrammen
• Design; utførselen, symmetri og lignende

10-Nov-11
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Presentasjon av T&D-prosjekt i
3.klasse

Gjenkjenne og bruke
geometriske mønstre

Tallsymbolikk

Ulike tidsregninger, årsrytmer

RLE

Statistikk

Antall tilhengere av en
religion
Kirkevindu, utsmykning av
religiøse bygninger
10-Nov-11

Finne fram i religiøse skrifter

19
10-Nov-11
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Beregning av helligdager i
kristendommen

Medlemstall i religioner og
livssyn
Hvor er det flest kristne – i Norge eller i Kina.
I prosent, eller i antall?
Hvor er det flest humanister – i Norge eller India.
I prosent eller antall? Osv.
Elevene får utdelt sine land (mange ulike land i verden)
som de selv skal samarbeide om i grupper, og lage en
presentasjon som viser sammensettingen av
religioner/livssyn i landene.

10-Nov-11

Symbolikk
• Læren om og bruken av symboler kalles symbolikk. Symbolsk
betyr «i overført betydning» eller «billedlig».
• Et symbol er et tegn, en gjenstand, en handling eller noe annet
som har en dypere mening, det vil si noe som henviser til eller
representerer noe annet enn seg selv, og som anskueliggjør dette
på en konkret måte. Et symbol er ofte et synlig eller språklig bilde
for abstrakte begreper, ideer og forestillinger.
• Hva symbolene betyr, bygger på konvensjoner, noe man blir
enige om, men innholdet har som regel opphav i en praktisk
situasjon eller i de konkrete omgivelsene. Å forstå og tolke
symboler krever derfor kjennskap til den kulturen og
sammenhengen de opptrer i.
• Symboler brukes som praktiske hjelpemidler i kommunikasjonen
mellom mennesker, blant annet i form av skrift og ord. Symboler
forekommer ellers mye i kunst, litteratur og religion.

22

Spesielle symbol
• Hakekorset eller svastika er et urgammelt symbol i de
fleste kulturer. Det kan ha vært symbol på bevegelsen eller
kretsløpet i naturen og representerte solens gang på
himmelen, liv og utvikling.
• I vår tid knyttes det særlig til nazistene før og under
2.verdenskrig, og et enkelt, grafisk tegn har dermed fått
voldsom, følelsesmessig symbolkraft.

• Bildet viser et hakekors brukt som dekor, kanskje uten
symbolsk betydning, på keramikk fra Kreta et par tusen år
før Kristi fødsel.

• http://no.wikipedia.org/wiki/Symbol

• http://no.wikipedia.org/wiki/Symbol

4

- analysere, også digitalt, egenskaper ved toog tredimensjonale figurer og anvende
disse i forbindelse med konstruksjoner og
beregninger

10-Nov-11

Arkitektur detaljer fra Stavanger
domkirke

25
Bildene er hentet fra: http://www.artemisia.no/arc/historisk/stavanger/stavanger.domkirke.html

Rose-vinduer

Konstruksjon av rose-vindu

Notre Dame, Paris
Bildene er hentet fra: http://www.kdietz.com/galleries/topside/LondonParis2004/default.htm og
http://encarta.msn.com/media_461555912_761562615_-1_1/Rose_Window_Notre_Dame.html

Bildene er hentet fra: http://www.newyorkcarver.com/geometry/rose.htm

Se også idéheftet til Matematikkdagen 2010, utgitt av LAMIS.

Muslimsk arkitektur og kunst

Mønsterbygging
• I matematikken kaller vi dette kongruensavbildning

10-Nov-11
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10-Nov-11
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Hvordan lage dette?

Islamsk kunst

10-Nov-11

31

10-Nov-11

Matematikk i islamsk kunst

Matematikk i islamsk kunst

10-Nov-11
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10-Nov-11
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Litteratur
ISBN 1-899618-22-8

10-Nov-11
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10-Nov-11
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Å kunne regne i... K&H

Matematikk i billedkunst

• Å kunne regne i kunst og håndverk innebærer blant
annet å arbeide med proporsjoner, dimensjoner,
målestokk og geometriske grunnformer.

Mondrian

• Tegning innebærer vurdering av proporsjoner og to- og
tredimensjonale representasjoner.
• Sammenhengen mellom estetikk og geometri er også et
vesentlig aspekt i arbeidet med dekor og arkitektur.
• Regneferdighet kreves også i arbeid med ulike
materialer og teknikker.

10-Nov-11
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Kadinsky

Bortnyik

10-Nov-11

Tesselering
• Tesselere vil si at vi har en grunnform, en puslebit, som
gjentar og gjentar seg. Bitene overlapper ikke og det er
heller ikke hull mellom dem. Vi kan si at bitene fyller ut
hele planet, bare vi legger nok biter utover.
• Ta utgangspunkt i et kvadrat eller rektangel. Klipp ut en bit
fra den ene siden av firkanten, og forskyv den over på
motsatt side av figuren, og lim den på der med tape. Pass
på at biten ligger helt kant i kant. Merk også at dere limer
biten nøyaktig så langt fra hjørnet som den ble klippet fra
hjørnet på motsatt side.
• Gjør det samme fra enn av de andre sidene, forskyv biten
over på motsatt side og tape den på.
• Når elevene har laget en bit, kan de tegne den over på papp
og lage en mal. Denne skal de bruke til å tegne rundt på
ulike farget papir, og så klipper de bitene ut og pusler dem
sammen til et bilde.
10-Nov-11
41

40

Tesselering

10-Nov-11
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Menneskets proporsjoner
• Hvis kroppen måles fra fot til isse, er
den like lang som fra fingerspiss til
fingerspiss.
• Når en mann står slik som på figuren
til Leonardo, ser vi han er innskrevet i
kvadratet.
• Leonardo delte i over- og underkropp
med en vannrett linje gjennom navlen.
• Han påstod at da forholdet mellom
totalhøyde og lengden av
underkroppen, ville være lik forholdet
mellom lengden av underkroppen og
overkroppen:
Totalhøyde
=
Lengda av underkroppen

• Hvilke mål ville en dukke hatt om den var så stor som oss?
• Hvor realistiske er dukker?

lengda av underkroppen
lengda av overkroppen

10-Nov-11

Forhold i ulike sammenhenger

= 1,6180

43

Dukkers kroppsform
1. Mål lengden til dukken og finn
forholdet mellom dukkens lengde
og din.

• Armen til
frihetsgudinnen er
13 meter.
• Hvor lang er nesen
hennes?

– Om dukken er 25 cm og du er 175 cm,
er forholdet 25:175 = 1:7

2. Mål ulike kroppsdeler på dukken.
Finn ut hvor store de ville vært om
dukken hadde vært like høy som
deg!
Kroppsdel
Dukkens
Mål i
mål
7,2 cm

Hode
Øye
…

Hvor lang er nesen til
Frihetsgudinnen i New York?

virkeligheten
50,4 cm

Det gylne snitt

TEGNE I PERSPEKTIV

• Er et bestemt forhold mellom to lengder
= 1,6180 …

DEFINISJON AV
BEGREPER:
Her er det 34 røde spiraler som
svinger mot høyre og 55 blå
som svinger mot venstre.

d

c

a

55 : 34 = 1,6176 =

• Perspektivtegning
Konstruksjon av
perspektiv brukes for å
formidle illusjon av en
tredimensjonal
virkelighet på en
todimensjonal flate.

b
10-Nov-11
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Forsvinningspunkt

DEFINISJON AV BEGREPER:
• Horisontlinje:
• Linjen der himmel og hav
tilsynelatende møtes. Det er viktig å
vite hvor den er, selv om den kan
være skjult bak bygninger, trær
eller åser.
• Horisontlinjen trekkes alltid som en
vannrett linje over bildet.
Øyehøyden til tilskueren er på
horisontlinjen.
• Hvis han betrakter landskapet fra et
høyt punkt, vil horisontlinjen ligge
høyt oppe på bildet. Hvis han ligger
på bakken, vil horisontlinjen ligge
nær bunnen av bildet.
10-Nov-11

Punktet der to eller flere
parallelle linjer som beveger
seg bort fra tilskueren,
tilsynelatende møtes.
Horisontlinje

49

Ettpunktsperspektiv
(Sentralperspektiv)

10-Nov-11
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Elevarbeid med perspektivtegning

• Alle linjer som fjerner seg i en rett vinkel
på billedplanet møtes i et
forsvinningspunkt på horisontlinjen. Alle
linjer som er parallelle med billedplanet,
forblir parallelle på bildet.

10-Nov-11
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10-Nov-11

Å kunne regne i... Norsk
• Å kunne regne i norsk er en ferdighet som
forutsetter et annet språk enn verbalspråket.
• Men disse språkene har et felles
kunnskapsområde når det gjelder
begrepsutvikling, logisk resonnement
og problemløsning.
• Det gjelder også forståelse for form, system
og komposisjon.
• Ved lesing av sammensatte tekster og
sakprosa blir arbeidet med grafiske
framstillinger, tabeller og statistikk viktig for
forståelse.
10-Nov-11
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Regning i norsk
• La elevene sortere og telle grupper med større antall.
• De kan for eksempel telle antall bestemte bokstaver i en
tekst.
• Lag en liten tabell med to kolonner. Skriv de aktuelle
bokstavene i den ene kolonnen, slik at det er plass til å
skrive tellestreker andre. Sett gjerne en strek for hver 5.
bokstav.

10-Nov-11
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Sangleker

Kompetansemål fra flere fag
Kompetansemål 2. årstrinn
• Norsk: Snakke om innhold og form i eldre og nyere sanger,
regler og dikt.
• Musikk: Delta i leker med et variert reportuar av sanger, rim,
regler, sangleker og danser

•
•
•
•

"En elefant kom marsjerende"
"Min hatt"
"Gubben og gamla"
"Ti små indianere”

• Matematikk: telle til 100,dele opp og bygge mengder
opp til 10…
gjenkjenne, samtale om og videreføre
strukturer i enkle tallmønstre

10-Nov-11
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10-Nov-11

Mønstre i eventyr

56

Å lese fagtekster

• Vi kan lese og fortelle ulike
folkeeventyr for elevene,
for eksempel:
• De tre bukkene Bruse
• Pannekaka
• Per, Pål og Espen Askeladd.
• Spør elevene om de kan oppdage noen mønstre i disse
fortellingene.
• Mange folkeeventyr er bygget opp rundt gjentagende
mønstre, både for å skape en dramatisk effekt og for at
folk enklere skulle huske innholdet.
10-Nov-11
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• Skiller seg i stor grad fra daglig språket ved bruken av
symboler og graden av presisjon.
• Det vil derfor være en ganske spesiell aktivitet å lese
matematiske tekster og andre fagtekster og det krever uten
10-Nov-11tvil opplæring (Österholm 2005).
58

Hvorfor får elever problemer
med tekstoppgaver?
• Mulige årsaker til at elever får problemer med å tolke
tekstoppgaver i matematikk:
• De kan ha vansker med selve leseavkodingen eller
leseforståelsen, eller de mangler de nødvendige
forkunnskapene for å skape mening i teksten.
• Teksten kan også være for kompleks, og på den måten
stille for høye krav til elevenes tangegang og evne til
resonnement

Hva er problemet her?
1. Nils hadde 483 geiter på gården sin. Han
hadde 251 færre geiter enn Kåre.
Hvor mange geiter hadde Kåre?

2. En datamaskin koster 2530 kr. En TV
koster 321 kr mer enn datamaskinen.
Hva koster de til sammen?

• Kan det være andre årsaker?
10-Nov-11

10-Nov-11
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60
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Hvordan utvikle evnen til å tolke
fagtekster?

Skal jeg gange eller dele,
lærer?
• Det å lage en modell er en nøkkel til
problemløsning og til begrepsforståelse

• Bruk så mange strategier som mulig.
• Bruk modeller og skisser til å forklare og tydeliggjøre
tankeprosesser.
• Sett av tid til refleksjon og klargjøring av begreper og
sammenhenger mellom ulike emner.
• Bruk tid på muntlige aktiviteter til å forsterke
begrepsinnlæringen og til å utvikle kritisk tenkning.

– Med konkreter
– Med illustrasjon: Tegninger, diagram
• Lise har 20 perler. Hun legger dem i esker,
med fire perler i hver eske. Hvor mange esker
trenger hun?

10-Nov-11
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Mer effektive modeller 2
• Sissel hopper 158 cm i stille lengde. Morten hopper
29 cm lengre. Hvor langt hopper Morten?
• Hvordan kan denne situasjonen illustreres?

158
cm
29 cm

Sissel

Oppgaver i modellering
Kai har halvparten så mye penger som Tim. Chris
har 186 kr,
og det er 126 kr mer enn Tim.
Hvor mye penger har Kai?
• Lag en modell!

Morten
?

Forslag løsning

Tegne modell som hjelp i brøk

• Kai har halvparten så mye penger som
Tim. Chris har 186 kr, og det er 126 kr
mer enn Tim.
Hvor mye penger har Kai?

• Chris brukte 1/7 av ukelønnen sin hver dag.
Tre dager etter at han hadde fått utbetalt
ukelønnen hadde han 60 kr igjen. Hvor mye
penger brukte Chris de tre første dagene?

Kai
Tim
Chris

186
126

10-Nov-11
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Lønnsutbetaling

Noah tjener minst.
Erlend tjener 7 kr færre enn Viktor, men han tjener tre ganger så mye
som Noah.

• Maja, Viktor, Erlend, Alice og Noah arbeider på gården til
besteforeldrene. Maja tjener 7 kr mer enn Alice. Alice tjener
dobbelt så mye som Viktor. Erlend tjener 7 kr færre enn
Viktor, men Erlend tjener tre ganger så mye som Noah.
Noah tjener minst. En uke tjente han bare 4 kr.
• Hvor mye tjente hver av de andre den uka?
• En uke tjente Viktor 280 kr, hva tjente de andre?
• En måned tjente Alice 800 kr, hva tjente de andre?
• En måned arbeider barna på gården til naboen. De tjente
4602 til sammen. Hva tjente hver av de?

Alice tjener dobbelt så mye som Viktor.
Maja tjener 7 kr mer enn Alice.

Hvordan gjøre
lønnsutbetalingen lettere?

Spille på ulike
instrumenter
Dans
Puls, rytme,
tempo
Rom/ retning
Kvintsirkelen,
transponering

Musikk
Oppbygging/møn
ster
Grafisk notasjon

Komposisjon

10-Nov-11

Håndflateorgel
• http://www.naturfag.no/forsok/vis.html?tid=402598
• Kapper du flere rør som dekker de vanligste tonene, kan du
og vennene dine lage et band som spiller håndflateorgel.
Du vil oppdage at det er svært lett å lage en liten konsert
basert på enkle sanger og melodier.
• Rør kan du tigge av en elektriker du kjenner eller kjøpe
lengder på en butikk som selger elektrikerutstyr. Du kapper
dem lettest med en skarp metallsag. De rette endene bør
pusses med sandpapir før du begynner å spille. Bruk en
sprit-tusj til å merke rørene med riktig tone.
• Spill i veg!
• Når du skal spille holder du røret i den ene hånden, som
vist på bildet, og slår enden på røret mot håndflata. Idet
rørenden treffer håndflata, oppstår en dump tone som er
bestemt av lengden på røret.

Notasjon/ noter,
taktart

Form

70

• Skriv ned tonene på et stort ark, slik at alle
medspillerne dine kan se dem. Del ut rør (gjerne
flere av hver tone) slik at alle tonene i sangen er til
stede. Så er det bare å finne rytmen og følge
dirigenten.
•
•
•
•
•

Her er et eksempel:
Twinkle, twinkle little star:
FF CC DD C BB AA GG F
CC BB AA G CC BB AA G
FF CC DD C BB AA GG F

12

Å kunne regne i... Kroppsøving
Regning i idrett
• Å kunne rekne i kroppsøving inneber mellom
anna å kunne måle lengder, tider og krefter.
• Å forstå tal er nødvendig når ein skal
planleggje og gjennomføre treningsarbeid.
Åttedelsfinale

Kvartfinale

10-Nov-11
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Regning i idrett

74

Praktisk eksempel: Pulsslag
2-4 arbeider sammen. Den ene passer tiden, de
andre teller pulsslagene sine.
Hver lærer lager en slik tabell ut fra sine målinger.
Aktivitet

Antall slag telt

Slag per
minutt

Sitter i ro

____ slag på 30 sek

_____ slag

Like etter 10 hopp

____ slag på 20 sek

_____ slag

- Etter å ha ventet 1
minutt

____ slag på 15 sek

_____ slag

- Etter å ha ventet 2
minutter

____ slag på 15 sek

_____ slag

Direkte multiplikasjon

Stafett på idealtid

• Dette er den enkleste oppgavestrukturen. Kan multiplisere
direkte:
– Måler 45 slag på 20 sek. Hvor mange slag per minutt?
0

45

?

slag

0
20
60
sek
– Måler 23 slag på 15 sek. Hvor mange slag per minutt?

0

23

?

slag

0

15

60

sek
10-Nov-11
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Grafiske framstillinger, tabeller,
statistikker
Problemløsing i
matematikk på engelsk

Snurr film

Andre måleenheter

Engelsk

Engelske nettsider med
matematikk

http://www.youtube.com/watch?v=VxpbMg_WASs

De fire regneartene
10-Nov-11
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Å kunne regne i... Mat og helse

Asking the way
• Pair work – task 1
• Student A: You meet
student B at the train
station (station). Ask for
directions to the post office,
the Museum of Road
Vehicles and the Open-air
Museum

• Å kunne rekne i mat
og helse er viktig i
praktisk arbeid med
oppskrifter.
• Det er òg viktig for å
kunne vurdere
nærings- og
energiinnhald
• og samanlikne prisar
på varer.

• Student B: You meet
student A at the train
station (station). He/she
will ask for directions.

10-Nov-11

Forbrenning og regning

Regne på energiinnhold
• Regne på energiinnhold i mat og sammenlikne med forbruk
av energi.
• Aktuelle spørsmål: hvor stort er energiinnholdet i frokosten
din, i matpakka di, i ulike mengder godteri?
• Hvor lenge må du bevege deg for å bruke opp en viss
mengde energi?

82

Hvilke muligheter gir tabellen under?

• kJ i minuttet:
•
•
•
•
•

Sove, ligge i ro
5
Sitte, spise
6
Stå
7
Stillesittende arbeid
Vanlig gange
17
• Rask gange
20

8

–
–
–
–
–
–

Jogging
Fotball/håndball
Sykle i 21 km/t 46
Danse
46
Svømme
Løpe i 13 km/t 71

35
38

59

• Er det forskjell på jenter og gutter, unge og gamle,
idrettsutøvere og mer stillesittende personer?

14

Best i test

Eks: Mat og helse

Forbrukertest av frokostblandinger:
• Smakstest: Gi karakter 1-5, fra ”Dårlig”, til ”Svært god”
• Ranger vurderingene. Hva er den midterste verdien til
hver?
• Samle data på pakkene, per 100g vare: Sukker, Salt, Pris
…
• Finn passende intervaller og gi poeng, for eksempel for
sukker:
– Over 40g=0p, 30-40g = 1p, 20-30g=2p, 10-20g=3p,
0-10g=4p
• Legg sammen poengene og finn hvem som er ”Best i
test”
• Lag rapport. Vis det du har funnet i tabeller og
diagrammer.
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Energi i pålegg
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Energi i pålegg

• Er det like mye energi i alle typer kjøttpålegg?
• Hvor mange gram av påleggene gir 50 kJ?
• Hvor mye må vi spise av tre typer pålegg
for å få i oss like mye energi?
• Lag søylediagram som viser energiinnhold i
påleggene.

Kjøttpålegg

kJ per 100 g kcal per 100 g Antall g pr. skive

Servelat

907

218

12,5

Kalkun

374

88

11,1

Fårepølse

1382

333

5,3

Kokt skinke

103

103

14,3

Hva blir den sterkeste juicen?
• Appelsinjuice-oppgave
• Hvis appelsinjuice-konsentratet er av
samme styrke, hvilke oppskrift vil
dere anta har den sterkeste
appelsinsmaken?
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