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I fjor kom en  matematisk nyhet til Norge. Den 
har spredt seg fra Japan via England til alle ver-
dens kanter: sudoku. Det er sjelden at en mate-
matisk fritidsbeskjeftigelse vinner innpass i alle 
aviser, magasiner og tidsskrifter på så kort tid. Å 
løse sudoku er blitt tidtrøyte på linje med kryss-
ord og andre former for rebuser. 

Noen har påstått at sudoku ikke har noe med 
matematikk å gjøre. Klart sudoku har en mate-
matisk dimensjon! Det at vi skal fylle inn tall i 
et mønster er for så vidt ikke det sentrale. Det 
hadde også latt seg gjøre med bokstaver eller 
symboler. Det avgjørende er at en må tenke 
strategisk når en løser en sudoku. Hvor skal jeg 
begynne? Det er ikke vilkårlig hvor det er best 
å starte. Et felt som har mange tall i samme rad 
og i samme rekke, egner seg ofte for en start. 
Selv barn på de første trinna kan fi nne ut dette 
hvis de får prøve seg. Dessuten er det forskjel-
lige strategier vi kan følge. Vi kan fokusere på 
en tom rute og prøve å fi nne ut hva som skal 
stå der. Vi kan også fokusere på en av småblok-
kene med ni ruter og spørre: “Hvor skal treeren 
i denne blokken stå?” Tilsvarende spørsmål 
kan en stille for både rader og rekker. Elimina-
sjonsmetoden, cross hatching, X-wing-metoden 
eller swordfi sh-metoden brukes av proffene for 
å knekke de hardeste sudokunøttene. 

Samtidig som sudoku er nokså begrenset 
kan det også være uhyre mangfoldig. Det er 

snakk om 5 500 000 000 essensielt forskjellige 
sudoku. Akkurat som i kryssordverdenen fi nner 
man en inndeling i vanskelighetsnivåer fra lett 
til vanskelig. Det er ikke lett å si hvordan de 
enkelte tidsskrifter og magasiner beskriver disse 
vanskelighetsgradene, men det er opplagt at en 
sudoko med veldig få ferdigutfylte ruter virker 
vanskeligere enn en nesten ferdig utfylt en.

På tog og fl y ser vi folk pusle med sudoku. 
Mengden av sudokubøker har eksplodert, selv 
på et lite marked som det norske. Tydeligvis 
ligger det en stor drivkraft i en slik populær 
aktivitet og jeg er fristet å spørre hvordan man 
kan utnytte denne energien i undervisningen. 
Kryssord blir fl ittig brukt i klasserom, og det 
er lett å tenke seg at sudoku kan brukes på lig-
nende måte. Det er hentet fra barnas hverdag. 
De ser at voksne er opptatt av det. Det har en 
matematisk dimensjon og det fi nnes på mange 
nivåer. Samtidig fi nnes det mange sudoku som 
er overkommelige for yngre og nybegynnere.

Hvordan sudoku kan brukes i matematikk-
læring og hvilken læring som kan ligge i akti-
viteten, kunne være interessant å høre om. Så 
er det noen som har erfaring med aktiviteten i 
undervisning hører vi gjerne fra dere!
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Dag Torvanger

Fem geometriproblem 
frå arkitekturen

Når vi leiter etter geometriske former rundt oss, 
er det oftast i arkitekturen vi fi nn dei. Prisme og 
sylinder er vel dei  romfi gurane som går igjen 
i bygningar i nærmiljøet, men også halvkula 
blir brukt, for eksempel som kuppel på kyr-
kjer. Plane fi gurar (kvadrat, trekant, rektangel) 
kan vi fi nne i vindauge, dører og mange andre 
fasade-element.

Dersom ein ser meir spesielt på renessanse-
arkitektur, er det mogleg å fi nne former som 
minner sterkt om klassiske passar og linjal-kon-
struksjonar. Kan hende har dette samanheng 
med gjenoppdaginga av Euklid og Platon i den 
italienske renessansen. Arkitektane hadde ofte 
høg kompetanse i matematikk, og den klassiske 
geometrien var ein grunnstein i opplæringa.

Platons fi losofi  var på moten, og Platon er 
også opptatt av geometri. Eit eksempel på dette 
er dialogen Staten, der han bruker kvadratet for 
å illustrere kva han meiner med ein idé. Det er  
sjølvsagt snakk om det evige og perfekte kvadra-
tet, som er noko anna enn den forgjengelege og 
unøyaktige fi guren som du teiknar i sanden.

I arbeidet med passar og linjal i skolen har 
vi også ein arv og ein tradisjon som går tilbake 

til dei gamle grekarane. Det er eit område der 
matematikken tydeleg er del av ein større kul-
turtradisjon. Eksempla nedanfor fokuserer på 
denne historiske arven, samtidig som dei kan 
brukast som oppgåver eller konstruksjonsøvin-
gar i skolen.

Problem 1
Eit kjent motiv frå Firenze er Spedale degli Inno-
centi, ein institusjon bygd for foreldrelause barn 
tilbake på 1400-talet (fi g. 1). Arkitekten var Bru-
nelleschi, ein mann med sterke interesser også 
i matematikken. Dei vakre bogegangane kan gi 
oss ideen til ein enkel konstruksjon med passar 
og linjal (fi g. 2). I tillegg til halvsirklane må det 
konstruerast ein tangent som er felles for alle 
halvsirklane, og små sirklar som tangerer både 
halvsirklane og den rette linja. Men korleis skal 
dei små sirklane plasserast, og kor store er dei?

Fig. 1: Enkle geometriske former i Spedale degli 
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Innocenti

Dersom vi set radius i halvsirklane lik 4 (4 cm 
gir ein pen fi gur) og radius i dei vesle sirklane 
lik r, kan problemet løysast ved å teikne inn tre-
kant ABC i fi g. 2, og bruke Pythagoras’ setning. 
Likninga blir  4 2  + (4 – r) 2   =  (4 + r) 2  , med løysing 
r = 1. No kan høgda BC konstruerast, den er lik 
3, og vi kan slå den vesle sirkelen med radius 1.

Problem 2
Ei vanleg form  i renessanse-arkitektur er to 
halvsirklar som akkurat får plass inne i ein 
halvsirkel med dobbel så stor diameter (fi g. 3). 
De store halvsirkelen har plass til endå meir: ein 
liten sirkel blir pressa inn slik at han tangerer 
alle dei tre halvsirklane.

A B

C

Fig. 4: Den store halvsirkelen har radius 8, og dei to 

mindre har radius 4.

Dersom AB i fi guren er lik 4, og radien i den 
minste sirkelen er r, får vi frå Pythagoras’ set-
ning likninga  4 2   +  (8 – r) 2   =  (4 + r) 2  , som har 
løysing r =   8 _ 3  . Ein må derfor dele den store 
radien (som var lik 8) i 3 delar for å fi nne C. 
Den enklaste måten å gjere dette på er kanskje 
å lage formlike trekantar som i fi g. 5:

F

D E

C

B

Fig. 5: DE = 4 gir den rette plasseringa av C

A B

C

Fig. 2: Halvsirklar med radius 4

Fig. 3: Renessanseprakt i Palazzo Vendramin-Calergi, 

Venezia, og eit heilt vanleg kjøpesenter i Sandnes.
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I denne fi guren har vi sett av DE = 4, slik at 
sidene i dei to formlike trekantane er i forholdet 
1:2. Det betyr at CD er halvparten av BC, altså 
er CD   1 _ 3   av heile høgda BD, og vi får den søkte 
radien  r =   8 _ 3  .

Problem 3
I gotisk arkitektur er spissbogen (fi g.6) den 
forma vi først legg merke til. I dette eksem-
plet frå Bispekapellet i Stavanger er det også 
innskrive ein heil sirkel som tangerer sirkelbo-
gane.

Her er det faktisk mogleg å løyse heile proble-
met utan å bruke Pythagoras’ setning. Dersom 
radius i sirkelbogane er 2 (for dei store) og 1 (for 
dei små), må diameter i den innskrivne heile 
sirkelen vere 2 – 1 = 1. Vi kan også lett kon-
struere sentrum i den innskrivne sirkelen ved å 
oppreise ein normal i M (sjå fi g.7), og bruke at 
avstanden frå A til O er kjent.

Problem 4
Fasaden til Santa Maria Novella – kyrkja i 
Firenze er ein geometrisk fest. Den er dekka 
av enkle, reine geometriske former: kvadratet, 
rektanglet, sirkelen, trekanten. Øvst oppe, på 
toppen av alt dette, er ein sirkel innskriven i ein 
likebeina trekant med vinklar 30°, 30° og 120° 
(fi g. 8). Sirkelen er relativt enkel å konstruere, 
men i dette eksemplet er det litt meir arbeid å 
rekne ut radien. 

For å konstruere sirkelen, bruker vi den van-
lege metoden for å innskrive sirkel: vinklane i 
den gitte trekanten blir halverte, og skjerings-
punktet mellom halveringslinjene gir då sen-
trum i innsirkelen, sidan vi i dette punktet har 
lik avstand til alle tre sider i trekanten. 

For å rekne ut radien r, kan ein bruke at r 
også kan spele rolla som høgde i ulike mindre 
trekantar. I fi g.9 er den store trekanten delt inn 
i tre mindre, som alle har r som høgde (desse 
høgdene er stipla i fi guren). Grunnlinjene i 
desse mindre trekantane kan reknast ut på 
grunnlag av regelen for 30–60–90- trekantar. 

Dersom den lengste sida i den store trekanten 
blir sett lik 10, får vi  får 5,774 for dei to andre 
sidene. Den eksakte verdien er (10 –  √ 

__
 3  )/3.

Arealet av den store trekanten kan no fi nnast 
på to måtar: enten ved å legge saman dei arealet 
av dei tre trekantane som har r som høgde, eller 
meir direkte ved å bruke 10 som grunnlinje. 

Fig.6: Frå Bispekapellet i Stavanger  

C

O

M BA 1

Fig:7: Sirkelen tangerer bogane.
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r 5,7745,774

10

r

r

Fig. 8: Santa Maria Novella, Firenze

Fig.9: Grunnlinja i trekanten er sett lik 10.

Dette gir likninga

  10r
 ___ 2   +   

5,774r
 _____ 2   +   

5,774r
 _____ 2   =   

10 · 2,887
 _______ 2  

med løysing r = 1,34 (eksakt er den 10 – 5 √ 
__

 3  ).

Problem 5
Det matematisk sett vakraste av slike problem 
er kanskje sirkelen som er innskriven i eit kva-
drat, med nye små sirklar lagt inn i dei mellom-
romma som oppstår i hjørna av kvadratet.

Korleis blir dei små sirklane i fi g.11 konstru-
erte, og kva er radien?

Ein måte å løyse det på er å begynne med 

10
Fig. 10: Kvadrat, kvartsirkel og sirkel 

Fig.11: Frå domkyrkja i Firenze
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ein diagonal i kvadratet, og konstruere ein felles 
tangent (AB i fi g. 12) på grunnlag av denne. Det 
oppstår då ein trekant ABC, og den vesle sirke-
len vi er ute etter er den innskrivne sirkelen i 
trekanten. Den innskrivne sirkelen kan vi altså 
få fram på vanleg måte, ved halvering av vin-
klar. Radius kan også fi nnast på liknande vis 
som i eksempel 4. Ein må då først fi nne sidene i 
trekant ABC. Det problemet kan løysast eksakt 
fordi trekanten er rettvinkla og likebeina, og 
den store diagonalen er kjent.

Det endelege svaret for radius i den vesle sir-
kelen blir 30 – 20 √ 

__
 2   ≈ 1,72, dersom vi startar 

med sidelengde 10.

10

A

BC

Fig.12: AB er ein felles tangent til sirklane.

Avslutning
Dei fem eksempla kan lett omformast til oppgå-
ver for elevar eller studentar. I det første eksem-
plet kan dei starte med å sette opp Pythagoras’ 
setning med den ukjende radien r, på grunnlag 
av ein hjelpefi gur. Arbeid med den likninga som 
då kjem fram burde vere ei god øving i algebra. 
Sjølve konstruksjonen med passar og linjal kjem 
i neste omgang, når radius i dei små sirklane er 
kjent. 

I det fjerde eksemplet er det derimot mest 
naturleg å begynne med konstruksjonen. Det 
er ei relativt enkel oppgåve: konstruer ein tre-
kant ABC der AB = 10,  ∠A = 30° og  ∠B = 30°, 
og konstruer vidare den innskrivne sirkelen. 
Neste steg blir noko meir avansert. Elevane må 
resonnere med den ukjende høgda r, og sette 
opp uttrykk for arealet ved hjelp av dette fore-
løpig ukjende talet. Det kan gjerast enklare ved 
å presentere elevane for uttrykket 

   10r
 ___ 2   +   

5,774r
 _____ 2   +   

5,774r
 _____ 2  

og be dei forklare kvifor uttrykket gir arealet av 
trekanten, eller det kan gjerast vanskelegare ved 
å rekne heile oppgåva eksakt.

tangenten 2 2006.indd   6tangenten 2 2006.indd   6 28.03.2006   22:07:1128.03.2006   22:07:11



tangenten 2/2006 7

Janne Fauskanger og Marta Vassbø

Automatisering av addisjons- 
og subtraksjonstabellene 
– eksemplifi sert gjennom arbeidet i en 3. klasse

Kunnskapsløftet [15], vår nye læreplan, under-
streker at automatisering av eksempelvis reg-
neartene danner et viktig grunnlag for arbei-
det med problemløsing og utforsking. Planen 
balanserer problemløsende aktiviteter og fer-
dighetstrening: ”Opplæringen veksler mellom 
utforskende, lekende, kreative og problemlø-
sende aktiviteter og ferdighetstrening.” [15, s. 
23]. Ferdighetstrening er viktig for å kunne 
automatisere regneartene. I denne artikkelen vil 
vi innlede med å utdype hvorfor automatisering 
er viktig, for så å presentere et verksted som et 
eksempel på hvordan en kan arbeide med auto-
matisering tilknyttet addisjon og subtraksjon.

Når elevene begynner på skolen er deres 
kunnskaper om addisjon og subtraksjon ulike, 
og de presenterer kunnskapene sine på ulike 
måter. For å bli kjent med og støtte elevene i 
utviklingen av egne kunnskaper, har vi arbeidet 
med regnefortellinger fra tidlig i 1. klasse1. Bilde 
1 viser en førsteklassing som har funnet ut hvor 

mange barn som klarer å gå hele turen når 8 av 
14 ikke orker mer. Eleven presenterer sin kunn-
skap gjennom tegning2. Eleven har først tegnet 
alle som skulle på tur. Deretter har hun krysset 
over de åtte som ikke orket mer. Til slutt har 
hun satt en strek og tegnet om igjen de seks som 
klarte hele turen.

Bilde 1: 14 barn på tur. 8 blir slitne og orker ikke mer. 6 

går hele turen.

Arbeidet med regnefortellinger har vist oss at 
elever på småskoletrinnet bruker mange ulike 
strategier når de løser problemer tilknyttet 
addisjon og subtraksjon. Skolen må hjelpe elev-
ene til å utvikle effektive strategier. I denne 
sammenheng er automatisering av for eksempel 
addisjons- og subtraksjonstabellene viktig (jfr. 
[15]). Dersom elevene eksempelvis har automa-
tisert addisjons- og subtraksjonstabellene, blir 
det i følge Holm [6] frigjort oppmerksomhet 

Janne Fauskanger arbeider på Institutt for 
Allmennlærerutdanning og Spesialpedagogikk 
ved Universitetet i Stavanger. 
Janne.Fauskanger@uis.no
Marta Vassbø arbeider som lærer på 
barnetrinnet ved Lura skole i Sandnes. 
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som kan benyttes til innlæring av ny kunnskap. 
Elever som har automatisert enkle utregninger, 
kan konsentrere seg bedre om de mer kompli-
serte regneprosesser som ulike matematiske 
problemer måtte bestå av. Tabellkunnskap er en 
forutsetning for å lykkes i all regning, enten det 
er skriftlig regning, hoderegning eller overslags-
regning3. Det fi nnes ingen motsetning mellom å 
lære addisjons- og subtraksjonstabellene utenat, 
og å forstå dem [12]. Automatisering kan ses 
på som det siste steget når en skal lære tabel-
lene. Først må eleven ha en klar oppfatning av 
de aktuelle tallene4 og en forståelse for hva reg-
ningsarten handler om5. Det neste steget blir å 
kunne regne seg frem til svaret med konkreter. 
Deretter må eleven kunne regne uten konkre-
ter, eksempelvis ved å strukturere addisjonen 
8+5 som 8+2+3 eller 5+5+3. Når en elev har 
forstått denne tankegangen og trenet på den, er 
hun moden for det siste steget som er å auto-
matisere. Elever som kjenner igjen oppgaver og 
”bare vet” svaret, benytter det Ostad [9] kaller 
”retrieval-strategi”. Eleven kan alternativt ta i 
bruk en ”backup-strategi” hvor hun følger en 
oppskrift steg for steg. Er oppgaven 8 + 5 kan 
eleven for eksempel telle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og så 
videre 9, …, 13.6

Elevene i vår 3. klasse har ulike kunnskaper 
om addisjon og subtraksjon og de presenterer 
kunnskapene sine på ulike måter. Noen har 
automatisert addisjons- og subtraksjonstabel-
lene, andre har det ikke. De bruker ulike stra-
tegier, og vi har derfor tenkt mye på differensi-
ering i planleggingen av verkstedet. Verkstedet 
som presenteres her er et forsøk på å gjøre arbei-
det med addisjon og subtraksjon kjekt og tilpas-
set den enkeltes nivå, uten å knytte arbeidet til 
hverdagsnære kontekster.

Arbeid med automatisering gjennom et 
addisjon- og subtraksjonsverksted
Verkstedet hadde 5 poster7. Elevene arbeidet 
12 minutter på hver post. Her vil vi presentere 
postene, bilder av elever i arbeid, og kopier fra 

det elevene skrev i sine arbeidsbøker tilknyttet 
noen av postene. 

1. Addisjon og subtraksjon på ryggen.
Posten hadde tre bokser med ulike addisjons- 
og subtraksjonsoppgaver slik at elevene kunne 
velge mellom lette, middels og vanskelige opp-
gaver. De samarbeidet to og to. Den ene skrev 
et regnestykke på ryggen til den andre, mens 
den andre skrev svaret på den første sin rygg. 
Elevene kunne etter hvert velge å lage egne reg-
nestykker.

Bilde 2: Addisjon og subtraksjon på ryggen.

2. Terninger – fi nne differanse og skrive ned 
regnestykkene. 
På denne posten hadde vi lagt fram mange 
ulike terninger. Elevene begynte med å kaste to 
”vanlige” terninger og  fant differansen mellom 
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terningenes øyne. Etter hvert kunne de velge å 
bruke andre terninger. Det var både tisidige 
(både med tallene 0 – 9 og 00 til 90) og tolvsi-
dige terninger på posten. Enkelte elever brukte 
fl ere enn to terninger. Noen brukte tre ternin-
ger, adderte to og fant differansen mellom denne 
summen og den siste terningen. Noen brukte 
fi re terninger, summerte to og to og fant til slutt 
differansen mellom de to summene.

3. Gjett hva terningene viser?
Elevene arbeidet sammen to og to. Den ene 

eleven slo 2, 3 eller fl ere terninger og sa hva 
summen ble. Den andre gjettet hvor mange 
øyne eleven hadde fått på de ulike terningene. 
Noen av gjetningene skrev elevene ned i sine 
arbeidsbøker. Dette gjaldt spesielt elever som 
hadde behov for å skrive ned noen av utregnin-
gene. De hadde behov for ”å skriva ner tanken 
i håve” som en elev uttrykte det. Å skrive ned 
tanken er i tråd med Skriftlig hoderegning (se 
[12]) som er i fokus i mange klasserom.

Bilde 3: Kast terninger og fi nn differansen. Bilde 4: Gjett hva terningene viser.
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4. Svaret er.
Elevene ble på denne posten presentert for noen 
tall som var tenkte svar på addisjons- og sub-
traksjonsoppgaver8. Svarene ble gitt i tre ulike 
bokser med lette, middels og vanskelige oppga-
ver. Elevene laget så addisjons- og subtraksjons-
oppgaver med tallet de hadde trukket som svar. 
Differensieringen på denne posten var tilknyttet 

boksene med svar fra ulike tallområder. I tillegg 
ble elevene utfordret til å bruke ulike antall ledd 
i oppgavene de laget.

Det ble laget atskillig fl ere addisjonsstyk-
ker enn subtraksjonsstykker, og det var stor 
variasjon i vanskegraden samt hvor mange reg-
nestykker de ulike elevene laget i løpet av 12 
minutter.

Noen var svært opptatt av mengde og laget 

Bilde 5: Ulik produksjon på 12 minutter. Bilde 6: Flere ledd og ledd bestemt av læreren.
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mange og enkle stykker, mens andre strevde 
med matematikken, eller utfordret seg selv, og 
laget følgelig få.  Her varierte antallet regnestyk-
ker fra fi re til førtito.

En elev (bilde 5, første elevarbeid) synes van-
ligvis at matematikk er både vanskelig og kjede-
lig. Likevel likte hun dette verkstedet og særlig 
denne posten. Det kommer nok av at hun her 
lyktes i å produsere mye, og å få til et system 
som hun var stolt av og forsto. 

Mange tok vår utfordring om å lage fl ere ledd 
på alvor (bilde 6). 

De som valgte oppgaver fra det vanskeligste 
tallområdet, laget ofte ”enkle” regnestykker som 
for eksempel 82 = 2 + 40 + 40. Noen ganger 
valgte vi da å utfordre elevene ved å ”bestemme” 
første ledd i addisjonsstykket. På bilde 6 (første 
elevarbeid) har vi bestemt første ledd i de fi re 
siste oppgavene. Eleven tok denne utfordringen 
på strak arm. 

5. Først til 50 – et addisjonsspill9. 
Spillerne kastet to terninger (tisidige), fant dif-
feransen mellom tallene terningene viste og 
markerte dette på tallinja ved å plassere sin 
knapp på riktig sted. Neste gang det var denne 
spillerens tur, ble den nye differansen lagt til 
den gamle. Spillerne talte eller regnet seg oppo-
ver på tallinja og så på den måten hvor langt de 
var kommet og hvem som lå i teten. Førstemann 
til 50 vant. 

Dette er selvfølgelig et lite utvalg blant mange 
mulige aktiviteter tilknyttet addisjon og sub-
traksjon. matematikk.org er et sted en kan lete 
for å fi nne fl ere aktiviteter. Et eksempel er Addi-
sjonsmemory10. En annen variant ville være å ha 
en post med et digitalt addisjons- og subtrak-
sjonsprogram. Regnemesteren og Regneregn 
fra matematikk.org er to aktuelle programmer. 
I litteraturen fi nnes det også mange gode ideer. 
Vi vil i denne sammenheng fremheve de idéene 
Van De Walle presenterer (se [16, kap. 13]). 

Etter verkstedsøkten
Dagen etter økten ba Marta elevene skrive brev 
til Janne. De skulle skrive hvilken post de likte 
best og hvorfor. Mange av elevene sa at det 
var vanskelig å begrunne, noe fl ere av elevene 
understreket i sitt brev: ”Hei Janne! Jeg synes 
gjette terning var kjekest men jeg vet ikke vor 
for.”

Elevene hadde ulike meninger om hvilken 
post de likte best. En likte best post nummer 1, 
å skrive regnestykker på ryggen: ”Hei Janne! Jeg 
synis det var kjekkest med skrive regne styker 

Bilde 7: Først til 50

tangenten 2 2006.indd   11tangenten 2 2006.indd   11 28.03.2006   22:07:2428.03.2006   22:07:24



2/2006 tangenten12

på rygen! Men egentlig var allt like kjekt! får jeg 
bare synst det.”
Å kaste terninger og fi nne differansen likte en 
annen best. Eleven skrev: ”Jeg synes at å fi nne 
forskjellen på terningene var kulest. Jeg vet ikke 
koffer jeg synes det. Jeg bare synes det.”

En tredje likte hele verkstedet godt. Spesi-
elt likte vedkommende å gjette hva terningene 
viste: ”Jeg synes det var morsomt og være på 
mateverksted. Jeg synes alt var morsomt for jeg 
er god i matte, men det var morsomt og spen-
nende og gjette treninger.”

Svaret er likte en fjerde elev best, noe eleven 
begrunnet med hvor gøy det er å skrive regne-
stykker: ”Jeg syns at skrive-regnestyker er gøi.”

To andre elever likte best Først til 50, og 
begrunnet det med at konkurranse er gøy. Siste-
mann utvidet også spillet: ”Hei Janne Jeg synes 
spil føst til 50 var kjekkest for vi hade konkor-
anse om vem så kom først”. ”Hei Janne Jeg synes 
det kjekkeste var fust til femti men jeg tokk fustt 
til hundre”

Elevene er forskjellige og liker ulike typer 
oppgaver. Et verksted med ulike oppgaver frem-
mer den variasjonen som er nødvendig for å nå 
fl est mulig elever. Vi så også at verkstedet gav 
utfordringer på alle nivå. Alle arbeidet intensivt 
med oppgaver som de mestret, og selv om de 
fl este brukte strategier de kunne fra før, erfarte 
vi at noen i samspill med medelever også videre-
utviklet sine strategier. Elevene valgte stort sett 
oppgaver som passet det nivået de befant seg på. 
Noen få elever valgte for lette oppgavetyper og 
hadde behov for at en voksen utfordret dem.

Helt til slutt vil vi si at verkstedet er fi lmati-
sert av Snöball Film AS11 og har tittelen Regne-
verksted. Dette er kun en av mange idéer som 
presenteres i fi lmene med tittel Matematikk på 
småskoletrinnet. Filmene inneholder mange  
fl ere idéer til matematikkundervisningen.

Noter
1 For mer om arbeider med regnefortellinger i 

klassen, se [2, s. 169-171].

2 For mer om kunnskapspresentasjon, se [8, s. 
94] og [7, s. 104].

3 Mer om tabellkunnskap i for eksempel [12] 
og [16].

4 For mer om det grunnleggende arbeidet 
med tall i denne klassen se [3], [4] og [5]. For 
mer om tallbegrepsutvikling anbefales [16, 
section II] og [11, kapittel 5 og 6].

5 God oversikt over additive strukturer i [1, 
kapittel 2 og 3]. Se også [16, kapittel 10].

6 For oversikt over alternative ”backup-stra-
tegier” og ”retrieval-strategier” tilknyttet 
addisjon og subtraksjon, se [9]. Ostad [10] 
understreker nødvendigheten av strategi-
opplæring i begynneropplæringen.

7 Postene slik elevene fi kk dem, ligger på 
Tangentens nettsted: www.caspar.no/tan-
genten/2006/addisjonstabell.pdf.

8 Storfossen [13] anbefales i denne sammen-
heng. Han analyserer 4. klassingers arbeid 
med oppgaven ”Lag et regnestykke med 25 
som svar”.

9 Ideen er fra matematikk.org, hvor spillet 
heter Først til 100.

10 Se på  www.matematikk.org/artikkel/uopp-
legg/vis.html?id=152.

11 Snöball Film AS: Matematikk på småskole-
trinnet. Filmene ligger tilgjengelig på www.
skoleipraksis.no/ og blir omtalt av Teigen 
[14].

Litteratur
[1] Carpenter, T., m.fl . (1999): Children’s Mat-

hematics. Cognitively Guided Instructions. 
Heinemann, USA.

[2] Fauskanger, J. og Vassbø, M. (2005): Elevar 
i 1. og 2. klasse på veg inn i ”den magiske 
talverda”. Side 155–175 i S. Skjong: GLSM. 
Grunnleggende lese- skrive- og matematikk-
opplæring. Det norske samlaget, Oslo.

[3] Fauskanger, J. og Vassbø, M. (2004): 
Posisjonssystemet i 1. klasse. Side 66–71 i 
UTDANNING, nr 2, 2004. 

(fortsettes side 21)
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Denne artikkelen består av tre deler: en del hvor 
vi fi losoferer rundt hvorfor ting er runde, en del 
hvor vi ser litt på historien til sirkelen og til pi, 
og til slutt en del med noen aktiviteter.

Hvorfor er ting (sirkel)runde?
Når man arbeider med sirkelen i skolen, er 
det vanlig å be elevene fi nne fram til ting som 
er (sirkel)runde i klasserommet, på skolen, 
hjemme og så videre. Dette er viktig for å bygge 
på varierte erfaringer med sirkler. En viderefø-
ring av dette kan være å spørre hvorfor tingene 
er nettopp (sirkel)runde, og fi losofere rundt 
hvordan tingene ville ha fungert hvis de var 
formet annerledes. Lillemor Emanuelsson har 
tatt til orde for at vi må gå videre fra vad og hur 
til varför, hur kommer det sig og vad händer om? 
I alle aldersgrupper kan man ha moro av å tenke 
over hvordan det hadde vært hvis fotballene – 
eller planetene! – var terningformede.1 Og min 
baktanke er at vi ved å snakke om hvorfor ting 
er runde kan komme inn på sirkelens egenska-
per – ikke bare teoretisk, men også praktisk.

Som en start ber jeg deg derfor om å 
tenke gjennom hvorfor følgende ting ofte er 

(sirkel)runde: kumlokk, kaffekopper, mynter, 
kometkratere, tunneller, såpebobler. Ikke les 
videre før du føler at du har tenkt ordentlig 
gjennom hver av disse.

Spørsmålet om kumlokkene er blitt en “kjen-
dis” – ikke minst fordi Microsoft har brukt dette 
spørsmålet i jobbintervjuer. Svarene er mange. 
For det første er naturligvis kumlokk runde 
fordi kummene er runde. Runde kumlokk er 
dessuten lettere å frakte (de kan rulles). De er 
lette å plassere (du trenger ikke å orientere kum-
lokket på en spesiell måte for at det skal passe 
inn). De har dessuten den fi ne egenskapen at de 
ikke faller ned i kummen. Flere av disse svarene 
skal vi komme tilbake til nedenfor – ikke minst 
dette siste.

Egenskaper ved sirkelen
Sirkelen har jo en enkel defi nisjon, men vi kan 
snakke om mange forskjellige egenskaper – som 
på ulikt vis spiller inn på hva sirkelformen egner 
seg til:
1. Den er “veldig” rotasjonssymmetrisk, det 

vil si at vi kan rotere den med alle mulige 
vinkler uten at den endrer form. Dette 
betyr at den kan skrus (hvordan ville tre-
kantede skrukorker eller skruer fungere?), 
den ruller uten å ”humpe”2, du kan koble 
sammen to rør på uendelig mange måter 
(på samme måte som du kan legge på et 

Bjørn Smestad

Sirkelen

Bjørn Smestad arbeider ved Høgskolen i 
Oslo, Avdeling for lærerutdanning
Bjorn.Smestad@lu.hio.no
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kumlokk uten å bekymre deg om hvordan 
det skal vris for å ligge riktig) og sylindre 
i motorer og sånt kiler seg ikke så lett fast. 
En del ting blir dessuten laget ved hjelp av 
rotasjonssymmetri, for eksempel keramikk 
på dreiebenker – og planeter.

2. Den har ingen hjørner. Det betyr at vi kan 
fordele et antall mennesker jevnt rundt et 
rundt bord, uten at noen sitter vondere enn 
andre, vi kan drikke av glass og kaffekop-
per uten at vi må bekymre oss for hvor 
hjørnet er, ting setter seg ikke så lett fast i 
runde takrenner og rør, du stikker deg ikke 
så lett på runde ting, runde mynter slites 
mindre enn kvadratiske, for eksempel, for 
det er ikke noe som ”stikker ut”, og presset 
på runde gassbeholdere, rør og tunneller 
(og kummer) blir jevnt fordelt. Dette siste 
gjelder også pølser – og derfor sprekker de 
ikke på tvers men på langs. 

3. De har konstant bredde, hvilket blant 
annet betyr at kumlokket ikke faller ned i 
kummen. Det er også en fordel i myntau-
tomater, som dermed kan nøye seg med å 
måle mynten en gang. (Dette skal vi se mer 
på nedenfor.)

4. Defi nisjonen på sirkel: den består av alle 
punkter som er like langt fra et bestemt 
punkt. Derfor er kometkratere runde, for 
eksempel.3

5. Den gir maksimalt areal for en gitt 
omkrets. Det er dette som gjør at for 
eksempel pølser og såpebobler blir runde 
(i tverrsnitt). Man har begrenset mengde 
pølseskinn og presser inn så mye kjøtt som 
det er plass til – dermed blir det automatisk 
sirkelen som dukker opp. (At noen pølser 
likevel er nærmest kvadratiske i tverrsnitt, 
skyldes naturligvis måten de pakkes på.)

6. Den er konveks. (Det er fristende å si veldig 
konveks.) Det er jo derfor det er så gunstig 
å sette elevene i en sirkel – for da ser alle 
hverandre.

7. Den er enkel å tegne. Det er vel bare en rett 
linje som er like lett å tegne, hvis du har 

ei snor, for eksempel. Men jeg vet ikke om 
det har betydning for hvor sirkelen opptrer 
– bortsett fra muligens i barnetegninger og 
sånt.

Kumlokk
Det er en fordel om kumlokket er formlikt 
med kummen. Men uansett form må kumlok-
ket være en anelse større enn kummen for at 
ikke kumlokket skal falle rett nedi. Noen valg av 
former må imidlertid forstørres ganske mye for 
at vi skal være sikre på å unngå en slik ulykke. 
(For eksempel må et kvadratisk kumlokk være 
en anelse mer enn dobbelt så stort (i areal) som 
hullet for å unngå muligheten av å miste det 
nedi.) For å bli overbevist om at sirkelen er spe-
sielt egnet til å være kumlokk, kan vi klippe ut 
følgende fi gurer (pass på å klippe forsiktig slik 
at både selve fi guren og hullet som den etterla-
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ligger lengst vekk. Gjenta dette for alle hjørner. 
Tok du utgangspunkt i en likesidet trekant, har 
du nå fått en Reuleaux-trekant, som blant annet 
brukes i Wankelmotorer.4 Tar du utgangspunkt 
i en sjukant, får du den formen som brukes i 
enkelte engelske mynter, blant annet (se foto-
grafi et):

Et så enkelt spørsmål som ”Hvorfor er … 
sirkel rundt?” gir altså rom for humor, fantasi 
og en god del matematikk. Det som er nevnt her 
er naturligvis bare en dråpe i et hav av mulighe-
ter – jeg er veldig interessert i å få høre om enda 
fl ere innspill om hvorfor ulike ting er runde, og 
hvordan diskusjoner om det kan trekkes inn i 
klasserommet.

ter seg blir ”pene”). Se på hvilke fi gurer du kan 
få nedi hullet sitt med veldig stor margin, og 
hvilke som bare så vidt kan presses nedi. (Du 
har naturligvis lov til å sette ”kumlokket” på 
høykant, men ikke å brette det!)

Det viser seg at det er bare to typer fi gu-
rer som har “konstant diameter” - det vil si 
at uansett i hvilket punkt (på ytterkanten) du 
starter å måle vil den maksimale avstanden til 
andre punkter på fi guren bli den samme: Den 
ene typen er sirkler. Den andre typen er visse 
“modifi serte mangekanter”. Disse lages enkelt: 
vi tar utgangspunkt i en regulær n-kant (der 
n er et oddetall). Sett passerspissen i et hjørne 
og lag en sirkelbue mellom de to hjørnene som 
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Litt historie
Sirkelen har gjennom tidene vært viktig for 
menneskene, også som et symbol. Glorien er 
kjent fra religiøs kunst, og ringer har vært et 
symbol på en union (for eksempel giftering). Vi 
kjenner magiske ringer gjennom historien og i 
litteraturen. (”Lord of the Rings” er et opplagt 
eksempel.) Stonehenge er steiner organisert i 
ring. Og vi fi nner også fl ust av sirkler i arkitek-
tur og kunst (la meg nevne gotiske rosevinduer5 
og Leonardos Vitruv-mann).

To slags π
Vi vet lite om når menneskene oppdaget sam-
menhengen (proporsjonaliteten) mellom dia-
meter og omkrets av en sirkel (altså at O = p

1
 · d, 

hvor p
1
 er et konstant tall). Og tilsvarende lite 

om når de oppdaget sammenhengen (propor-
sjonaliteten) mellom kvadratet på radien og 
arealet av en sirkel (altså at A =  p 

2
  ·  r 2  , der  p 

2
  er 

et konstant tall). Vi vet heller ikke noe om når 
folk oppdaget at forholdene i de to tilfellene var 
like – det er ved første øyekast ingen selvfølge. 
Dette kan imidlertid “bevises” ganske enkelt, og 
det beviset er med i en del lærebøker/lærervei-
ledninger (se fi guren nederst på siden). 

”Beviset” som er skissert her, går ut på at 
man klipper opp en sirkel og legger sammen 
bitene til noe som likner på et parallellogram. 
Vi ser da at arealet av dette ”parallellogram-
met” blir cirka radien av sirkelen multiplisert 

med halvparten av omkretsen. Vi ser da at  p 
1
 , 

som opptrer i formelen for omkretsen, også dras 
med til formelen for arealet. (Argumentet her 
kan formaliseres ved grensebetrakninger, men 
det går jeg ikke inn på her. Se også Christoph 
Kirfels artikkel ”Den indre krets” side 13 i dette 
nummeret for en annen metode.)

Dette forholdet har senere fått en helt egen 
bokstav, nemlig π. Hvorfor heter det π? Pi fi kk 
sitt navn av waliseren William Jones i 1706 
– han syntes at tallet fortjente en egen bokstav, 
og så brukte han en gresk en, forbokstaven for 
”periferi”. Når en L97-lærebok påstår at Arki-
medes kalte tallet han arbeidet med π, er det 
altså galt. Det ville for øvrig vært fremmed for 
Arkimedes å bruke en bokstav til å symbolisere 
et tall på den måten.

Tilnærminger til π
Menneskene ville jo ikke vært mennesker om 
de ikke ønsket en ganske enkel angivelse av hva 
dette forholdstallet var. I Bibelen angis det et 
par steder noe som kan tolkes som at π er 3, 
men tall som 25/8 (= 3,125) og  √ 

___
 10   (≈ 3,162) 

fantes langt tidligere, i henholdsvis Egypt og 
Mesopotamia.

Hvordan kan man ha kommet fram til tallet 
25/8? Vel, det er mange måter, men jeg kan skis-
sere en mulighet (som naturligvis kan repeteres 
i klasserommet): Tegn en stor sirkel. Lag ei snor 
som er like lang som diameteren i denne sirke-

p1·3

r
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len. Mål rundt sirkelen med denne ”diameter-
snora”: du ser at den går tre ganger, men så går 
den ikke en fjerde gang, selv om det enda er litt 
igjen av sirkelen. Se om halve diameteren går 
(ganske enkelt ved å brette snora en gang). Nei, 
det går ikke. Da kan vi prøve om en fjerdedel 
av diameteren går (ved å brette snora dobbelt 
en gang til). Nei, det blir også for langt. Så da 
prøver vi å brette snora dobbelt nok en gang. 
Det går! Altså er omkretsen drøyt 3  1 _ 8   (= 25/8) 
diametre. 

Vi vet at man i Egypt var gode til å doble 
og halvere tall, derfor var kanskje 3   1 _ 8   et enklere 
tall å regne med enn 3   1 _ 7   (som jo er nærmere det 
virkelige π). Vi kan i hvert fall ikke helt tro på 
at egypterne ikke forsto at de kunne ha fått mer 
nøyaktige anslag hvis de ønsket. I klasserommet 
kan vi lage ei lita snor som er så lang som det 
som er igjen av omkretsen når vi har tatt dia-
meteren tre ganger. Så ser vi hvor mange ganger 
denne går opp i diameteren – den går cirka 7 
ganger. Altså er omkretsen cirka 3   1 _ 7   diametre. 
(se fi gur nederst på sida).

Arkimedes
Arkimedes klarte å regne ut at det forholdet 
vi kaller π helt sikkert lå mellom 3   10

 __ 71   og 3   1 _ 7  . 
Det gjorde han ved å regne ut omkretsen av en 
omskrevet og en innskrevet 96-kant. Matema-
tikken i dette er nok for komplisert for de aller 
fl este grunnskoleelever (vi kan riktignok få det 
til med gjentatt bruk av Pytagoras), men selve 
grunnideen kan man bruke ved å la elevene 

måle omkretsen på en omskrevet og en innskre-
vet mangekant – det er tross alt enklere å måle 
rette linjer enn en bue. Her har jeg med en sirkel 
med et innskrevet og et omskrevet kvadrat og så 
med en innskrevet og en omskrevet åttekant.

Rekkeutviklinger
Mange matematikere brukte en del tid på å fi nne 
stadig fl ere sifre på π ved hjelp av Arkimedes’ 
metode. Men etter hvert kom man også fram 
til annen morsom matematikk, for eksempel 
en del  artige rekkeutviklinger, som den James 

Diameteren går tre ganger rundt 

sirkelen…

…og det som er igjen av sirkelen, går 

cirka sju ganger i diameteren.
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Gregory (1638–1675) fant: 

   
π
 _ 4   = 1 –   1 _ 3   +   1 _ 5   –   1 _ 7   + …, 

som kan omskrives som 

   
π
 _ 4   = 4 –   4 _ 3   +   4 _ 5   –   4 _ 7   + … 

Uheldigvis krever denne rekka 1253 ledd bare 
for å stabilisere seg på 3,14, men det kan jo 
tenkes at man har elever som likevel kan bli 
fascinert av denne sammenhengen. (Med regne-
ark er det jo heller ingen kunst å legge sammen 
noen tusen ledd – dette kan derfor være et fi nt 
tidlig møte med rekker.)

Noen ideer til aktiviteter med 
konkurranseelement
a. På ”tavla” har læreren festet en tråd formet 

som en sirkel. Elevene skal selv, uten å måle 
på tavla, klippe av en tråd som de mener er 
like lang som den tråden som er på tavla. 
Vil elevene ved hjelp av det de kan om π 
klare å anslå dette brukbart?

b. Hver gruppe skal levere inn en sirkel som 
har omkrets 15 cm, tegnet på plastark. De 
får ikke bruke linjal eller passer. Læreren er 
dommer og sammenlikner med en ”fasit” 
(en sirkel på et plastark som læreren har 
forberedt). Hvordan går man fram for å få 
en brukbar frihåndstegning av en sirkel? 
Og hvor godt begrep har elevene av hvor 
langt 15 centimeter er?

c. Lage en π-setning – så lang som mulig. 
Kravet til setning er at det første ordet skal 
ha tre bokstaver, det andre en bokstav, 
det tredje fi re og så videre. (Et eksempel 
fra engelsk: “Can I have a large container 
of coffee“, som gir de åtte første sifrene: 
3,1415926.)

Annet
Hvor mye utgjør egentlig forskjellen på 3,14 og 
3,1415? Regn for eksempel ut fra jordas radius. 
Det viser seg at forskjellen utgjør ca. 20 km på 

lengden av ekvator (regnet med en ekvatorra-
dius på 6378,1 km). (Usikkerheten i jordradien 
utgjør under en kilometer.) Selv forskjellen på 
å bruke 3,1415 og 3,141592 utgjør over en kilo-
meter. 

Men i mer dagligdagse utregninger er det 
litt mindre vesentlig – feilen man gjør hvis man 
bruker 3,14 for å regne ut lengden av blonde-
kanten på en rund duk med diameter 1 meter, 
er naturligvis rundt 1,5 millimeter. Vi må vel 
tåle såpass feilmargin i håndarbeid. Slik kan 
elevene oppfordres til å fabulere videre om når 
det er viktig med mange sifre og når det holder 
med få.

En klassiker som godt kan nevnes til slutt er 
denne: Hvis du har et tau som går hele omkret-
sen rundt jorda – hvor mye mer tau trenger 
du da hvis du skal løfte opp tauet en meter fra 
bakken overalt?

Sluttord
Sirkelen kan danne utgangspunkt for mange 
aktiviteter og fabuleringer – ikke minst slike 
som gir styrket innsikt i sirkelens egenskaper. 

Artikkelen bygger på et verksted på LAMIS’ 
sommerkurs 2005.

Noter
1 Carl Barks’ Donald Duck-historie ”Eggemys-

teriet” har moro med det samme – hos Fir-
kantfolket er nemlig det aller meste fi rkantet. 
(Donald Duck & Co. nr. 13-17/1963)

2 En stripe av tegneserien BC (av Johnny Hart) 
spiller på dette: En oppfi nner viser fram sitt 
nye hjul – det er trekantet. “Det er en for-
bedring av det kvadratiske hjulet”, sier han. 
“Forbedring?”, spør BC. “Ja, den eliminerer 
en hump.”

3 www.sciam.com/askexpert_question.
cfm?articleID=000DBCF7-C08B-1C71-9EB7
809EC588F2D7&ref=sciam forklarer hvorfor 
kratrene ikke blir avlange. På Asteroid 433 
Eros er det riktignok funnet kratre som er 
nesten kvadratiske. Det antas at dette skyl-

(fortsettes side 21)
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Christoph Kirfel

Den indre krets

Et gammelt resultat i geometrien knytter 
omkretsen av en trekant, radien i den inn-
skrevne sirkelen og arealet sammen. Vi ser på 
tegningen nedenfor.

Vi kan tenke på hele trekanten som bestående 
av tre mindre trekanter, ABD, BCD og CDA. Vi 
ser at det ikke er vanskelig å beregne arealet av 
disse småtrekantene. Vi har nemlig følgende for 
arealene av småtrekantene:

 F 
ABD

  =   c · r
 ___ 2  ,  F 

BCD
  =   a · r

 ___ 2  , og  F 
ACD

  =   b · r
 ___ 2  .

Til sammen gir dette for arealet av hele trekan-
ten:

F =   r · a
 ___ 2   +   r · b

 ___ 2   +   r · c
 ___ 2   +  =   r ·  ( a + b + c ) 

 _________ 2   =   r · O
 ___ 2  

der O er omkretsen av trekanten. Dette resul-
tatet lar seg også formulere i ord og blir dermed 
kanskje lettere å forstå: 

Arealet av en trekant er det samme som 
halvparten av et rektangelareal, der den ene 
siden er like lang som omkretsen av trekanten 
og den andre siden er like lang som radius i 
den innskrevne sirkelen: F =   r · O ___ 2  .

Mange er kjent med at trekanten med sidene 3, 
4 og 5 er rettvinklet. Da er det spesielt enkelt 
å regne ut arealet: F =   3 · 4

 ___ 2   = 6. Samtidig kjen-
ner vi omkretsen  = 3 + 4 + 5 = 12. Siden 
F = 6 =   r · O

 ___ 2   =   r · 12
 ____ 2  , ser vi at radius i den inn-

skrevne sirkel må være r =1.

Christoph Kirfel arbeider ved Universitetet i 
Bergen, Matematisk institutt
christoph.kirfel@mi.uib.no
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Et interessant spørsmål er nå hvor vidt dette 
resultatet lar seg overføre til andre fi gurer. Gjel-
der det for fi rkanter, andre mangekanter, eller 
helt andre fi gurer? Svaret er ja, men…

Prøver vi oss med fi rkanter ser man (som i fi gu-
ren over) at mange fi rkanter ikke har noe man 
kan kalle en innskrevet sirkel som tangerer alle 
fi re sidene.

Men noen fi rkanter (som i fi guren under) har 
selvsagt en innskrevet sirkel, og for disse gjelder 
samme resultat som for trekanter. Vi ser igjen at 
fi rkanten kan deles opp i småtrekanter som alle 
sammen har radius til høyde og en av fi rkantsi-
dene til grunnlinje. Dermed har vi at

F =   r ·  ( a + b + c + d ) 
  ____________ 2  .

Igjen kan vi formulere resultatet med ord: 

Arealet av en fi rkant (som har en innskrevet 
sirkel) er det samme som  halvparten av et 
rektangelareal, der den ene siden er like lang 
som omkretsen av fi rkanten og den andre 
siden er like lang som radius i den innskrevne 
sirkelen: F =   r · O ___ 2  .

Vi overbeviser oss om at påstanden også gjelder 
for en hvilken som helst mangekant, bare den 
har en innskrevet sirkel. Bare se på sekskanten 
nedenfor.

Arealet av en mangekant (som har en 
innskrevet sirkel) er det samme som 
halvparten av et rektangelareal, der den 
ene siden er like lang som omkretsen av 
mangekanten og den andre siden er like lang 
som radius i den innskrevne sirkelen. F =   r · O ___ 2  .
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Vi kan tenke oss at vi øker antall hjørner mer 
og mer. Samtidig krever vi at fi guren skal ha 
en innskrevet sirkel. Da vil vi kunne la fi guren 
likne mer og mer på en sirkel, og det går an å se 
at også for en sirkel må vi ha at:

Arealet av en sirkel er det samme som 
halvparten av et rektangelareal der den ene 
siden er like lang som omkretsen og den 
andre siden er like lang som radius. F =   r · O ___ 2  .

(Den innskrevne sirkelen i en sirkel er selvsagt 
sirkelen selv.)

Denne sammenhengen mellom areal og 
omkrets av en sirkel blir nevnt i Smestads 
artikkel om sirkelen i dette heftet. Han forkla-
rer sammenhengen med den velkjente ”kake-
illustrasjonen” (side 10). Den foreliggende 
forklaringen avviker en god del fra Smestads, 
samtidig som man lærer noe om polygoner med 
innskrevet sirkel.

des sprekker i steinmassene før området ble 
truffet. (Kilde: www.space.com/scienceastro-
nomy/solarsystem/square_eros_000926.
html)

4 Se for eksempel Wikipedias oppslag om 
Wankelmotorer for fordeler og ulemper med 
den type motorer. (no.wikipedia.org/wiki/
Wankelmotor)

5 Se www.newyorkcarver.com/geometry/rose.
htm for en oppskrift på å lage gotisk rose-
vindu med passer eller se artikkelen ”Fem 
geometriproblem frå arkitekturen” i dette 
heftet.

(fortsatt fra side 18)

(fortsatt fra side 12)
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Tilpassa opplæring er blitt aktuelt i Kunnskaps-
løftet ([15]), men er ikkje nytt. Omgrepet dukka 
først opp i ei stortingsmelding midt på 1970-
talet ([16]), medan sjølve ideen har ei mykje 
lenger historie ([5]). Tydinga har endra seg med 
tida og med politikken. Det gjeld også i Kunn-
skapsløftet som har lagt andre tydingar inn i 
det, enn dei vi har vore vane med. 

Kjernen i omgrepet har heile tida vore at 
skulen skal gjerast best mogleg for kvar einskild 
elev. Av litteraturen om tilpassa opplæring kan 
ein sjå at dette kan ein nærme seg på to grunn-
leggjande forskjellige måtar, den smale og den 
vide forståinga ([1]; [7]). 

Den smale forståinga er nytta om reine fagdi-
daktiske og metodiske forhold. Då set ein fokus 
på konkret organisering og tilrettelegging for 
læring, sett i verk for å nå bestemte og utvalde 
elevar. Det er det same som individualisering, 
at kvar enkelt elev får eit eige opplegg, der både 
innhald, arbeidsmåtar, oppgåver, oppfølging 
varierer. Mange trur at alle elevar har ein juri-
disk rett til tilpassa opplæring, og i den smale 
forståinga. Det krev i sin ytterste konsekvens at 
kvar enkelt elev får sitt eige program. 

Skulen vår er ikkje konstruert for denne for-

ståinga av tilpassa opplæring. Lærartettleiken 
er ikkje dimensjonert for det. Dei individuelle 
programma vil vere svært lærarintensive når 
det gjeld å førebu for, følgje opp og kontrollere 
elevane sine arbeid. Lærarane er heller ikkje 
utdanna for slike arbeidsmåtar. Det er heller 
ikkje juridisk dekning for den smale tydinga. 
Lova gir ikkje kvar enkelt elev ein slik rett, men 
det ser ikkje ut til å spele  spelar særleg rolle, når 
den motsette førestellinga ser ut til å dominere 
innanfor Kunnskapsløftet. Opplæringslova sine 
førearbeid seier at tilpassa opplæring skal gå føre 
seg innanfor ramma av klasser og grupper, og så 
langt det praktisk let seg gjere. Det er grunnla-
get for den vide forståinga av omgrepet.

Den vide forståinga kan også oppfattast som 
eit uttrykk for dei generelle kvalitetane ved opp-
læringa i skulen. Då handlar tilpassa opplæring 
om grunnleggjande haldningar til, forståing 
av og dugleik til undervisning og læring. Den 
vide tydinga set fokus på kvalitetane ved den 
undervisninga som går føre seg, når heile grup-
per eller klassar er ramma for verksemda. Då 
er den kollektive aktiviteten, den som er felles 
for alle elevar utgangspunktet. Spørsmålet ein 
kan reise er om, eventuelt i kva grad og korleis 
undervisninga av kollektivet kan gjerast, slik at 
den når alle, eller fl est mogleg. Det er den opp-
havlege tydinga av omgrepet.

Peder Haug

Forstår vi tilpassa opplæring?

Peder Haug arbeider ved Høgskulen i Volda
ph@hivolda.no
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Komplementaritet
Det poenget blir tydeleg når vi ser på relasjo-
nen mellom dei to måtane å forstå tilpassa 
opplæring på. Forskinga viser at når kvaliteten 
på opplæringa er høg, fører det til at behovet 
for spesielle tiltak blir mindre ([11], [13]). Det 
tyder at når kvalitetane i det vide perspektivet 
er gode, er det med på å redusere behovet for 
særlege tiltak som i den smale orienteringa. Det 
er dette Gudmund Hernes kalla heislova, med 
referanse til Hans Jørgen Gjessings forskingsre-
sultat frå Bergensundersøkinga. Kortversjonen 
er at skulen er som ein heis, læraren er heisførar. 
Ein god lærar kan føre alle elevar lengre opp i 
etasjane, enn ein lærar som er mindre god. Alle 
elevar profi tterer på ein god lærar, difor er gode 
lærarar eit vilkår for å gjennomføre den vide 
forståinga av tilpassa opplæring ([12]). 

Den vide forståinga er nokså aktuell som 
utgangspunkt for utvikling i skulen, fordi for-
skinga tyder på at mykje kan gjerast for å auke 
kvaliteten på den vanlege undervisninga. Det går 
fram både av PISA og TIMSS-undersøkingane, 
av nasjonale evalueringar og av frittståande for-
sking. Der går det fram at i enkelte klasserom 
er det lagt relativt liten vekt på fagleg læring. 
Spørsmålet og dilemmaet er då, kva hjelp eller 
hensikt er det med tilpassa opplæring, dersom 
læring ikkje er viktig? Svaret gir seg sjølv, då blir 
tilpassa opplæring nokså meiningslaust. Om vi 
går meir detaljert inn i resultat frå forskinga av 
undervisning, kjem det fram ei rekkje kritiske 
område for læring. Det gjeld t.d. at motiveringa 
av elevane manglar, læringstrykket kan vere 
svakt, systematikken i opplegget og innhaldet i 
dei faga elevane møter manglar eller er utydeleg, 
krava til elevane kan vere fråverande eller små 
og oppfølginga frå læraren si side kan mangle 
eller vere tilfeldig. Tendensen til at elevane får 
styre og legge premissane for si eiga verksemd 
synest å vere veksande, og det favoriserer nokre 
elevgrupper ([2], [3], [4], [6], [8], [9] og [10]). 

Lite tilpassa opplæring?
I eit oppdrag frå Utdanningsdirektoratet har 
Bachmann og Haug ([1]) gått gjennom og ana-
lysert den norske forskinga om tilpassa opplæ-
ring. Forskinga om tilpassa opplæring legg i stor 
grad til grunn ei bestemt ideologisk og norma-
tiv oppfatning og kan omtalast som pedagogisk 
progressiv. Den legg vekt på at den pedagogiske 
verksemda skal vere prega av elevaktivitet, elev-
medverknad og elevfridom, og det skal vere lite 
lærarstyring og lærardominans. Til dømes er 
stort omfang av elevaktivitet, individuelt arbeid, 
elevmedbestemming og lite lærardominans og 
fellesaktivitet kriterium for tilpassa opplæring. 
Mykje frontalundervisning og lite individuelt 
arbeid osv. er teikn på liten grad av tilpassa 
opplæring. Med dette som bakgrunn blir det 
i dei fl este undersøkingane konkludert med at 
omfanget av tilpassa opplæring er relativt lite, 
fordi lærardominansen og fellesaktivitetane 
dominerer prosentvis. 

Spørsmålet er om dei valde kategoriane for 
å defi nere tilpassa opplæring er valide. Eit par 
undersøkingar ([6]; [9]) konkluderer med at 
det a priori ikkje er grunnlag for å hevde at 
bestemte arbeidsformer eller måtar å organisere 
opplæring på er meir tilpassa eller betre enn 
andre. Det er ikkje slik at kateterundervisning 
nødvendigvis er ein dårleg måte å treffe alle 
elevane på, eller at individualisering garanterer 
at kvar og ein får det dei ønskjer og har krav 
på. Det er situasjonsbestemt og personbestemt. 
Det avgjerande synest å vere korleis dei ulike 
tilnærmingane blir arbeidd med, og til kva slags 
formål. Konsekvensen er at tilpassa opplæring 
må studerast og forståast ut frå dei individa og 
vilkåra som eksisterer på den enkelte staden, og 
ut frå korleis ein der kan tilpasse og omforme 
overordna rammer til dei føresetnadene som 
gjeld. Difor kan ein heller ikkje på førehand 
defi nere tilpassa opplæring i form av bestemte 
kategoriar eller metodar for handling. Dermed 
står vi overfor den interessante situasjonen 
at det omgrepet som framfor alle er sentralt i 
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den komande utdanningsreforma er nokså lite 
utgreidd og klarlagt. Det er vanskeleg å lage god 
praksis ut av slikt. 
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Jeg (Knut) har brukt Fibonaccis tallrekke som 
trening i hoderegning i addisjon og som tryl-
ling, se også [1]. Elevene blir alltid like impo-
nert og forundret over at jeg vet svaret før hele 
tallrekken er kjent.

Tanken min er at denne fascinasjonen og 
undringen skal motivere elevene. Vi får mange 
gode samtaler rundt det som skjer. I tillegg gir 
det dem fi n trening i hoderegning.

Siste gang jeg brukte den, i en 
femteklasse, skrev jeg ti streker 
på tavla. Så ba jeg en av elevene 
komme frem. Jeg ba klassen 
om å velge to tilfeldige tall. De 
valgte 4 og 11. Eleven skrev de 
nevnte tallene på de to øverste 
strekene. Deretter ba jeg ham 
og klassen om å legge sammen 
de to tallene og skrive svaret på 
den tredje streken: 15 kom det 
raskt. Summer så videre de to 

siste tallene til alle strekene er fylt ut, var nå 

Knut Stølås og Christoph Kirfel 

Talltriks med Fibonacci

oppdraget til klassen og skriveren. Summen av 
de to siste tallene gav neste tall og skulle skrives 
på neste strek.

Det greide de fi nt, selv om de ble mer usikre 
etter hvert som tallene ble 
større. Mens klassen og skrive-
ren jobbet, skrev jeg totalsum-
men raskt på et gult ark, da det 
syvende tallet kom. Trikset går 
nemlig ut på at totalsummen 
(summen av alle de ti tallene 
på listen) er 11 ganger ledd 
nummer 7. (At det syvende 
tallet var 108, gjorde jobben 
min ekstra enkel.)

Så gikk jeg tilfeldigvis til en 
annen side av klasserommet. 

Da alle strekene hadde fått tall, ba jeg klassen 
om å summere på nytt, denne gangen alle ti tal-
lene. Må vi? spurte noen. Får vi bruke kalkula-
tor? lurte noen. Summer dere som vil, og gjerne 
med kalkulator, svarte jeg.

Fire elever gjorde det raskt og fi kk 1188 til 
svar. Skriveren skrev det på tavlen. Så ba jeg 
ham om å hente det gule arket som lå på plassen 
min og vise klassen hva som sto på det. 

Forbauselsen var stor da klassen fi kk se at jeg 
også hadde skrevet svaret på arket. På spørsmål 
fra meg: ”Skal vi gjøre det en gang til og se om 
jeg greier å forutsi svaret da også?” kom det et 

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

       4      
      11      
      15      
      26      
      …      
      …      
      …      
      …      
      …      
      …      
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unisont ja til svar. Denne gangen valgte klas-
sen 9 og 1, og selvsagt klarte læreren å forutsi 
svaret. 

”Jeg er synsk,” påsto jeg etterpå. ”Du regnet 
ut svaret på forhånd”, mente noen. ”OK, men 
var det jeg som bestemte tallene?” spurte jeg. 
”Nei, det var vi,”  innrømmet elevene,” men du 
regnet det ut likevel.” ”Ja, men hvis jeg kunne 
vite hvilke tall dere ville velge, er jo jeg synsk.” 
Nei du kunne ikke vite hvilke tall vi ville velge, 
men du regnet det ut på forhånd likevel. Du 
skrev jo svaret ditt etter at vi var begynt å skrive 
på tavla,” kom det fra klassen. ”Ja, men jeg skrev 
svaret før alle tallene var skrevet på tavla. Da må 
jeg jo være synsk siden jeg kunne vite hvilke tall 
dere kom til å skrive.”  Da kom det fra en elev: 
”Du sa du skulle vise oss et trylletriks. Da er du 
ikke synsk, for trylling er juks og bedrag!” 

En stor kommentar som læreren likte godt. 
Vi avtalte at neste gang jeg kom til den klassen, 
skulle vi se mer på trikset. 

Christoph: Her fi nner du mer om selve trik-
set. Det er bygd på egenskapene til Fibonaccis 
tallfølge1.

La forsamlingen velge to tall, la oss si de velger 
4 og 11. Forsamlingen skal nå lage en tallfølge 
med ti ledd på følgende måte. De to første led-
dene er de valgte tallene. Tredje leddet fås ved å 
legge sammen de to valgte tallene. Fjerde leddet 
fås ved å slå sammen det andre og det tredje 
leddet. Slik fortsetter det til ledd nummer 10, 
altså
 
F 

1
  = 4

 F 
2
  = 11

 F 
3
  = 4 + 11 = 15

 F 
4
  = 11 + 15 = 26

 F 
5
  = 15 + 26 = 41

 F 
6
  = 26 + 41 = 67

 F 
7
  = 41 + 67 = 108

osv. Hvert nytt ledd er altså summen av de to 

foregående. Forsamlingen tråkler seg nå gjen-
nom disse langtekkelige regnestykkene, helt til  
F 

10
 . Deretter skal alle de ti tallene på listen adde-

res, mens du bruker følgende trylleformel som 
du selvfølgelig holder hemmelig som en skatt: 
Summen av alle de ti tallene på listen er nemlig 
lik S = 11 ·  F 

7
 .

Forklaring:
 F 

8
  = 67 + 108 = 175,  F 

9
  = 108 + 175  og til slutt  

F 
10

  = 175 + 283 = 458. Nå er

S =  F 
1
  +  F 

2
  +  F 

3
  +  F 

4
  +  F 

5
  +  F 

6
  +  F 

7
  +  F 

8
  +  F 

9
  +  F 

10
 

      = 4 + 11 + 15 + 26 + 41 + 67 + 108 + 175 + 
            283 + 458 = 1188 = 11 · 108 = 11 ·  F 

7
 

 
og alt stemmer her. Men kan vi være sikre på at 
trikset stemmer med andre starttall enn 4 og 11 
også? Vi skriver a og b for starttallene og regner 
oss gjennom hele tallfølgen:

 F 
1
  = a

 F 
2
  = b

 F 
3
  = a + b

 F 
4
  = (a + b) + b = a + 2b

 F 
5
  = (a + 2b) + (a + b) = 2a + 3b

 F 
6
  = (2a + 3b) + (a + 2b) = 3a + 5b

 F 
7
  = (3a + 5b) + (2a + 3b) = 5a + 8b

 F 
8
  = (5a + 8b) + (3a + 5b) = 8a + 13b

 F 
9
  = (8a + 13b) + (5a + 8b) = 13a + 21b

 F 
10

  = (13a + 21b) + (8a + 13b) = 21a + 34b

Dermed er 

S =  F 
1
  +  F 

2
  +  F 

3
  +  F 

4
  +  F 

5
  +  F 

6
  +  F 

7
  +  F 

8
  +  F 

9
  +  F 

10
 

 = (1 + 0 + 1 + 1 + 2 + 3 + 5 + 8 + 13 + 21)a +
      (0 + 1 + 1 + 2 + 3 + 5 + 8 + 13 + 21 + 34)b 
   = 55a + 88b = 11·(5a + 8b) = 11· F 

7
 

Underveis kan du briljere for forsamlingen 
ved å forutsi det 10. leddet. Det gjelder nemlig 
at  F 

10
  = 11· F 

5
  + b – a, noe som du raskt kan 

(fortsettes side 29)
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Hele femårsgruppen i barnehagen sitter for-
ventningsfulle i ring. Hvert barn på sin stol, 
atten stoler og atten barn. Bare en mangler. Jeg 
er på besøk. Vi skal gjøre matematikk av ”Den 
kjempestore krokodillen” av Roald Dahl. To av 
barna kjenner historien fra før. De gleder seg 
ekstra mye!

Krokodillen vil spise et søtt lite barn

Jeg leser. Ingen får se på bildene. Vi skal skape 
bilder inne i hodet; fargerike, spennende illus-
trasjoner til historien. Bildene skal også farges 
av det vi snakker om. Femåringene vet at jeg er 
en sånn ”matematikkdame”. De har snakket om 

det før jeg kom. Det farger sikkert også forvent-
ningene. Vi åpner boken:

”I den største og bruneste og skitneste elva i 
Afrika lå to krokodiller med hodene bare så 
vidt over vannet. Den ene av dem var kjem-
pestor. Den andre var ikke fullt så stor.”

Vi stopper opp – hvor stor er egentlig en kjem-
pestor krokodille? Like stor som et barn? Større 
enn et barn? 

– En kjempestor krokodille er like stor som 
en buss, roper en liten gutt når vi har snakket 
sammen en liten stund. - Nei, som en traktor, 
roper en annen. En liten stund konkurrerer de 
om å fi nne på det største sammenligningsobjek-
tet. Noen sitter tenksomt stille. Vi stopper opp 
og tenker litt etter. Er nå krokodillen like stor 
som en buss, og hva betyr det. Jo, den er kanskje 
like lang, men like høy er den i hvert fall ikke. 
En krokodille er lavere enn et barn! Den er jo 
nesten helt ”fl at”. En ikke fullt så stor krokodille 
da, hvor stor er egentlig den? Vi diskuterer. 

Krokodiller er sultne støtt! Krokodillen vi 
leser om vil spise et barn til frokost. De kiler 
grøssent ned over ryggen hos barna. Noen fniser 
og vrir seg på stolen. Noen er alvorlige. Kroko-
dillen har hundrevis av skarpe, hvite tenner. Det 
er ganske mange. Barna putter hendene inn i 
munnen og teller egne tenner. De får litt ulike 

Guri A Nortvedt

En kjempestor krokodille 
er like stor som en buss!

Guri A. Nortvedt arbeider ved 
Matematikksenteret, 
g.a.nortvedt@ils.uio.no
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tall. En stusser. Flere av de andre iler til med 
forklaring om at noen har mistet tenner, da blir 
det ikke like mange. 

Krokodillen legger ut på vandring for å fi nne 
et lite barn som den kan spise, og vi følger med 
på krokodillens eventyr. Den møter mange dyr, 
blant annet en stor fl odhest. Flodhesten blir vi 
enige om er rund. Ellers snakker vi om lengder 
(hvor langt er en kilometer), former og farger. 

Vi snakker om hva som er størst og minst. Og vi 
snakker om hvilke dyr krokodillen møter. 

Historien blir litt stykket opp, så etter en stund 
må vi kose oss og bare lese. Flere sitter med 
øynene igjen og lytter. Vi leser så langt som til 
der krokodillen kommer inn til byen. Så stop-

per vi og barna får tegneark og fargeblyanter. 
Krokodiller, fl odhester og apekatter festes på 
papiret. Atten barn ligger på magen på gulvet 
og tegner. Noen har bilder inne i hodet som må 
ut med en gang. Andre må tenke litt og kanskje 
snakke litt med et annet barn eller en annen 
voksen om hvordan de skal omsette bildene i 
hodet til et blide på papiret. Etter hvert som de 
blir ferdige kikker de på hverandres tegninger 
og kommenterer dem. Vi kan se lange krokodil-
ler med hundrevis av tenner (nesten så mange 
i hvert fall), runde fl odhester, apekatter med 
lange, tynne haler. Noen har tegnet inn barn, 
seg selv eller andre barn, sammen med kroko-
dillen så vi kan se hvor stor en krokodille er: 
Hvor lang og hvor høy. 

En kjempestor krokodille er mye større enn et barn

En krokodille har hundrevis av tenner

En fl odhest er stor og rund!

Hvor mange ben har egentlig en fl odhest?
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Krokodillen vil spise Knaske Smatt

Helt til slutt tar vi boken frem igjen. Nå ser vi 
på illustrasjonene vi har hoppet over, siden skal 
vi lese historien ferdig. Vi sender boken rundt 
og rundt. Barna ler og kommenterer at bildene 
de har tegnet jo ligner – selv om vi ikke har 
sett på dem underveis. Men nå er de utålmo-
dige. Vi må lese ferdig, og nå vil de se bildene 
også. Atten barn, en voksen og en bok blir en 
stor klump på gulvet. De voksne i barnehagen 
er nok litt urolige for om det vil bli for urolig, 
men alle nitten sitter musestille og sluker resten 
av boken: Både illustrasjonene og historien er 
fengende og skumle. Vi må nesten holde pusten! 
Hvordan det går vil jeg ikke fortelle her, det må 
du nesten fi nne ut selv…..

Referanse
Dahl, Roald (1998): Den kjempestore Krokodillen. 

Gyldendal Tiden forlag, tredje opplag, illus-
trert av Quentin Blake. ISBN: 82-478-0242-2

Jeg vil rette en stor takk til barn og voksne i 
Tanumskogen  barnehage for at jeg fi kk komme 
på besøk og for de fi ne tegningene.

(fortsatt fra side 26)

beregne i hodet. (Denne visdommen holder du 
helst for deg selv så lenge du vil være den store 
tryllekunstneren.)

Forklaring: Vi har sett at 

 F 
10

  = 21a + 34b = 11 · (2a + 3b) + b – a
= 11· F 

5
  + b – a

og siden  F 
5
  beregnes ganske tidlig i prosessen 

har du alt du trenger for å fi nne det 10. leddet 
vha. hoderegning.

Lykke til som talltryllekunstner.

Note
1 Bonaventura Fibonacci levde fra ca. 1170 til 

1240. Han var en av de få europeiske mate-
matikere i middelalderen. Han kom fra Italia 
men pga. sine mange reiser hadde han mye 
kontakt med den arabiske verden og den 
matematikken som var blitt utviklet der. Han 
ivret for å få innført de arabisk/indiske tal-
lene i Europa framfor romertallene og skrev 
en bok om dette ”Liber abaci” i 1203. Mest 
kjent er han nok for tallfølgen, Fibonacci-
tallene som du møter i denne artikkelen. 
Fibonacci-tallfølgen får du når du setter a = b 
= 1 i artikkelen.

Referanse
[1] Carol Vordeman, Damms store bok om 

matematikk, spennende forsøk og eksperi-
menter som avslører matematikkens hem-
meligheter, N.V.Damm & sønn AS, 1997, s. 
49.
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Gunnar Gjone

Matematikk på frimerker
Lazare Nicolas Marguérite Carnot (13. mai 1753–2. august 1823)
Matematiker og revolusjonær.

Lazare Carnot ble født i Nolay, Burgund i 
Frankrike. Faren var sakfører. Lazare Carnot 
fi kk i hovedsak en ingeniør- og militærut-
danning. Han avsluttet ingeniørutdanningen 
i Mézières i januar 1773, med grad som løyt-
nant. Han viste tidlig interesse for mekanikk, og 
i 1778 skrev han avhandlingen Essai sur les mac-
hines en général som bidrag i en konkurranse. 

Avhandlingen vant ikke, men Carnot reviderte 
avhandlingen i 1781 og den ble publisert i 1783. 
Avhandlingen handlet om mekanikk og inge-
niørvitenskap. I 1784 ble han forfremmet til 
kaptein og i 1787 ble han innvalgt i akademiet i 
Arras. Direktøren i akademiet var Maximilien 
Robespierre, som seinere ble en ledende person 
under den franske revolusjonen.

Da revolusjonen kom i 1789 var Carnot fort-
satt kaptein. I 1791 ble han valgt som delegat fra 
Pas-de-Calais til den lovgivende forsamlingen. 
I fortsettelsen hadde Carnot ulike roller under 
revolusjonen. Han kom til å høre til de mest 
radikale. I slutten av 1793 gikk han inn i den 
såkalte velferdskomiteen, som spilte en vesent-
lig rolle i utviklingen av revolusjonen. Det som 
imidlertid var hans fremste fortjeneste var at 
han var med å etablere de franske militære styr-
kene til å stå i mot angrep utenfra. Etter revolu-
sjonen ble Frankrike truet fra mange kanter og i 
ettertid har Lazare Carnot fått my av æren for at 
de franske styrkene klarte å slå tilbake fi enden 
på alle fronter. Om dette skriver Grimberg:

Det var en førtiårig befestningsoffi ser som 
hittil hadde vært lite kjent, men som nå plut-
selig ble stilt i sentrum for fransk politikk 
og dermed gjenstand for hele verdens opp-
merksomhet. Robespierre hadde besluttet å 
konsentrere alle landets krefter om ett mål: 

Gunnar Gjone arbeider ved Universitetet 
i Oslo, Institutt for lærerutdanning og 
skoleutvikling
gunnar.gjone@ils.uio.no
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å slå den ytre fi enden. Han ga Carnot ordre 
om å ta seg av denne oppgaven. Stillferdig og 
raskt satte han maskineriet i gang. Kort tid 
etter at han var blitt stilt i spissen for de fran-
ske krigstiltakene, ble det berømte dekretet 
om ”masseoppbudet” utferdiget. Det betydde 
at hele folket skulle mobiliseres. Den fran-
ske folkehæren ble skapt, den som har vært 
forbildet for den moderne vernepliktsar-
méen […] Carnot var en genial organisator, 
og hans anstrengelse ga strålende resultater. 
([1, bd. 17, s. 487])

I 1794 grunnla han sammen med matematike-
ren Gaspard Monge (1746–1818) École centrale 
des travaux publique som seinere fi kk navnet 
École polytechnique. Denne utdanningsinstitu-
sjonen ble en av de mest kjente i fransk utdan-
ningshistorie og en rekke framstående matema-
tikere var lærere og elever ved denne skolen. 

Lazare Carnot hadde sentrale posisjoner i 
alle franske regjeringer fram til 1796. Med et 
sterkt republikansk engasjement var han i mot 
Napoleons statskupp. I 1797 hadde imidlertid 
den politiske situasjonen i Frankrike endret 
seg, og han kunne ikke bli i Frankrike med det 
sterke republikanske synet som han hadde. Han 
måtte fl ykte ut av landet – først til Sveits og så 
til Nürnberg i Tyskland. 

Året 1797 var et begivenhetsrikt år for 
Carnot. I dette året publiserte han et av sine 
mest berømte arbeider Réfl exions sur la méta-
physique du calcul infi nitésimal. Boka blir inn-
ledet på følgende måte: 

Alt tyder på at det vil bli en ny giv i matema-
tikk, og forfatteren ser det derfor nødvendig 
å publisere denne monografi en.

Da Napoleon ble førstekonsul året etter, vendte 
Carnot tilbake til Frankrike. Han ble Napole-
ons krigsminister i 5 måneder i året 1800. Han 
trakk seg fra denne posisjonen. I 1802 ble han 
utnevnt til medlem av Tribunalet. Tribunalet var 

valgt av senatet for å diskutere lovgiving. Han 
var sterkt imot etableringen av keiserdømmet 
under Napoleon, men fortsatte likevel i Tribu-
nalet inntil det ble oppløst i 1807. Han trakk 
seg da tilbake fra det offentlige livet. En viktig 
oppgave for han i denne tida var utdanningen 
til sine to sønner Sadi og Hippolyte. Han slo seg 
ned i St. Omer og skrev sine viktigste vitenska-
pelige arbeider i perioden fram til 1810. 

Som matematiker er Carnot mest kjent som 
geometer. I 1801 publiserte han De la correla-
tion des fi gures de géométrie hvor han prøvde å 
legge et nytt grunnlag for geometrien. Han viste 
i dette arbeidet at fl ere av teoremene i Euklids 
Elementer kan utledes fra et enkelt teorem. 

I 1803 publiserte han Géométrie de position. 
Arbeidet tar for seg projektiv geometri mer 
enn deskriptiv geometri. Det inneholdt også en 
grundig diskusjon av den geometriske tolkingen 
av negative røtter til algebraiske likninger. Dette 
arbeidet var en utvidelse av arbeidet fra 1801, 
og inneholdt også fi losofi ske betraktninger om 
geometrien: 

Enhver størrelse er et virkelig objekt slik at 
det kan oppfattes av forstanden, eller at i det 
minste representasjonen kan brukes i bereg-
ninger. 

Carnots banebrytende arbeid om militære for-
hold De la défense des places fortes ble publisert 
i 1809.

Invasjonen av Frankrike i 1814 førte til at han 
igjen tilbød seg å kjempe for Frankrike, men 
ikke for keiserdømmet. Napoleon utnevnte han 
til guvernør i Antwerpen, og han hadde denne 
posisjonen til keiserrikets fall. Han fl yktet til 
Warszawa i januar 1816. I august samme år 
reiste han så til Magdeburg i Tyskland, hvor han 
ble til sin død, 7 år seinere. Hippolyte bodde 
sammen med han i denne tida.

Da det kom en dampmaskin til Magdeburg i 
1818 ble Carnot interessert. Sønnen Sadi Carnot 
(1796–1832) besøkte Lazare i Magdeburg i 1821. 
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Det er klart at Lazare inspirerte sønnen, og Sadi 
Carnot publiserte sitt banebrytende arbeid om 
termodynamikken til dampmaskiner 3 år sei-
nere. Dette verket grunnla termodynamikken. 

Familien Carnot var aktive i politikk også 
etter Lazare Carnots død. Sønnen Sadi var også 
i en periode aktiv. Hippolyte Carnot hadde en 
sønn som ble oppkalt etter onkelen, Sadi. Sadi 
Carnot levde fra 1837–1894. Han var fransk pre-
sident fra 1887 til 1894, da han ble myrdet av en 
anarkist.

Fra Lazare Carnot har vi et interessant 
teorem som egener seg godt for eksperimente-
ring med et dynamisk geometriprogram, som 
for eksempel Cabri.

Carnots teorem
Gitt en trekant ABC, summen (med fortegn*) 
av de loddrette avstandene fra sentrum i den 
omskrevne sirkelen O til sidene er gitt ved 

OO 
1
 + OO 

2
 + OO 

3
 = R + r

Der r er radius til den innskrevne sirkelen og R 
er radius til den omskrevne sirkelen.

*) Vi overlater til leseren å fi nne ut, ved å bruke 
dynamisk geometri, hva dette betyr.

Litteratur
[1] Grimberg, C. (utg. 1979) Menneskenes Liv og 

historie. Oslo: Cappelen.
[2] Rouse Ball, W. W. (utg. 1960) A Short Acco-

unt of the History of Mathematics. Mineola, 
NY: Dover Publ. Inc.

Referanser på internett
www-history.mcs.st-and.ac.uk/history/
Biografi  i Encyclopedia Brittanica 

(kan leses på nettet)
www.aam314.vzz.net/EB/Carnot.html
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Kort forklaring til konstruksjonen:

Trekanten tegnes. En konstruerer den omskrevne 

sirkelen, som har sentrum O og radius R (O er 

skjæringspunktet for midtnormalene). Deretter 

konstrueres den innskrevne sirkelen med sentrum o og 

radius r (o er skjæringspunktet for halveringslinjene). 

En kan deretter måle de aktuelle avstandene til sidene 

i trekanten. Dette kan en ofte få automatisk i et 

dynamisk geometriprogram. I enkelte geometriprogram 

kan enkelte av konstruksjonene gjøres direkte, for 

eksempel omskrevet sirkel i programmet Geonext. 

(Geonext er et gratisprogram som kan lastes ned fra: 

www.geonext.de)

O3

R

O1

O

o

r

O2

B

A

C

Avstander:

 OO1 = 3,11 cm

 OO2 = 4,63 cm

 OO3 = 2,06 cm

Sum: 9,81 cm

 r = 3,15 cm

 R = 6,66 cm

 r + R = 9,81 cm
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Kjersti Wæge

Tør jeg å slippe kontrollen? 
– en lærers beretning om den smertefulle prosessen 
det er å endre egen undervisningspraksis

”Uroen over å ikke få gått gjennom alt det du 
skulle vært gjennom er sterk. Du må klare å roe 
ned nervene, til du ser at det begynner å fun-
gere. I starten må du få en bekreftelse på at det 
fungerer, for det kan være følelsesmessig hardt 
til å begynne med. Å tørre å holde på. Å ikke 
falle tilbake. Men du må være villig til å gi alt 
det nye tid. Tidspresset du føler i 1MA er ikke 
behagelig. Det rammer enhver som skal prøve.” 
(Sitat fra intervjuet med Morten)

Innledning 
Forskning og utviklingsarbeid ved Matema-
tikksenteret vil alltid avhenge av godt samar-
beid med skoler, elever og lærere som er villige 
til å prøve nye arbeidsmåter, og som med dette 
tar en sjanse. Denne artikkelen handler om 
muligheter og bekymringer, glede og tvil som 
vil komme gjennom et sånt samarbeid.

I doktorgradsprosjektet mitt utvikles og 
utprøves undervisningsopplegg som vektleg-
ger utforskning, eksperimentering, kreativitet, 
samarbeid, samt viser matematikk i et tverrfag-
lig og anvendt perspektiv. Jeg ønsker å under-
søke hvordan elevenes motivasjon og læring 

utvikles når undervisningen er som nevnt over. 
Deltakerne i prosjektet er en matematikklærer, 
Morten, og elevene hans på grunnkurs i videre-
gående skole. Morten og jeg har utviklet under-
visningsopplegg som til sammen dekker hele 
læreplanen for grunnkurset. Denne artikkelen 
handler ikke om mitt doktorgradsprosjekt, men 
om hvordan Morten, gjennom prosjektet, har 
opplevd det å skulle forandre praksis. 

Først gir jeg en kort beskrivelse av Mortens 
matematikkundervisningen før prosjektstart, 
deretter forteller jeg hvorfor han valgte å delta 
i prosjektet. Jeg vil gi et par eksempler på opp-
legg vi har brukt før jeg gjengir et intervju med 
Morten, hvor vi får et innblikk i hvordan han 
har opplevd prosessen han har vært gjennom. 
Avslutningsvis vil jeg gi en kort refl eksjon over 
prosessen sett fra mitt ståsted.

Lærerens matematikkundervisning 
før prosjektstart
Matematikkundervisningen var veldig struk-
turert og systematisk. I begynnelsen av timene 
gjennomgikk Morten ny teori og viste praktiske 
eksempler hvor teorien ble benyttet. Resten av 
tiden løste elevene oppgaver fra læreboka, og 
hvis det dukket opp problemer med oppgavene 
ble det tatt i fellskap på tavla. Timene var teo-
retisk anlagt, strukturerte og intense. Det var 

Kjersti Wæge er doktorgradsstudent ved 
Matematikksenteret.
kjersti.waege@matematikksenteret.no

tangenten 2 2006.indd   34tangenten 2 2006.indd   34 28.03.2006   22:07:5028.03.2006   22:07:50



tangenten 2/2006 35

tydelig for lærer og elever hva som skulle gjen-
nomgås i timen og hva elevene skulle ha lært i 
løpet av timen.

Morten var opptatt av å motivere elevene, og 
han var veldig god til det. Han arbeidet med å 
endre elevenes holdning om at ”matematikk er 
vanskelig”. ”Matte er gøy” var første leksa elev-
ene fi kk i matematikk. 

Hvorfor Morten ville delta i prosjektet.
Det var to årsaker til at Morten ville delta i pro-
sjektet. For det første var han interessert fordi 
det handlet om motivasjon. Han følte at elevene 
hans for det meste var godt motiverte for mate-
matikk hele høsten. I andre termin, derimot, 
dalte motivasjonen. 

I mars/ april sa elevene fremdeles at ”matte 
er gøy”, men munnen og øynene smilte ikke 
lengre, fortalte Morten i intervjuet. De sa det 
fordi Morten forventet det. 
– Kunne undervisningsmetodene i prosjektet 

hjelpe han til å holde på elevenes motiva-
sjon gjennom hele skoleåret? 

For det andre var han interessert fordi det 
handlet om forståelse. Morten mente at elevene 
stort sett var fl inke til å løse oppgavene i boka. 
Problemet oppstod når de skulle overføre det de 
hadde lært til et annet område i matematikken. 
Morten fi kk ofte tilbakemeldinger fra elevene 
om at de synes oppgavene på prøvene var svært 
forskjellig fra oppgavene de hadde arbeidet med 
i timene. Elevene var ikke i stand til å se at de 
kunne bruke de matematiske redskapene de 
hadde fått på et annet beslektet område. Morten 
forsøkte å løse dette problemet ved å kjøre på 
med oppgaver. Han var fl ink til å få elevene til 
å arbeide. Tankegangen var at elevene hadde fått 
redskapene, og hvis de fi kk tilstrekkelig ”meng-
detrening” i å bruke denne redskapen, så ville 
det skli inn av seg selv. Elevene måtte rett og 
slett jobbe! Når motivasjonen begynte å synke 
utover året, fi kk elevene problemer med å holde 

tempoet. Dermed ble det for lite mengdetrening 
etter hvert. 
– Gjennom prosjektet ønsket Morten å få en 

mer grunnleggende innarbeiding av forstå-
else slik at elevene lettere kunne overføre 
matematikkunnskaper fra et område til et 
annet.

Eksempler på undervisningsopplegg i 
prosjektet
Se rammer på de to neste sidene.

Mortens fortelling
I april, i skoleåret hvor prosjektet ble utført, 
gjorde jeg et intervju med Morten om hvordan 
han som lærer hadde opplevd det å delta i pro-
sjektet, om det å endre praksis. Gjennom inter-
vjuet får vi et inntrykk av Mortens opplevelser 
og meninger om det som har skjedd hittil i sko-
leåret. Jeg tror det kan være nyttig og spennende 
for andre lærere å få et innblikk i Mortens erfa-
ringer med å endre praksis.

– Hvordan opplevde du starten av prosjektet? 
Det var mye mer (konstruktiv) uro i klasserom-
met enn det jeg var vant til. Når elevene arbeidet 
i grupper, skulle de snakke, de skulle ordne ting 
og de skulle hente ting. Det var et lite kaos, og 
jeg måtte greie å håndtere dette kaoset. I tillegg 
var det vanskelig å planlegge timene veldig nøye. 
Jeg kunne planlegge rammen for timen, men 
hva som skjedde innenfor den rammen, det var 
vanskeligere å planlegge, mye vanskeligere å for-
utsi. Jeg hadde ikke den samme kontrollen som 
jeg var vant til. Jeg måtte være mye mer åpen for 
at det kunne skli i forskjellige retninger.

– Hva med forberedelsene? Det å bruke andres 
metoder? Du har mange ganger sagt at du måtte 
gjøre oppleggene til dine.
Jeg måtte prøve å lære meg tankegangen bak 
oppleggene. Når jeg underviste på den tradi-
sjonelle måten, visste jeg hva vi skulle gjennom 
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og hva jeg ville oppnå. Nå (i prosjektet) visste 
jeg hvilket emne vi skulle gjennom, men jeg var 
usikker på hvor vi ønsket å styre elevene. Jeg 
måtte vite hvor jeg ville styre elevene, og det var 
diffust i startfasen. Jeg måtte rett og slett sette 
meg inn i ideologien bak oppleggene. La oss ta 
dette med mønstergjenkjenning. Matematikk 
er mønster, og elevene skulle lete etter mønster,  
kjenne igjen mønster og anvende mønster på 

ulike områder. Jeg måtte også lære de nødven-
dige trinnene elevene måtte gjennom for å se 
mønstrene.  Alt dette tok det litt tid å sette seg 
inn i. 

– Mye tid?
Ja, det tok mye tid. Jeg hadde min ideologi, og 
den tar det lang tid å forandre. Den kan endres, 
men det tar tid. Jeg måtte prøve, erfare og vur-

Eksempel 1: Sett sammen fargekolonner – innføring i uoppstilte likninger

Utstyr: Røde, grønne og blå brikker.

1. Du skal bruke 10 brikker til å lage 3 
kolonner slik at

 – Den røde kolonnen inneholder 3 fl ere enn 
den blå kolonnen.

 – Den grønne kolonnen inneholder 1 fl ere 
enn den blå kolonnen.

2. Løs oppgaven ved hjelp av likninger.

3. Bruk 10 brikker til å lage 3 kolonner slik at 

 – Den blå kolonnen inneholder 3 mindre 
enn den røde kolonnen.

 – Den grønne kolonnen inneholder 2 mindre enn den røde kolonnen.

La brikkene/kolonnene ligge til oppgave 5.

4. Løs oppgaven ved hjelp av likninger.

5. Sammenlikn kolonnene og likningsuttrykkene fra oppgave 1 og oppgave 3. Forklar hva du ser 
og hvorfor.

6. Bruk 13 brikker til å lage 3 kolonner slik at

 – Den røde kolonnen inneholder 2 fl ere enn den blå kolonnen.

 – Den grønne kolonnen inneholder 3 mindre enn den røde kolonnen.

7. Løs oppgaven ved hjelp av likninger.

8. Bruk 12 brikker til å lage 3 kolonner slik at

 – Den røde kolonnen inneholder 2 fl ere enn den blå kolonnen.

 – Den grønne kolonnen inneholder 3 mindre enn den røde kolonnen.

9. Lag minst to lignende oppgaver selv.
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dere denne nye måten å tenke på. Hvis ikke 
nye innspill stemmer med det bildet du har 
på læring, så fi nner du feilene og svakhetene, i 
stedet for å lete etter styrkene og mulighetene. 
Det er svakheter og styrker ved alle undervis-
ningsopplegg, og jeg måtte få frem de sterke 
sidene. Tidligere, når jeg fi kk nye innspill, var 
jeg selektiv og plukket ut det som stemte med 
mitt syn.

– Kan du beskrive matematikkundervisningen 
nå?
Vi gir elevene anledning til å kjenne igjen møn-
ster. De lager matematiske regler og fi nner ut 
hvordan reglene kan anvendes på praktiske pro-
blemer. Vi arbeider mye med forståelsen. Hvis 
elevene har den grunnleggende forståelsen, kan 

du dra dem langt ut over 1MA. De svakere elev-
ene stopper ikke opp i de tekniske oppgavene, 
men får arbeide med konkreter og praktiske 
problemer. Det har blitt lettere å differensiere.

I starten av timen får ofte elevene et eller 
fl ere problemer de skal arbeide med. I tillegg 
blir det delt ut konkreter elevene kan bruke 
når de arbeider. Gjennom disse problemene 
skal elevene selv fi nne mønster og utvikle den 
teorien som tidligere ble gjennomgått på tavla. 
Undervisningen er mye mer elevaktiviserende. 
Etter hvert lærer elevene å arbeide på denne 
måten. De begynner å lete etter mønster med 
en gang. Vi har også vært meget bevisst på at de 
skal produsere en forståelse. Elevene skal sette 
ord på ting. Gjerne egne ord. De skal forklare 
hvordan de har tenkt. Det at de blir nødt til å 

Eksempel 2: Barbie hopper strikk fra ei bru – matematisk 
modellering. 
Idéen til dette opplegget fi kk vi ved å delta på Åsa Hansen 
og Sanja Herrströms workshop på Matematikkbiennalen i 
Malmö, 2004.

Utstyr: Målebånd, gummistrikk, Barbie-dukker (alle bør ikke 
ha samme vekt), linjal, lommeregner, ruteark.
Elevene arbeider i grupper på 2 eller 3.

Utførelse: Barbie skal hoppe i strikk fra ei bru. Strikkene 
skal knytes sammen og festes til Barbies føtter. Læreren 
illustrerer hvordan dette gjøres. Elevene skal lage en 
matematisk modell som viser sammenhengen mellom 
antall strikk og Barbies fallhøyde. Når alle gruppene har 
laget en modell er det tid for konkurranse. Vi drar til en 
trappeoppsats eller liknende hvor vi har plassert en stor 
balje med vann under trappa. Elevene får vite hvor langt det 
er ned til baljen og ved hjelp av den matematiske modellen de har laget skal de beregne 
hvor mange strikk de skal koble til Barbies føtter. Den gruppa som kommer nærmest 
vannet, helst slik at håret berører vannet, har vunnet! 

Etterarbeid: Hvordan tenkte de forskjellige gruppene når de fant modellene? Hva forteller 
de ulike parametrene i modellen oss? Måleusikkerhet? Har vekta til Barbie betydning? 
Hva nå hvis Ken skulle hoppe? Er funksjonen kontinuerlig? Andre ting? Diskutér. 
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gi tilbakemelding på at de har forstått, det er 
viktig. Og jeg har registrert mer og mer at det 
er viktig. Det er de store endringene. Resten av 
tiden regner de oppgaver hvor de bruker det de 
har kommet frem til. 

– Hva er forskjellen hos deg som matematikklærer, 
din rolle, har den blitt forandret?
Jeg er blitt mer bevisst på at jeg ikke gir elev-
ene løsningen. Det var kanskje min svakhet tid-
ligere. Jeg ga dem løsningen, og så ba jeg dem 
om å gjøre en tilsvarende oppgave. Nå gir jeg 
elevene hint, som jeg i den grad det er mulig, 
har tenkt gjennom på forhånd. Det er viktig at 
det er elevene selv som skal fi nne mønstrene. 
En annen forandring er at foreleserrollen har 
blitt kraftig nedtonet.  Jeg har trukket meg mer 
tilbake og elevaktiviteten er kommet mer i sen-
trum.  Selv når vi skal ta oppsummeringene, er 
det elevene som aktiviseres. 

– Når synes du at du begynte å forandre tenke-
måte, lyktes i å tenke slik det var ønsket ut fra 
prosjektet? 
Det er vanskelig å si. Utover høsten begynte jeg 
å forstå tankegangen bak oppleggene, men det 
hendte at jeg falt tilbake til det gamle mønsteret, 
fordi jeg ville ha effektivitet. Jeg ville ha fart. 
Det å være bevisst på at din fart hjelper ikke, 
det er elevenes fart som gjelder, det er elev-
ene som skal lære, det var en utfordring. Ennå 
langt utover høsten, hadde jeg det vi kan kalle 
tilbakefall. Nå har jeg forandret tenkemåte. Det 
har gått sakte men sikkert, og først ut i andre 
termin begynte den nye tankegangen å domi-
nere. Det merker jeg på den måten, at når jeg 
skal forberede en time, blir det ikke effektivt og 
”straight”, fordi jeg tenker på en annen måte. Nå 
kan jeg godt si at det sitter i ryggmargen. Men 
det tok lang tid.

–Kan du fortelle om prosessen hos deg som mate-
matikklærer under prosjektet?  Hvilke valg har du 

stått overfor? Hvilke erkjennelser har du kommet 
til?
Et av de viktigste valgene jeg har stått overfor er 
effektivitet kontra elevaktivitet. Tidligere hadde 
jeg full kontroll i forhold til læreplanen. Det var 
trygt å vite at ”Vi har jo gått gjennom det”. Men 
forsto elevene det vi gikk gjennom?  Når man gir 
rom for mye elevaktivitet, tar ting tid. Det tar 
lengre tid hvis elevene må fi nne reglene selv, enn 
hvis læreren forteller dem hvordan ting henger 
sammen. Det var en stor forandring og en slags 
kollisjon i forhold til hva jeg var vant til. Jeg 
måtte prioritere elevaktiviteten på bekostning 
av noe annet, og det var selvfølgelig tid til opp-
gaveløsning. Det var vanskelig. Jeg måtte endre 
syn og se verdien i denne elevaktiviteten.

Utfordringen i den nye måten å undervise 
på, er å gripe tak i det elevene kommer fram til 
og prøve å trekke det videre. Dette vil variere 
fra elev til elev, og læreren må forsøke å gi dem 
utfordringer videre på alle mulige nivå. Det er 
ikke så lett. Det er mye enklere hvis du tenker 
at nå går du gjennom A, B, C og da har elevene 
forutsetning til å løse D, E, F. Ja vel, differensi-
eringen vil være at de faller av på ulike plasser. 
Det er den tradisjonelle måten å tenke på. Med 
den nye måten får læreren en annen type utfor-
dring, som jeg ikke hadde jobbet så mye med, 
og som jeg ikke hadde full kontroll over. Krever 
du 100% kontroll, så skjærer det seg. Helt sik-
kert. For du har ikke det. 

– Nettopp, en av tingene du har snakket om i 
løpet av prosjektet, er at læreren må tørre å slippe 
kontrollen. Og da har du også snakket om faglig 
kontroll. Det kan oppleves mindre trygt for enkelte 
lærere. Kan du fortelle litt om hvordan du opp-
levde det?

Når jeg underviste på den tradisjonelle måten, 
visste jeg hvilket område i matematikken vi 
skulle arbeide med i de forskjellige timene. Elev-
ene stilte spørsmål innenfor avgrensete rammer 
og jeg følte at jeg hadde kontroll. Når jeg gikk 
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inn i timen var det en god situasjon følelsesmes-
sig. Jeg visste at jeg stort sett ville kunne svare 
på alle spørsmål. Kort sagt, jeg følte meg som en 
”vellykket” lærer. Når jeg begynte å jobbe slik 
vi gjør innenfor prosjektet, ble rammene utvi-
det. Noen av elevene så andre mønster enn de 
jeg hadde sett, og jeg fi kk sånne aha-opplevelser 
der jeg rett og slett måtte stoppe opp og tenke. 
Jeg hadde ikke svaret direkte, og jeg måtte være 
villig til å kommunisere med elevene. Jeg fi kk 
en helt annen funksjon i klassen. Hvis læreren 
har all sin personlighet knyttet opp i mot det å 
være en helt perfekt lærer, et leksikon, så blir det 
der hardt. Det rammer deg direkte. Både i lærer-
sjela og ditt eget selvbilde. Hvis det er tilfelle, da 
blir det vanskelig. Men læreren må være åpen, 
og såpass trygg på seg selv at han kan sette seg 
ned og diskutere og undersøke ting med elevene. 
Noen elever kan komme svært langt, og læreren 
har ikke nødvendigvis kontroll på det området 
de kommer inn på. 

– Hvordan har du opplevd det?
Jeg har alltid ønsket å ha hele oversikten, så det 
har vært vanskelig, for det hadde med selvbil-
det mitt å gjøre. Et bilde av meg selv som lærer. 
Det har vært vanskelig å justere, at jeg har en litt 
annen rolle. Det har tatt tid. 

–Føler du deg komfortabel med den rollen nå?
Ja, nå går det greit. Jeg har jo vært borti elever 
tidligere som ligger langt foran de andre, så jeg 
er ikke ukjent med det. Men det har blitt mer 
av det nå. 

– Beskriv trekk du har oppdaget hos elevene med 
denne undervisningsformen. 
Elevene er ikke så raske til å spørre etter løsnin-
gen. Fasiten er ikke alfa og omega. De er opptatt 
av hvordan de må tenke for å løse problemet. De 
vil vite hvorfor det er riktig. Det gjelder selvføl-
gelig mer hos enkelte elever enn andre. I stedet 
for at de spør hverandre: ”Hva er svaret ditt, 

har jeg fått det samme? Ja vel, da er det sikkert 
riktig.”, spør de hverandre om hvordan de har 
tenkt når de løste oppgaven. Den matematiske 
fi losofi ske refl eksjonen er blitt høyere. Hvordan 
de skal gjøre det, hva de gjør, hvorfor de gjør 
det.

– Andre ting?
Det har stort sett vært ganske høy aktivitet i 
gruppene. Motivasjonen har holdt seg lengre i 
år. Jeg har ikke sett den dalende kurven. Motiva-
sjonen mot funksjonslæra og prøven, altså hvor 
jeg tidligere har hatt vanskeligheter med å få fart 
på tidligere elever, har vært stor. Det er bare en 
klasse, så det er ikke et allmenngyldig svar, men 
det har vært en forbedring. De vil fortsatt lære 
matematikk.

– Har elevenes reaksjoner og engasjement under-
veis i prosjektet påvirket deg til å ville fortsette med 
den nye undervisningsmåten?

De fl este elevene har trivdes med det, de har 
fått det til, de har vært interessert og de vil. Det 
er fl ere av elevene som sliter med matematikken, 
også med helt grunnleggende ting, men allike-
vel, så vil de. Det er en fantastisk motivasjon for 
en lærer. Det har gjort at jeg har villet fortsette 
med den nye undervisningsformen. Jeg ser at 
det fungerer. Motivasjonen har vært på topp 
hos elevene.

– Tror du at også elevene trenger lang tid for å bli 
kjent med den nye måten å arbeide på og å tenke 
på?
Det har vært en prosess, både for meg og elevene. 
Det var noen elever som en god stund ville ha 
svaret med en gang. Det er arbeidskrevende og 
tidkrevende, også for elevene, og elevene må se 
at de har nytte av det på prøver og innleveringer. 
Måten vi underviser på må avspeiles i prøvene 
og innleveringene. I tillegg har vi andre typer 
vurdering som stemmer overens med undervis-
ningen. 
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– Hva har det krevd av deg følelsesmessig å delta 
i dette prosjektet?
Uroen over å ikke få gått gjennom alt det du 
skulle vært gjennom er sterk. Du må klare å roe 
ned nervene, til du ser at det begynner å fun-
gere. I starten må du få en bekreftelse på at det 
fungerer, for det kan være følelsesmessig hardt 
til å begynne med. Å tørre å holde på. Å ikke 
falle tilbake. Men du må være villig til å gi alt 
det nye tid. Tidspresset du føler i 1MA er ikke 
behagelig. Det rammer enhver som skal prøve.
– Hva mener du kreves for at en lærer skal for-
andre egen praksis?
Det krever tid og arbeid. Det er helt klart mye 
lettere hvis man kan samarbeide med andre. Det 
er viktig at du har en støtte hos noen. Men først 
og fremst krever det en vilje hos den enkelte til 
å gjøre det, og du må være villig til å prøve over 
en lengre periode. En måned er for kort tid. I 
vårt prosjekt har vi hatt størst utbytte av denne 
undervisningsformen i andre termin. Grunnen 
til det er at elevene da har blitt vant til den nye 
måten å arbeide på. De har lært den nye måten 
å tenke på, de har lært å lete etter mønster, de 
har lært å overføre teori til praksis.. Hvis lære-
ren har vilje til å forandre praksis, kommer han 
langt. Vilje innbefatter ganske mye. 

– Hvordan har prosjektet forandret deg som mate-
matikklærer? 
Jeg ser nye innfallsvinkler til matematikken, og 
jeg ser verdien av at elevene er aktivisert i større 
grad. Jeg ser at dette kan gi gevinst utover det 
du har tenkt på tidligere, spesielt på forståelse. 
Det hjelper ikke mye med teknikk når du ikke 
har forståelse. Teknikken kan vi greie å jobbe 
inn likevel. Jeg har blitt mer fl eksibel fordi jeg 
har fått fl ere bein å stå på. Vi har lykkes relativt 
bra med motivasjon. Det er høy aktivitet. Det er 
behagelig for en lærer at det er faglig aktivitet i 
timene. Men forandring tar tid. Det er ikke lett 
å forandre et menneskets ideologi. 

– I hvilken grad kommer du til å fortsette med å 
undervise på denne måten når samarbeidet vårt 
er over?
I høy grad. Ja, det vil jeg. Jeg vil forsøke å til-
passe og utvikle metodene for hver ny klasse jeg 
får. Jeg vil la elevene arbeide med forståelsen, la 
dem se mønstrene og knytte det til det vi har 
vært gjennom tidligere. 

Noen refl eksjoner
Jeg har hatt store forventninger til prosjektet, 
samarbeidet med Morten og oppleggene, og 
jeg trodde alt skulle gå akkurat slik jeg hadde 
planlagt. Jeg var forberedt på at det kunne ta 
tid for elevene å bli vant til den nye måten å 
jobbe på, men at det skulle ta så lang tid for en 
lærer å forandre praksis, det ble en ny erfaring 
for meg. Til tross for at vi samarbeidet tett, 
krevde det mye arbeid og det tok lang tid. De 
første månedene gikk frustrasjoner, skuffelser 
og gleder hånd i hånd. I begynnelsen av sko-
leåret fi kk Morten ferdig utarbeidete undervis-
ningsopplegg som han skulle bruke i klassen, 
og vi diskuterte oppleggene både før og etter 
timene. Jeg innså etter hvert at selv om Morten 
forsøkte å gripe tankegangen bak oppleggene, 
var det ikke gjort i en håndvending. Mortens 
sterke ønske om effektivitet var en motsetning 
til det jeg ønsket. Vi ble etter hvert enige om 
at Morten skulle avsette mye tid på oppsum-
mering og refl eksjon i klassen. Glemme alt det 
andre. Det ble et vendepunkt. Morten erfarte 
at elevene fant frem til teorien og refl ekterte 
over den. Samarbeidet har utviklet seg til å bli 
nyttig, spennende og faglig utviklende for begge 
parter. Det er interessant å oppdage hvor likt vi 
har begynt å tenke, og hvordan vi sammen har 
etablert et felles læringssyn og elevsyn.
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Christoph Kirfel

Vinkelmåling

På Biltema gjorde jeg et interessant funn for en 
stund siden. Jeg var på jakt etter noe verktøy 
som jeg kunne måle vinkler (gjerne vanskelig 
fremkommelige vinkler) med. Jeg kunne ikke 
nøye meg med en gradskive. 

Jeg fant et måleutstyr som passet bra. Med 
denne vinkelmåleren kunne en måle for eksem-
pel en takvinkel, og deretter overføre vinkelen 
til en gjærkasse eller en gjæringssag uten å avlese 
selve ”vinkeltallet”. Dette er jo ikke noe nytt. På 
samme måte kan vi måle en lengde med et tau, 
og overføre målingen til planken som skal sages 
til. Dette kan gjøres uten at vi vet hvor mange 
cm det ble, ja til og med uten at vi vet hva cm 
er for noe. 

Etter å ha studert vinkelmålingsutstyret nøye 
så jeg at det også hadde en skala der det var 
mulig å lese av vinkelen i grader etter målingen. 

Vinkelavlesning
(avlesningskant)

Festeskrue

Skrue A
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Skalaen var ujevn; for eksempel var avstanden 
mellom 10° og 20° mye mindre enn avstanden 
mellom 60° og 70°. Nysgjerrigheten ble så stor 
at jeg måtte fi nne ut av dette. 

Avlesning skjer på midtstaven. En liten fi r-
kantet metallplate som er festet til festeskruen 
sklir frem og tilbake langs midtstaven etter som 
en åpner eller lukker vinkelmålingsutstyret. 
Kanten på den lille metallplaten glir over vin-
kelskalaen, og når den korrekte vinkelen er stilt 
inn, kan skruen festes og vinkelen leses av.

Tegningen forteller oss at festeskruen ”måler” 
2 L cos(α/2) og kanten av metallplaten dermed 
det samme med en viss forskyvning (avstand 
mellom skruens midtpunkt og avlesningskan-
ten). 

α/2

Lcos(α/2) Lcos(α/2)

L

Nærbilde av avlesningsområde 

På det utstyret jeg hadde kjøpt var alle fi re 
armene i fi rkanten like lange, L = 14,6 cm 
(skrue til skrue). Avlesningskanten ligger 1,4 cm 
til venstre for festeskruen. Denne lengden (la 
oss kalle den b) må da trekkes fra resultatet 
2 L cos(α/2) for å få lengden midtstaven viser.

Tabellen viser hvordan målekantens avstand 
fra ”nullpunktet” varierer med vinkelen.

Vinkel α 2 L cos(α/2) Måleresultat 
2 L cos(α/2) – b

10 29,09 27,69

20 28,76 27,36

30 28,21 26,81

40 27,44 26,04

50 26,46 25,06

60 25,29 23,89

70 23,92 22,52

80 22,37 20,97

90 20,65 19,25

100 18,77 17,37

110 16,75 15,35

120 14,60 13,20

130 12,34 10,94

140 9,99 8,59

150 7,56 6,16

160 5,07 3,67

170 2,54 1,14

Tallene i kolonnen til høyre stemmer meget godt 
overens med de lengdene en kan måle på utsty-
ret (mellom skrue A og avlesningskanten). Nå 
kan vi håpe å ha funnet svaret på spørsmålet.
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Det fi nnes mange gode nettsted som kan være 
lærerike. Ofte kan språkbarrierer hindre oss i 
å bruke gode utenlandske nettsteder. Denne 
gangen vil jeg anbefale ett verksted på et neder-
landsk nettsted (www.fi .uu.nl/wisweb/applets/
overzicht.xml?language=en). De fl este verk-
stedene på dette nettstedet er i engelsk utgave. 
Verkstedet Robot er kun på nederlandsk. Med 
en liten innføring og litt prøving og feiling, vil 
dette ikke være noe stort problem for elever på 
mellom- og ungdomstrinn, da det er rimelig 
selvforklarende.

Robot www.fi .uu.nl/toepassingen/03035/
toepassing_wisweb.en.html
Roboten må gå til det røde punktet for å få ladet 
batteriet. Den må unngå hindringene på veien. 
Det er tre ”brett”:
1. Hva er korteste vei? 
2. Roboten må gå rundt
3. Ikke fall i vannet!

Hvordan styre roboten?
Skriv inn hvor mange grader roboten skal dreie 
og klikke på knappen ”draai”. Skriv så hvor 
mange skritt roboten skal gå i denne retnin-
gen og trykker på ”loop”. Nederst på brettet er 

det markert hvor langt 5 steg er (her en rute-
lengde). 

Målet er å fi nne korteste vei og bruke minst 
mulig batteri. Antall steg (”stappen”) og bat-
terinivå fi nner du registrert nederst til venstre. 
Først og fremst kan en konkurrere med seg selv 
om hvor få steg en trenger å ta, men en skal ikke 
se bort fra at det blir konkurranse i klassen av 
det også.

LOGO
Som lærer på 80-tallet kom jeg bort i program-
meringsspråket LOGO, også kalt skilpadde-
programmering. Det var både kjekt og frustrerende. 
Spennende å kunne styre skilpadden og se hva som 
skjedde når du gav kommandoer. Frustrerende fordi 
du måtte være så pinlig nøyaktig når du skrev kom-
mandoene. I verkstedet Robot har de gjort bruk av 
LOGO, bevart moroa samtidig som de har klart å få 
bort frustrasjonen ved å forenkle kommandoene. 

Når en arbeider i dette verkstedet får en erfart 
hvor mye eksempelvis en 45 eller 120 graders vinkel 
er. En kan også kommandere den til å dreie – 45 
grader.  Problemet er at positiv og negativ dreieret-
ning er stikk motsatt av det vi til vanlig bruker i 
matematikken. Kanskje noe en kan gjøre elevene 
oppmerksomme på?

På tross av denne innvendingen: Prøv spillet! 
For meg ble siste brettet, der en skal unngå å falle i 
vannet, en morsom utfordring der jeg fi kk testet meg 
på både vinkelbegrep og avstands bedømming.

Toril Eskeland Rangnes 

Nettsted til hygge og nytte!

Toril Eskeland Rangnes arbeider ved NLA 
Lærerskolen
toril.rangnes@lh.nla.no
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Brett 1: Hva er korteste vei?

Kjøp enkelt lisens 
til matemania! 
For 150,– får du tilgang til matema-
nia for ungdomstrinnet i ett år.

Du har også alltid tilgang til matema-
nia for mellomtrinnet.

www.matemania.no – et digitalt læremiddel i matematikk
Utviklet ved Høgskolen i Bergen for Caspar Forlag AS
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Ikke bare for lærerstudenter 
Dette læreverket er beregnet på studenter i 
lærerutdanning, men alle som driver med mate-
matikkundervisning vil kunne fi nne interes-
sante innspill.  

Boka har en oppbygning som i utgangspunk-
tet virker tradisjonell: Tall, algebra, funksjons-
lære, geometri og sannsynlighet/statistikk er 
velkjente overskrifter.   Fagstoffet favner bredt, 
noen vil hevde at det starter for elementært og 
ender for avansert, så her trengs det regi fra den 
som forvalter fagplanen.  Etter noen års erfa-
ring med lærerutdanning og voksenopplæring 
vet jeg at mange studenter har bruk for en god 
del støttestoff. Alfa tilbyr et bredt stoffutvalg, og 
kan godt brukes som oppslagsverk for ferdigut-
dannete lærere som underviser i matematikk på 
alle trinn i grunnskolen. 

Omfanget er imponerende, både matema-
tikkfaglig og didaktisk.  Språket som føres er 
godt innenfor en matematisk akademisk tradi-
sjon, og jeg er redd for at dette i en del tilfel-
ler virker mer tilslørende enn oppklarende for 

denne målgruppen. Det er imidlertid lettere å 
skjære enn å skjøte, og denne leseren er komfor-
tabel med mange av de valg som er gjort.  

For det er gjort noen grep som fortjener å bli 
tatt på alvor:

Didaktikk: Forfatterne bekjenner seg til den 
kognitiv konstruktivistiske trosretning og fl ag-
ger tydelig referanser til Piaget.  Det blir lagt 
vekt på oppdagende læring og induktiv metode 
uten at man noen gang får følelsen av at alt er 
tillatt så lenge studentene har det gøy. Her blir 
setninger begrunnet og bevist, utregninger blir 
forklart i detalj og fagets identitet er godt ivare-
tatt.  Enkelte kjepphester luftes, for eksempel en 
sterk advarsel mot bruk av fruktsalatalgebra(!), 
og tonen i verket er til tider personlig og enga-
sjert. I hovedsak er imidlertid forfatterstem-
mene avdempet og til tider tørre, må de være 
det i matematikkverker? 

Aktivitet er Alfa og Omega og Alfa presen-
terer gjennom hele verket gode aktiviteter; noen 
passer for undervisning i grunnskolen mens 
andre er mer beregnet på studentenes egen fag-
lige utvikling.  Jeg mener det er for få i den siste 
kategorien, og i den forstand frir Alfa i større 
grad til studentene enn til undervisningsperso-
nalet ved høyskolene.  Studentene vil gjerne ha 
eksempler på hvordan de kan legge fram stoff 
når de skal ut i praksis og arbeid. Høyskolelæ-
rerne vil gjerne skape aktivitet som utvider stu-

Bjørnestad, Øistein; Kongelf, Tom Rune og 
Myklebust, Terje:
ALFA
587 sider
Fagbokforlaget 2006
ISBN 978-82-450-0227-0
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dentenes faglige horisont, som kan fungere som 
eksempler på god undervisning men som ikke 
nødvendigvis kan overføres direkte til grunn-
skoleundervisning. Jeg tillater meg å etterlyse en 
klarere differensiering mellom aktivitetene. Slik 
verket framstår er det ikke lett å skille mellom 
dem.  Det er likevel et imponerende arbeid som 
er lagt ned i å skape utgangspunkter for aktivi-
tet, for eksempel hadde jeg sans for elevaktivi-
teten rundt innføring av funksjonsbegrepet, der 
elevene selv skal være maskinen som prosesse-
rer input til output. Her er det stoff å hente for 
lærere som føler behov for faglig påfyll!

Utformingen er sober, med lettleste tabel-
ler og fi gurer i svart og himmelblått. Delvis 
kommer teksten ganske tettpakket, og de som 
helst vil ha lett tilgjengelig matematikk med 
fl otte illustrasjoner, ferdig porsjonert i passe-
lige munnfuller må nok gå noen runder med 
denne boka før de ser dens sterke sider; Nemlig 
en ryddig og solid framstilling av de viktig-
ste delene av relevant matematikk for lærere i 
grunnskolen, gode didaktiske betraktninger 
med oppdaterte henvisninger til aktuell fors-
kning og en klar forventning til brukeren om 
at han må kaste seg ut i matematikken. 

Det er mange lærere i grunnskolen som føler 
behov for faglig påfyll.  Her har de en god anled-
ning til å oppdatere og utvide horisonten sin.    
Morten Bygstad

Olof Magne
Barn oppdager matematikk. Aktiviteter for 
barn i barnehage og skole.
116 sider
Originaltittel: Barn upptäcker matematik, 2002. 
Omsett av Eirik Fjogstad. 
Forord: Jarl Formo, Tone Dalvang og 
Olav Lunde

Info Vest Forlag 2003, ISBN 82-90910-23-1

I løpet av 52 år har den svenske matematikk-
didaktikaren og spesialpedagogen Olof Magne 
gitt ut over 50 bøker og andre publikasjonar. 
Han har hatt ei leiande rolle i Norden innan-
for matematikkvanskar som spesialpedagogisk 
emne. ”Forum for matematikkvansker”, som er 
ein del av Sørlandet kompetansesenter, har teke 
initiativ til og gitt ut denne norske utgåva av 
boka gjennom ”Olof Magnes Stiftelse”.

Boka har ei oversiktleg og logisk oppbygging. 
Første kapittel omhandlar matematikk og leik, 
der forfattaren startar med å klargjere forskjel-
lane mellom matematikk som fag på den eine 
sida og det å lære matematikk på den andre 
sida. Han viser til forsking som har funne det 
formålstenleg å dele innlæring av matematikk 
for barn inn i tre hovudområder: ”Problemlø-
sing og språkforståelse” (P-området), ”Geome-
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trisk forståelse” (G-området) og ”Tallforståelse” 
(T-området). 

Resten av boka er delt inn i tre kapittel, eit for 
kvart av dei tre ”områda” som er nemnde ovan-
for. I hovudsak er kvart av kapitla bygd opp av 
ei stor samling av ulike tema som er nært knytt 
til praktiske aktivitetar, til saman 84 stk. Dei 
ulike tema er innanfor kvart kapittel delt inn i 
tre kategoriar, hovudsakleg organisert etter kor 
samansette aktivitetane er. Først ei samling av 
enkle og lite samansette aktivitetar, deretter ei 
samling av middels samansette aktivitetar, og 
til slutt dei mest samansette aktivitetane. Det er 
reservert ei side til kvart tema. Innanfor kvart 
tema er det oftast lagt opp til ein hovudaktivi-
tet. I tillegg er det gjerne tips til songar, songlei-
kar eller andre leikar og/eller andre aktivitetar 
knytt til det aktuelle tema.  Der det vert gitt tips 
til songar, vert det også referert til i kva bok ein 
kan fi nne den aktuelle songen.  Kvart av kapitla 
vert innleia med nokre sider teori, og refl eksjo-
nar som set dei mange praktiske aktivitetane 
inn i ein teoretisk og fagleg samanheng.

Boka er skriven for vaksne som arbeider med 
barn frå ca. tre år og vidare oppover i begynnar-
opplæringa i skulen, og for dei som arbeider 
med elevar med spesielle behov. Forfattaren 
ynskjer å få barna til å tenke logisk og til sjølv 
å oppdage matematiske mønster og tankeprin-

sipp gjennom leikeaktivitetar. Grunntankane 
bak boka er å legge til rette for å utvikle barns 
evne til å resonnere, og at barna må få lære seg 
å tenke. Boka ser ut til å vere ei vidareføring av 
”Lärarbildarboken – om integrerad matematik-
inlärning vid tidig ålder (3–10 år)”, SIH Läro-
medel, Umeå 1992, av same forfattar. 

Dette er ei bok som inneheld ei stor samling 
idear til praktiske aktivitetar og oppgåver. Det 
første kapitlet, og den teoretiske innleiinga til 
kvart av dei andre kapitla, vil kunne hjelpe dei 
vaksna brukarane av boka til å sjå dei ulike akti-
vitetane i ein større samanheng, og til å legge 
til rette for ei heilskapleg matematisk utvikling 
hos barna. Slik eg ser det, vil boka kunne vere 
eit godt supplement til annan litteratur i før-
skulelærarutdanninga, i begynnaropplæringa i 
allmennlærarutdanninga og for dei som arbei-
der i barnehagar, på småskulesteget og i spesial-
pedagogiske samanhengar.

Leif Bjørn Skorpen, Høgskulen i Volda.
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Hvor gammel er presten?
”Vi var ikke mange i kirken i dag,” sa presten 
til klokkeren.

”Nei, bare 3 utenom deg og meg.”
”Og vet du hva? Hvis vi multipliserer alderen 

til hver av de 3 gjestene med hverandre, får vi 
2450. Og hvis vi adderer alderen deres, får vi det 
dobbelte av din alder,” sa presten til klokkeren. 
”Vet du nå hvor gamle de er?”

Klokkeren tenkte seg om. ”Nei, det kan jeg 
ikke si.”

”Men hvis jeg sier at jeg var eldst i kirken i 
dag,” sa presten. ”Ja, da vet jeg det!” svarte klok-
keren.
Og så er spørsmålet: Hvor gammel er presten? 

Tre hager
1. I en stor hage har eieren anlagt en større 

plen. Hagen ligger på et platå med bratte 
skrenter på alle sider. Disse danner begrens-
ningene for hagen. Sett ovenfra ser hagen 
ut som en stor uregelmessig femkant. Etter 
å ha slått plenen pleier gartneren å rake 
gresset til siden og lempe det utfor skren-
ten. Men gartneren er matematisk anlagt. 
Han har ergret seg fl ere ganger over seg selv 
for ikke å ha raket gresset til den nærmeste 
skrenten. Nå vil han lage seg en plan over 

hagen der han deler opp hagen i en rekke 
med felt slik at alt gresset fra et felt skal 
rakes til samme (nærmeste) skrent. Hvor-
dan må han dele inn hagen? Hva om hagen 
har en annen form, men fortsatt er en 
mangekant?

2. På naboeiendommen pleier de også å rake 
gresset nedover de rettlinjete skrentene. 
Men her har man en stor rododendronbusk 
nokså midt i hagen (og kan legge gresset 
under den). Heller ikke her er gartneren 
interessert i overfl ødig arbeid og ønsker 
seg en ”rakeplan”. Hvor ligger alle punkter 
som er like langt fra skrenten og fra rodo-
dendronbusken?

3. På en tredje eiendom fi nnes det en sirkel-
formet komposthaug i tillegg til rette 
skrenter (men ingen rhododendron). Lag 
en ”rakeplan” for et slikt område. Hva om 
komposthaugen er rektangulær?
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Nasjonalt senter for 
matematikk i opplæringen
Realfagbygget A4, NTNU
7491 Trondheim
Telefon: +47 73 55 11 42
Faks: +47 73 55 11 40
merete.lysberg@matematikksenteret.no

Veiledninger til ny 
læreplan
Ingvill Merete Stedøy og May Renate 
Settemsdal

Nasjonalt Senter for Matematikk i Opplærin-
gen har fått i oppdrag av Utdanningsdirek-
toratet å utarbeide veiledningsmateriell til 
den nye læreplanen i matematikk. En gruppe 
bestående av Ingvill M. Stedøy, Anne-Gunn 
Svorkmo, Gerd Å. Bones og May Renate Set-
temsdal er i gang med arbeidet. 

Arbeidet foregår i fi re trinn: 
1. Det lages en detaljert og faglig begrunnet 
progresjon innenfor hvert av hovedområdene 
i læreplanen. Disse blir delt inn i nivåer (tall 
og algebra er f. eks. 12 nivåer. Statistikk og 
sannsynlighetsregning er 8).

Eksempel:
Anbefalt rekkefølge og innhold for innføring 
av nye begreper og trening på ferdigheter 
innenfor hovedområdet tall og algebra, 1. til 
10. klasse.

Retningslinjer for systematisk arbeid for å 
nå kompetansemålene i læreplanene 2006:

NIVÅ 1
Elevene skal møte naturlige tall på mange 

ulike måter, og få innblikk i 
– Tall som antall/mengde (kardinaltall)
– Tall som nummer i en rekkefølge (ordi-

naltall, ordenstall)
– Tall som navn (på hus, måneder, identi-

tetsnummer osv.)
– Å kunne telle videre oppover og nedover 

fra et vilkårlig tall innenfor det tallområ-
det eleven er trygg på (eks: 18–19–20–21– 
…, og 27–26–25–24– …)

Gjennom arbeidet med de naturlige tallene, 
skal elevene bli presentert for, og øve på å 
skrive og si tallsymboler knyttet de ulike 
situasjonene tallene forekommer.

2. Gruppen kommer med ulike forslag til 
hvilke nivåer som kan vektlegges på de ulike 
klassetrinn, og hvordan mål fra ulike hoved-
områder kan kombineres.

3. Det lages en veiledning i hvordan de fem 
grunnleggende ferdigheter tas inn i matema-
tikkundervisningen, hvilken sammenheng 
dette har med de 8 matematiske delkompe-
tansene (fra Nasjonale prøver, Mogens Niss), 
og hvordan dette må innvirke på arbeidsmå-
tene.

4. Det lages forslag til undervisningsopplegg, 
spesielt med tanke på innføring av nye begre-

tangenten 2 2006.indd   50tangenten 2 2006.indd   50 28.03.2006   22:08:1328.03.2006   22:08:13



Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen 51

per på ulike nivåer og klasse-
trinn.

Del 1 og 2 skal være ferdig i 
sin første utgave til påske. En 

gruppe skoler er valgt ut til å vurdere forsla-
gene og komme med tilbakemeldinger før vi 
publiserer det første forslaget på matematikk-
senterets nettsider. Det er viktig å understreke 
at dette er et forslag, og skal være et alternativ 
til de ulike læreverkenes tolkning av lærepla-
nen. Veiledningen skal videreutvikles og jus-
teres etter hvert som vi erfarer hvordan den 
fungerer, i løpet av skoleåret 2006–2007. 

Veiledningen er ment som en støtte til det 
lokale læreplanarbeidet. Det er ikke en lokal 
læreplan, men et forslag til presisering av 
målene i den nye læreplanen for matematikk 
i Kunnskapsløftet. Det lokale læreplanarbei-
det, som under alle omstendigheter må gjøres 
på hver enkelt skole, blir forhåpentligvis mer 
håndterbart og effektivt når en slik veiled-
ning fi nnes tilgjengelig, i tillegg til lærebøker 
og annet undervisningsmateriell.

I henhold til Matematikksenterets gene-
relle mandat, vil vi legge ut forslag til under-
visningsopplegg som støtter de tre nivåene i 
matematikkompetansen, nemlig ferdigheter, 
forståelse og anvendelse. De første undervis-
ningsforslagene vil bli offentliggjort like før 
skolestart høsten 2006.

Alt  veiledningsmateriell vil bli lagt ut på 
www.matematikksenteret.no.

Familiematematikk på 
Ila Skole, Trondheim
- Et pilot-prosjekt

Ingvill Merete Stedøy og 
May Renate Settemsdal

Vi har lenge hatt ønske om å prøve ut et pro-
sjekt der foresatte, lærere og elever skal arbeide 
sammen for å støtte barnas læringsarbeid i 
matematikk. Vi vet at mange barn sliter med 
å forstå matematikken. Mange synes det er 
kjedelig, og enda fl ere synes det er vanskelig. 
Noen barn har lett for å lære matematikk, kan 
mer enn det som er vanlig for alderen, og tren-
ger å bli stimulert for å ikke miste interessen. 

Med bakgrunn i forskning og utviklingsar-
beid vet vi at barn som får passe utfordringer, 
får oppleve mestring og forståelse. De vil føle 
glede og stolthet, og får lyst til å lære. Moti-
vasjonen vokser, og de er villige til å bruke tid 
og krefter på læringsarbeidet. 

Dette prosjektet settes i gang for at alle som 
er involvert i barnas læring skal hjelpe barna 
til å nå så langt som evner og forutsetninger 
tilsier. Alle skal bli stimulert, få utfordrin-
ger, og komme videre. Ingen tror at alle kan 
komme like langt, men vi skal legge til rette 
for at alle skal kunne komme så langt som de 
makter. Da må vi ha høye forventninger til 
ALLE barn, forventninger til at de skal arbeide 
hardt og gjøre så godt de kan. 

Mange foresatte opplever det å skulle sti-
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mulere egne barns læringsarbeid som kon-
fl iktfylt. Noen føler at de ikke kan nok mate-
matikk selv, og har kanskje opplevd faget som 
kjedelig og vanskelig. Andre kan være faglig 
fl inke, men synes det er vanskelig å hjelpe 
barna uten at det oppstår konfl ikter. Barna 
kan oppleve foreldrenes engasjement som mas 
og kontroll, og sier gjerne at foreldrene gjør 
ting på en annen måte enn læreren. 

Prosjektet ”Familiematematikk” tar sikte 
på å gi de foresatte innsikt i hva skolemate-
matikk handler om, hvordan barn lærer, hva 
som er faglige barrierer, og hvordan de skal 
overstiges. Vi legger vekt på at matematikk er 
et kreativt og spennende fag, med aktiviteter 
og oppgaver som gir innsikt, forståelse, fer-
digheter og evne til å anvende matematikken 
i egne liv og framtidige studier og yrker. Det 
skal vi gjøre gjennom kurs og samlinger med 
matematikk, læring og motivasjon som over-
ordnet tema. 

Vi oppfordrer fl est mulig lærere ved skolen 
til å delta på kurskveldene, slik at det blir den 
ønskede effekten av satsingen, og en oppføl-
ging via undervisningen på skolen.

Vi startet prosjektet ved Ila skole før jul 
med MATEMATISKE JULEVERKSTEDER, 
en kveld for hvert klassetrinn. Hensikten var 
å skape nysgjerrighet og engasjement for pro-
sjektet. Over en tredel av skolens foreldre og 
elever var innom juleverkstedene, og de fl este 
av disse følger kursrekka i vår.

Mål for prosjektet 
– Utvikle en felles forståelse 

for hva som er målet med 
skolens matematikkunder-
visning.

– Gi foreldre og lærere et godt grunnlag for 
å kunne stimulere barnas lyst til å lære 
matematikk.

– Gi elevene gode opplevelser og god moti-
vasjon for matematikklæring.

Kurskvelder
Våren 06 er vi i gang med en kursrekke der 
vi satser på å ”gå gjennom” pensum fra 1. til 
7. trinn.
Kurskveld 1: Motivasjonskveld for foresatte 

og lærere
Kurskveld 2: Grunnleggende tallforståelse og 

geometri
Kurskveld 3: De fi re regningsartene. Utvi-

delse av tallbegrepet
Kurskveld 4: Brøkregning og geometriske 

beregninger
Kurskveld 5: Måling, prosentregning, tredi-

mensjonal geometri
Kurskveld 6: Statistikk og sannsynlighets-

regning
Kurskveldene er en blanding av ”forelesning”, 
der vi går gjennom nytt stoff, og utprøving av 
ulike aktiviteter. Foreldrene får gjøre aktivite-
ter som de kan ta med hjem og gjøre sammen 
med barna sine. Målet vårt er å ufarliggjøre 
matematikken for foreldrene, og gjøre dem 
bedre i stand til å hjelpe barna sine. 

Matematisk aften 
I tillegg til kurskveldene arrangerer vi også 
matematiske aftener. Dette er en arena der 
foresatte og barn skal oppleve felles mate-
matiske gleder, utfordringer og mestring. 
Det skal stimulere til matematikkaktiviteter 
i hjemmene, aktiviteter som ikke er direkte 
knyttet til skolens matematikkundervisning, 
men som er med på å øke barnas matematikk-
interesse og lærelyst.  

tangenten 2 2006.indd   52tangenten 2 2006.indd   52 28.03.2006   22:08:1528.03.2006   22:08:15



Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen 53

Mattepakke
Ideen til Mattepakker fi kk Ingvill da yng-
stesønnen fi kk med seg en bamse hjem fra 
skolen. Bamsen skulle gå på rundgang, en uke 
hos hver elev, og de skulle notere hvilke aktivi-
teter og gjøremål bamsen hadde vært med på. 
I tillegg skulle elevene fortelle på skolen hva 
de hadde opplevd sammen med bamsen. Da 
tenkte Ingvill: ”Det ville jo vært mye morsom-
mere å få med seg en mattepakke hjem!”.

Med det som utgangspunkt har vi laget 
mattepakker med spennende saker som kan 
brukes til å utforske matematikk. Elevene 
får ha med mattepakkene i ei uke, og de skal 
utforske dem, og gjøre ulike aktiviteter med 
utstyr fra pakkene sammen med foreldre og 
søsken. Derfor har vi laget hefter med aktivi-
teter og oppgaver som passer til materialet i 
mattepakkene. De varierte matematiske akti-
vitetene oppfordrer til spennende utforsking, 
kreativitet og samarbeid.

Mattepakke for 2. trinn
Eksempel på aktivitet fra ”Aktivitethefte for 
2. trinn”:

Plastikk-romber
Stjerne
Lag ei stjerne med 
6 plastikkromber. 

Hvor mange 
forskjellige stjer-
ner kan du lage ved 
å kombinere farger 
på ulike måter? Tell med både ensfargede og 
stjerner med en eller fl ere takker med andre 
farger.

Hvis du setter sammen 4 romber, kan du 
få en større rombe med samme form. Lag 6 
slike store romber og sett dem sammen til ei 
ny stjerne. Hvor mange brikker har du brukt 
på den store stjerna?

Nå kan du bygge enda større stjerner med 
9 og 16 romber på hver spiss. Til den største 
stjerna må du bruke alle rombene i koffer-
ten. 

Mønster
Lag et mønster med rombene.

Forstørr mønsteret så det beholder samme 
formen. Hvor mange fl ere brikker trenger 
du?

Kan du forstørre mønsteret ditt enda mer? 
Gjett hvor mange fl ere brikker du trenger før 
du lager mønsteret. 
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Vi har bedt om anbud fra fl ere fi rmaer 
som lever undervisningsmateriell, og håper å 
kunne tilby mattepakkene fra 1. til 7. trinn 
for salg i løpet av høsten 06. Mer informasjon 
om dette vil legges ut på nettsidene våre etter 
hvert.

Spredning og videreutvikling
Vi skal prøve ut ulike modeller for spred-
ning både direkte fra Matematikksenteret og 
gjennom vårt nettverket av ressurspersoner. 
Meldal kommune satser stort på videreføring 
av sin matematikksatsing, og ønsker å inndra 
ideer fra familiematematikkprosjektet i denne 
satsingen. Der vil vi prøve ut en sprednings-
modell som går ut på å kurse lærere i kom-
munen som vil påta seg ansvaret for å drive 
familematematikkursene i sin kommune. Lik-
nende spredningsmodeller ser vi for oss kan 
gjennomføres ved hjelp av Matematikksente-
rets ressurspersoner.

Behovet for matematikkurs blant forel-
drene, og interessen for å kunne støtte sine 
egne barn i deres matematikklæring, er stor 
også for foreldre med barn på ungdomstrin-
net og i videregående skole. Høsten 2006 vil vi 
gjennomføre prosjektet ved en ungdomsskole i 
Trondheim, og våren 2007 i samarbeid med en 
videregående skole. Vi vil også lage mattepak-
ker for disse elevgruppene.

Bruk av digitalt verktøy 
– middel og mål
Pål Erik Lauritzen Ekholm

Bruken av digitale verktøy vil etter hvert bli 
mer og mer utbredt i skolen. Flere skoler får 
fl ere pc-er, og utvalget av programvare er raskt 
økende. I Kunnskapsløftet er det å kunne 
bruke digitale verktøy regnet som en grunn-
leggende ferdighet, også i matematikk. På 
matematikksenteret jobber vi nå med å teste 
ut programvare som har relevans i forhold 
til de nye læreplanene i matematikk. Nylig 
var fl ere av oss på kurs i 3-D-modellering og 
SolidWorks. Her lærte vi mye spennende, bl.a. 
så vi hvor sentral geometrien ble når vi skulle  
modellere. Uten matematisk språk kunne vi 
ikke ha kommunisert med programvaren! 
Bruk av SolidWorks trener opp romforståel-
sen, og med læreplanenes satning på tredi-
mensjonal geometri allerede fra starten av, 
vil denne programvaren være et middel til 
å nærme seg kompetansemålene. I tillegg er 
bruk av programvare et mål i seg selv. For mer 
informasjone om SolidWorks se www.renate-
senteret.no 

PolyPro- en gratis og anvendelig 
programvare
Jeg skal i det etterfølgende ta for meg et 
bestemt program, PolyPro, som også fi nner 
sin anvendelse innenfor romgeometri. PolyPro 
er et program der en blir kjent med et mang-
fold av romlegemer. Programmet er ganske 
enkelt et arkiv over de platonske legemene, de 
arkimediske legemene, Johnson-legemene, 
samt prismer og anti-prismer. Det inneholder 
hundrevis av forskjellige geometriske  former 
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med tilhørende navn. Program-
met kan lastes ned gratis, og 
når en installerer det kan en 
velge mellom en del språk, bl.a. 
dansk. Alle legemene er gitt 

hvert sitt systematiske navn, noe som er vel 
og bra, men det som er det aller beste med 
dette programmet er alle de innebygggde 
visningsmulighetene. En kan brette en tredi-
mensjonal fi gur ut i planet slik at en ser alle 
sidefl atene samtidig, eller velge den romlige 
fremstillingen:

En kan også dreie på fi guren ved å trykke på 
den med musa og dra den rundt. Hvis en slip-
per opp mens en dreier, blir fi guren stående å 
dreie om sin egen akse. 

Hvis en går inn på mathworld.wolfram.
com/topics/Polyhedra.html har en lignende 
muligheter til å dreie rundt på et stort antall 
mangesidede former. Arkivet på denne siden 
er muligens større enn det som fi ns i PolyPro, 

men en har ikke samme utbrettsfunksjon som 
i PolyPro. I PolyPro kan også fargene på side-
fl atene lett endres. I tillegg fi ns fl ere visnings-
muligheter, hvis en går inn i menyen og velger 
preferences.

Fra kunnskapsløftet
Allerede etter andre trinn er et av kompetanse-
målene ”å kjenne igjen og beskrive trekk ved 
enkle to- og tredimensjonale fi gurer, med vekt på 
hjørner, kanter og sidefl ater, og sortere og sette 
navn på fi gurene etter disse egenskapene”. Etter 
fjerde årstrin skal eleven kunne ”gjenkjenne og 
beskrive trekk ved sirkler, mangekanter, kuler, 
sylindre og enkle polyeder”. Videre skal elevene 
kunne ”tegne og bygge geometriske fi gurer og 
modeller i praktiske sammenhenger, teknologi 
og design inkludert”. PolyPro kan godt brukes 
innenfor mange av disse feltene.   

I kombinasjon med 
konkretiseringsmateriell
Programmet inneholder fl ere visningsmulig-
heter. En kan som sagt brette ut tredimensjo-
nale fi gurer i planet. PolyPro lar deg modi-
fi sere denne visningen slik at alle sidefl atene 
blir erstattet av polydronbrikker. En kan altså 
skaffe arbeidstegninger til alle mulige polyeder 
en ønsker å bygge. Elevene kan fi nne fram en 
ønsket fi gur, velge ”polydron-visning”, skrive 
ut bildet på et ark, og til slutt bygge den tre-
dimensjonale modellen. Som byggemateriale 
kan jovobrikker også benyttes. 
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Arbeidstegning

Polydronbrikker

Jovobrikker

I en undervisningssituasjon vil programmet 
helt klart være til stor hjelp rent visuellt. Finn 
fram prosjektoren og la de tredimensjonale 
fi gurene komme til syne på lerretet mens du 
forklarer. Det er ikke hver dag elevene får se 
”fi lm” i mattetimen!

Kom i gang!
Det kan oppleves som en terskel å komme i 
gang med digitale verktøy. Dette programmet 
kan fungere som en myk start for de som ikke 
har benyttet seg av programvare i undervis-
ningen tidligere. Det er ikke noe stort pro-
gram, så det er fort gjort å laste ned. Adressen 
er: www.peda.com/polypro

Annen gratis programvare:
Geonext: Lastes ned fra geo-

next.uni-bayreuth.de/
Dette er et utforskende og 

dynamisk geometripro-
gram som har mange likheter med Cabri. 
Se Tangenten 2/2005: www.caspar.no/tan-
genten/2005/geonext.pdf

Geogebra: Lastes ned fra www.geogebra.at/
Ligner Geonext, men legger også vekt på 

algebra. 
Winplot: math.exeter.edu/rparris/winplot.html
Program som plotter grafer og kurver.
Flisekunst: matematikk.hinesna.no/program-

vare/fl isekunst/fl isekunst.htm
Mangekanter i planet med speilings- og rota-

sjonsmuligheter.
På matematikksenterets hjemmesider legger vi 
ut omtaler av alle programmer vi mener kan 
ha relevans i matematikkundervisningen. Vi 
vil også gi tips til hvordan ulik programvare 
kan implementeres i matematikkundervisnin-
gen. 
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Vi er svært stolte over at mer enn 11 000 
elever i år har meldt seg på som deltakere til 
kenguru-konkurransen! Sammenlignet med 
i fjor er det en fordobling! Vi er selvfølgelig 
spente på hvordan årets oppgaver blir mot-
tatt. Når dere har gjennomført konkurransen 
er det viktig å registrere elevenes resultater 
på matematikksenteret sine nettsider (www.
matematikksenteret.no/kenguru/). Først da 
kan vi få en tilbakemelding på vanskegraden 
på oppgavesettene, og det er viktig for at vi 
stadig skal kunne utvikle og forbedre kengu-
ruoppgavene. 

Siste konkurransedag i år er siste skoledag 
før påske, og 21. april er siste frist for å regis-
trere elevresultater. Etter denne datoen stenges 
disse nettsidene. 

Først når du som lærer registrerer resulta-
tene fra dine elever, er elevene med i konkur-
ransen om å vinne fi ne spill. Det deles ut en 
premie til beste oppnådde poengsum på hvert 
trinn. Denne premien er individuell, og etter 
hvert som resultatene registreres, kan elevene 
følge med på nettsidene der en oversikt over 
de 10 elevene med høyest poengsum fi nnes. 
Vi fi kk tilbakemeldinger om at det i fjor var 
mange elever som stadig var inne og sjekket 
disse sidene. Vi trekker også ut fi re gruppepre-

mier blant de som registrerer seg, en uttrekks-
premie på hvert trinn. I tillegg vil læreren 
få tilsendt tips og ideer om hvordan det kan 
jobbes videre med kenguruoppgavene. Dette 
er forslag til hvordan oppgavene kan utvides 
og brukes enten som samarbeidsoppgaver, 
små matteprosjekter eller for eksempel som 
ukas mattenøtt!

Vi minner om at det også i år er mulig å 
laste og skrive ut diplomer. Kanskje det på 
skolen kan gjøres litt stas på de elevene som 
har utmerket seg i årets kengurukonkur-
ranse!

Stor påmelding til årets konkurranse
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LAMIS

Landslaget for matematikk i skolen
v/Randi Håpnes

Høgskoleringen 5
7491 Trondheim

post@lamis.no · www.lamis.no
Postgiro: 7878 0500882 Organisasjonsnr: 980 401 103

Fra formålsparagrafen
Det overordnede målet for 
Lands laget for matematikk i 
skolen er å heve kvaliteten på 
matematikk undervisningen i 
grunnskolen, den videregå-
ende skole og på universitet/
høyskole. 

Landslaget skal stimulere til 
kontakt og samarbeid mellom 
lærere på ulike utdanningsni-
våer og mellom lærere og andre 
som er opptatt av matematikk.

Styret for LAMIS
Fra barnetrinnet
Mona Røsseland, 
Samnanger, Hordaland (leder)
Kari Haukås Lunde, Bryne, 
Rogaland

Fra ungdomstrinnet
Grete Tofteberg, Våler, Østfold
Hugo Christensen, Notodden, 
Telemark

Fra videregående skole
Jan Finnby, Lillehammer, 
Oppland
Anne-Mari Jensen, Ørnes, 
Nordland

Fra høyskole/universitet
Bjørnar Alseth, Oslo
Kristian Ranestad, Oslo

Medlemskontingent

Skole/institusjon 580,–*
Enkeltmedlem 330,–*
Husstandsmedlem 150,–
Studenter 200,–
Tangenten inngår i kontingen-
ten. (Gjelder ikke husstands-
medlemmer.) De to merket 
med * steg 1. januar 2006.

Får du e-post fra Lamis?
Lamis prøver å bruke e-post som kanal til å nå ut til sine medlemmer. Dette vil i stor utstrekning 
gjelde informasjon fra lokallagene. Det er derfor svært viktig at vi har oppdaterte e-post-adresser 
til våre medlemmer, og her er vi helt avhengig av hjelp fra dere. 

Så: hvis du aldri har fått e-post fra Lamis kan det bety at vi ikke har registrert adressen din. 
Det du kan gjøre da, er å gå inn på vårt nettsted www.lamis.no og registrere mailadressen din, 
eller sende en e-post til post@lamis.no.

Er du usikker på om vi har adressen din, så gå inn og gjør det i dag!!!
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Ja, så var den her igjen, resul-
tatet fra den årvisse undersø-
kelsen til Norsk Matematikkråd, 
og samme ”elendet” er det i år 
også. Jeg håper alltid at i år vil 
den fortelle noe annet, at tren-
den har snudd og at elevene 
nå kan mer matematikk enn de 
gjorde tidligere. Men akk, det 
ser ikke ut til at det skal snu 
med det første. I kjølvannet av 
undersøkelsen kommer også 
alle forklaringene på hvorfor 
det er som det er. 

Noen skylder på elevene: 
”Problemet med norsk skole er 
elevene, og at elevene har fått 
for mye ansvar for egen læring.  
Hvem ønsker vel å bruke masse 
tid og krefter på noe vanske-
lig, hvis man ikke absolutt må? 
Hvem ønsker vel å studere 
mange år på universitetet, når 
det er mye gøyere å bli rik og 
berømt som deltager i Idol?”

Noen skylder på lærerne: 
”Matematikkunnskapene til 
lærerne i grunnskolen er altfor 
dårlige. Vi bør avskaffe allmenn-
lærerordningen og satse på 
faglærere allerede på barnetrin-

net!” Mange påpeker akkurat 
dette når de skal begrunne den 
store forskjellen mellom Norge 
og Finland i PISA og TIMSS 
undersøkelsene. 

Mange skylder på undervis-
ningen, og sier den må bli mer 
morsom og spennende. Sam-
tidig har vi røster som sier det 
motsatte; at vi må bruke enda 
mer tid på drill av basisferdig-
heter. Jeg håper de fl este av 
våre medlemmer for lengst har 
innsett at det beste er et både 
og. Det er klart vi trenger tek-
niske ferdigheter i matematikk, 
det som gjerne blir kalt ”verk-
tøykassa”. Men samtidig vet vi 
at skal elevene få motivasjon til 
å yte må de oppleve nytteverdi 
og glede. Kunsten blir å bygge 
bro mellom de spennende akti-
vitetene og ferdighetstreningen. 
Ser elevene sammenhengen, 
vil de lettere kunne motiveres 
til ”styrketreningen” og de vil 
lære mer gjennom selve aktivi-
tetene. Dette er noe som også 
blir understreket i den nye 
Læreplanen. 

Dessuten har debatten med 

eller uten kalkulator blomstret 
opp. Dette kan dere også lese 
mer om lengre bak i bladet. 
Resultatene fra Matematikkrå-
det viste at de som kun bruker 
kalkulator av og til, skårer 
høyest. De som alltid eller 
nesten alltid bruker kalkulator, 
kommer dårligst ut. 

Dette viser selvfølgelig bare 
sammenhengen mellom kal-
kulatorbruk og resultatet av 
testen. Undersøkelsen sier 
ingenting om det er kalkulator-
bruken som fører til dårlig resul-
tat, eller om det er svake elever 
som tyr lettere til kalkulatoren.  
Undersøkelsen gir heller ikke 
råd om vi bør bruke kalkulator 
mer eller mindre i skolen. Selv 
om det er stor uenighet angå-
ende bruken av kalkulator, 
også innad i Lamis, kan vi vel 
alle være enige om at hvis kal-
kulatoren erstatter arbeid som 
sikter mot å utvikle god tallfor-
ståelse, fungerer den neppe 
som et hjelpemiddel, men mer 
som et hinder. 

Det er selvsagt viktig å tenke 
fremover og prøve å fi nne gode 

Lederen har ordet
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Mona lar ikke organisasjonsse-
kretæren få anledning til å ligge 
på latsiden. I god tid før første 
arbeidsdag var mailen der: - Lag 
noe ut av dette til neste nummer 
av Tangenten. Et grovutkast til 
en artikkel om matematikkdag 
på Rømskog skole var det jeg 
fi kk å jobbe med. Jobben er 
gjort, og jeg fortsetter med mer 
til LAMIS-sidene som blir en av 
de oppgavene jeg skal ta meg 
av. En del av tiden må jeg nok 
tilbringe ved PC-en. LAMIS har 
ambisjoner om å utgi en skrift-
serie med praktiske undervis-
ningsopplegg. Oppgaven med 
å sørge for at manus blir tilret-
telagt for trykking vil nok ta en 
del av tiden min. Og så må det 
praktiske med system for salg 
av heftene på plass. Skriftserien 
vil bestå av hefter med ideer 
på mer avgrensede områder. 
LAMIS har allerede utgitt en pen 
samling rapporter fra sommer-
kursene med et variert utvalg av 
undervisningsideer, og heftene 
til matematikkdagene er blitt et 
kjært eie for mang en skole og 
lærer. Mange medlemmer har 

gjort en betydelig innsats på 
fritiden for å få utgitt rapporter 
og hefter. Nå kan sommerkurs-
arrangørene få litt avlastning til 
dette arbeidet og andre prak-
tiske forhold til sommerkurset.

Selv om jeg trives med PC-
en, må jeg nok ut av kontoret 
med jevne mellomrom. Besøk i 
lokallag blir en viktig oppgave, 
og første avtale var på plass 
lenge før første arbeidsdag. Jeg 
starter i Bodø, og så får vi håpe 
at det er mulig å rekke over de 
fl este lokallagene hvert år. Spe-
sielt viktig blir det å stille opp 
der en prøver å komme i gang 
med nye lokallag. Slike besøk 
vil gjøre det mulig å samle erfa-
ringer fra de ulike lokallagene, 
og så la erfaringene komme 
fl ere lokallag til gode. Samtidig 
vil det nok, som i Bodø, være 
en viss forventning om at jeg 
bidrar med noe på møtene, 
gjerne faglige og didaktiske 
innspill som passer for lærere 
fra mange skoleslag. Mange års 
kurserfaring har gitt erfaringer 
jeg kan bidra med på det feltet 
også. Det er bare å ta kontakt! 

Første dag på jobb
Organisasjonssekretær 
Svein H. Torkildsen

løsninger for hvordan vi skal 
bedre elevenes matematikk-
kunnskaper, men det er viktig 
at vi ikke drukner i elendig-
hetsbeskrivelsene. Det fi nnes 
enkelte lyspunkter også, for 
eksempel at stadig fl ere lærer-
skolestudenter velger videre 
fordypning i matematikk.  Vi 
må også være klar over hva 
undersøkelsen til Matematikk-
rådet tester. Den evaluerer de 
nye studentenes spesifi kke 
regneferdigheter innenfor en 
del områder av matematikken, 
slik som bl.a. tallbehandling, 
elementær algebra og geome-
tri. Vi må være fullstendig klar 
over at mange studenter har 
andre matematikk kunskaper 
som ikke blir testet, slik som 
for eksempel evne til problem-
løsning.  Utfordringen vår blir å 
sørge for at elevene våre lærer 
både tekniske regneferdigheter 
og at de lærer å bruke disse i 
meningsfylte situasjoner.
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Når jeg bare kommer i orden, 
vil jeg nok også være mer aktiv 
med forespørsler og kontakt ut 
til lokallagene. Lokallag utgjør 
selve grunnfjellet i LAMIS. 

Samarbeid med eksterne 
aktører vil også kunne bidra til at 
LAMIS blir synlig på mange are-
naer. Samtidig vil dette arbeidet 
kunne gi inspirasjon og ideer 
som kan komme organisasjo-
nen og det enkelte medlem til 
gode. Vitensentre med litt ulike 
profi ler er gjennom årene eta-
blert i ulike deler av landet. Jeg 
har vært i kontakt med et par 
av disse som ønsker å få mate-
matikk som en mer synlig del 
av utstillingene. Jærmuseet har 
allerede kommet godt i gang 
med sitt Abelloft i Sandnes, 
og når den planlagte utbyggin-
gen står klar om et par år, vil 
det forhåpentligvis være enda 
mer for unge og eldre både til 
å ta i og forske på. LAMIS kan 
være en idé-leverandør til både 
Abel-loftet og andre sentre som 
ønsker en egen matematikkav-
deling. Dette ser jeg som en fi n 
arena der matematikken kan 

Vi beklager at det i forrige nummer ble lagt ut feil versjon av 
artikkelen til Grete N. Tofteberg om ”Ny læreplan og digitale 
utfordringer”. Den riktige versjonen kan leses på Lamis hjem-
meside. 

komme ut til brede lag av folket, 
og der LAMIS kan få profi lert 
seg overfor skoler og lærere 
som enda ikke er medlemmer. 
Et samarbeid mellom institusjo-
ner og organisasjoner som har 
samme mål for virksomheten 
vil alltid være en styrke for den 
saken en arbeider for. Samar-
beidet mellom Tangenten og 
LAMIS er et godt eksemepl på 
nettopp det.

Et utvidet samarbeid med 
søsterforeninger – i første rekke 
i Danmark og Sverige – vil også 
kunne være til nytte for alle 
parter. Da vi var i oppstarten 
med LAMIS hadde vi et styre-
møte i Danmark der vi fi kk inn-
blikk i hvordan danskene arbei-
det. Det var til stor inspirasjon 

for oss som den gangen stod 
på bar bakke og skulle bygge 
organisasjonen opp fra bunnen 
av. Nå har vi kanskje noe å gi 
igjen, samtidig som vi garantert 
har enda mer å hente. Jeg ser 
fram til å møte skandinaviske 
kolleger.

Om vi nå i tillegg nevner nett-
sidene som etter hvert vil frem-
stå i ny drakt og fortsatt skal 
bli jevnlig oppdatert, er det nok 
ikke vanskelig å forestille seg at 
det er arbeid nok til den halve 
stillingen som organisasjons-
sekretær.

Så langt om planer. Håpet er 
at jeg i seinere utgaver av Tan-
genten kan komme tilbake med 
meldinger om alt det hyggelige 
som skjer rundt om i landet.
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Er det mulig å gjøreLAMIS til 
mer enn en ideell organisasjon 
som har sin aktivitet på kvelds-
tid?

Da vi startet nytt lokallag i 
Kongsberg-Notodden, hadde 
undertegnede et fromt ønske 
om en organisasjon som kunne 
favne alle matematikklærerne i 
området. Jeg har erfaring fra 
ulike ideelle organisasjoner 
innen idrett og politikk, og vet 
hvor vanskelig det er å rekrut-
tere og å holde på folk når akti-
vitetene er lagt til kveldstid og 
helger. Motivene for å delta i 
slike organisasjoner er mange-
artede. En kan fi nne personlig 
glede i det, oppleve mestring 
og fellesskap. En blir del av en 
kultur. I politikken kan følelsen 
av et samfunnsansvar også 
være et bærende element.

LAMIS skiller seg fra de to 
nevnte eksemplene over ved 
at interesse for matematikk er 
nært knyttet til profesjonen, det 
lønnede arbeidet. For mange 
ligger det et latent ønske om å 
bruke fritida til atspredelse fra 
det lønnede arbeidet. Ikke nød-
vendigvis fordi arbeidet opple-
ves som negativt, men kanskje 

investerer man så mye i arbei-
det at man bør gjøre noe annet 
resten av døgnet, både for en 
selv og for profesjonen. 

Derfor bør det være et mål 
å få lagt aktiviteten i LAMIS til 
dagtid. Alle har noe å tjene på 
det. På Notodden luftet jeg på 
et tidlig tidspunkt tankene for 
leder for oppvekstetaten. Han 
så nytten og hadde en positiv 
holdning til tankene:
– LAMIS sitter på matematisk 

kunnskap som kommunene 
trenger.

– Kommunene sitter på lærere 
som trenger LAMIS.

– LAMIS sitter på en organi-
sasjon som kan organisere 
matematikkurs.

– Kommunene sitter på en 
organisasjon som kan fri-
gjøre matematikklærerne til 
de samme kursene.

– Hvorfor skal man da arran-
gere juleverkstedkurs i 
LAMIS-regi på kveldstid 
med 9 deltagere, når man 
kan organisere det samme 
på dagtid med 35 delta-
gere?

– Hvorfor verve 9 LAMIS-med-
lemmer en kveld når man 

kan få 35 dagen etter?
– Hvorfor arrangere på kvelds-

tid med frivillighet som basis 
når man kan arrangere på 
dagtid med ansvarlighet 
som basis?

– Hvorfor innhente kursdelta-
gere mer eller mindre tilfel-
dig og sporadisk når vi kan 
gjøre det systematisk?

– Hvorfor ikke få kommu-
nen med på å organisere 
et LAMIS-nettverk med 
en LAMIS-kontakt på hver 
skole?

Skolens organisasjon, fra sko-
lesjef og nedover må spille en 
sentral rolle. Kontinuitet og 
ansvarlighet betinger en slik 
vei, og alle parter har noe å 
tjene på samarbeidet. LAMIS-
kontaktene kan få en viss tids-
ressurs, samarbeide med ledel-
sen og være spydspisser i det 
matematiske utviklingsarbeidet 
i kommunen. 

I lokallaget Kongsberg-
Notodden er noe av dette satt 
i system, men mye står igjen. 
Med en positiv skolesjef på 
Notodden får lokallaget bl.a. 
sendt skriv ut gjennom orga-

LAMIS og kommunene
Hugo Christensen
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Et møte og et 
spørsmål
LAMIS sør, 
Svein H. Torkildsen

Lamis Sør var ett av de første 
lokallagene som ble stiftet, og 
det har gjennom årenes løp vært 
en rekke samlinger. Mange av 
disse har blitt arrangert i sam-
arbeid med Høgskolen i Agder. 
Både møtefrekvens og oppslut-
ning har variert gjennom årene, 
så og i år. På den årvisse sam-
lingen om aktivitetene til mate-
matikkdagen møtte det fram ca 
20 deltakere. Det tyder kanskje 
på at de som driver med denne 
dagen ikke har det store beho-
vet for hjelp til organisering og 
at heftene er selvinstruerende 
nok for lærerne.

Men temaet om nye planer 
ser ut til å slå an! Omkring 130 
møtte fram for å høre på Bjør-
nar Alseth 20. februar. På sin 
særegne og lune måte ga han 
oss et innblikk i begrunnelsen 
for og prosessen fram mot ny 
plan. PP-presentasjonen fore-
draget bygger på har han lagt 
ut på sin hjemmeside, http://
home.hio.no/~bjornara/. Stikk-
ordene er så godt organisert og 
eksemplene så illustrative at en 
får mye igjen om en bruker litt 
tid på presentasjonen, selv om 
en altså da går glipp av Bjørnars 

gode og klargjørende historier. 
De plasserer han på mesterlig 
vis med jevne mellomrom. Uten 
å gå i detalj på Bjørnars pre-
sentasjon er det verd å trekke 
fram et par poeng som ledet til 
et spørsmål det kan være verd 
å dvele ved.

Tre av retningslinjene lære-
plangruppa fi kk for arbeidet 
sitt var:
• Mindre detaljerte planer, 

mer vekt på sentrale sider
• Tydelige kompetansemål for 

hva elevene skal kunne
• Organisering, metoder, 

arbeidsmåter overlates til 
lærestedene

Det ligger en innebygget mot-
setning i disse retningslinjene, 
og gjorde planarbeidet til en 
svært krevende øvelse. Skal 
man være tydelig på hva elev-
ene skal kunne, må målene 
beskrives slik at læreren vet hva 
han skal la elevene arbeide med 
timene. Da vil planen kunne fun-
gere som et arbeidsdokument 
for læreren. At dette kravet raskt 
kommer i konfl ikt med kravet 
om detaljeringsgrad kan ikke 
være vanskelig å forstå. Bjørnar 

nisasjonen. Tanker om hva 
matematikkutviklingen i dag 
bør bestå av, står også sterk 
på skolekontoret. Men vi må i 
tillegg ha med rektorene for å 
skape ansvarlighet og eiefor-
hold til satsingen på den enkelte 
skole.

Som organisasjon står vi igjen 
med et problem som jeg bare vil 
nevne, men ikke drøfte videre 
her: Vi må unngå å organisere 
gratiskurs for kommunene. 
Gjennom et positivt samar-
beid der partene ser kvaliteten 
i arbeidet, burde dette la seg 
løse. 
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opplevde at Direktoratet hadde 
mer fokus på detaljeringsgrad 
enn tydelighet. Det har da også 
endt opp i en plan der valg av 
konkret innhold i undervisnin-
gen for en del overlates til den 
enkelte skole.

Når så læreren leser målene 
elevene skal ha nådd etter 7. 
årstrinn, vil han under geometri 
fi nne formuleringer som ”ana-
lysere egenskaper ved to- og 
tredimensjonale fi gurer…”. Men 
det blir ikke sagt noe om hvilke! 
Noen valg er opplagte. Av fi r-
kanter er det vel vanskelig å 
unngå kvadrater og rektangler. 
De fl este vil kanskje også velge 
å ta med parallellogrammet. 
Men hva med romben? Hvilke 
konsekvenser får det for den 
enkelte elev, lærer og skole om 
romben kommer på nasjonale 
prøver eller avgangsprøven 
hvis elevene ikke har arbeidet 
med romben, kanskje ikke en 
gang kjenner navnet. Noen vil 
nok føle seg snytt! Like snytt 
som de som legger stor vekt 
på romben og aldri opplever at 
den kommer med på prøvene. 

For egen regning legger jeg til 
et spørsmål om HVA man legger 
i begrepet egenskaper. De fl este 
tenker nok på sidelengder, vin-
kelstørrelser og parallellitet. 
Men hva med diagonaler? Når 
er de like lange? Når deler de 
hverandre på midten? Når står 
de vinkelrett på hverandre?

Skoler og lærere skal ta et 
selvstendig valg i slike spørs-
mål. I tillegg overlates valg av 
metoder og arbeidsmåter til 
lærerne og skolene. Men i for-
målet til matematikkfaget sies 
det noe om hva som må til 
for at elevene skal utvikle den 
matematiske kompetansen 
samfunnet trenger. Elevene må 
få anledning til å arbeide både 
praktisk og teoretisk. Opplærin-
gen skal veksle mellom utfor-
skende, lekende, kreative og 
problemløsende aktiviteter og 
ferdighetstrening. Det må da 
bety at en ikke kan legge ensi-
dig vekt på algoritmeregning. 
Så er kanskje ikke metodeval-
get helt fritt like vel da?

Ikke rart da at en av møte-
deltakerne undret seg på om 

dette er mulig å gjennomføre 
i en skole der mange lærere 
underviser i mange fag, spesi-
elt de sju første årene i grunn-
skolen. Mange lærere har ikke 
spesiell matematikkfaglig bak-
grunn. Vil de kunne velge ut 
lærestoff, egnede metoder og 
arbeidsmetoder? Vil de kunne 
møte og veilede elever som 
utvikler sine egne metoder? Er 
det rett og slett slik at planen 
forutsetter lærere som er mate-
matikkspesialister, både faglig 
og metodisk? I så fall er det ikke 
samsvar mellom lærerutdan-
ningspolitikken og de kravene 
det settes til lærere som skal 
undervise i matematikk. 
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Matematikk – 
grunnleggende artig
John Amundsen

Oppvekstetaten i Lillehammer 
kommune har i sitt arbeid med 
innføring av Kunnskapsløftet 
laget en plan for kompetanse-
heving i matematikk på barne-
trinnet. I den vedtatte Kompe-
tanseplan for Lillehammersko-
len 2005-2008 er matematikk 
for barnetrinnet prioritert hele 
perioden.

Prosessen

Vårhalvåret 2005 ble det gjen-
nomført fl ere møter med ulike 
grupper (rektorer, HTV og 
lærere). Et oppsummerende 
møte med alle parter ble av viklet 
den 31. mai. Dette dannet 
utgangspunktet for arbeidet 
med matematikk. Satsingen 
skal gå over tre år, og prinsip-
pene ble oppsummert slik:

Organisering av arbeidet

Ei styringsgruppe leder arbei-
det. Det er også opprettet ei res-
sursgruppe som skal være bin-
deledd mellom styringsgruppa 
og skolene, og eksterne sam-
arbeidspartnere skal bidra med 
jevne, faglige drypp: Nasjonalt 
senter for matematikk i opplæ-
ringen (NSMO), Landslaget for 

Matematikk i skolen (LAMIS), 
Avis i Skolen og fl ere enkeltper-
soner fra ulike fagmiljøer.
Styringsgruppen: Jan Finnby 
– NSMO og LAMIS, Per Tore 
Moen – Avis i skolen, Anita 
Røste - NSMO og Jørstadmoen 
skole, Solvor Engen – hovedtil-
litsvalgt i Utdanningsforbundet, 
John Amundsen – skolekonto-
ret.
Ressursgruppen: Richard 
Høgås - Røyslimoen skole, Arild 
Løndal – Røyslimoen skole Anita 
Røste – Jørstadmoen skole.

Ressursgruppe

De tre lærerne i ressursgruppa 
har 20% avsatt tid innenfor sin 
100% stilling. Pengene tas av 
kompetansemidlene. Oppga-
vene for gruppa vil bestå i:

• Veiledning på skolene både 
til kollegiet, trinnteam og 
læreteam

• Følge lærer i klasserommet 
og drøfte ulike sider ved 
undervisningen i faget.

• Formidle kontakt med 
andre matematikkmiljøer og 
enkeltpersoner til skolene.

• Følge opp innholdet fra 

samlingene.
• Være ressurser på det som 

skjer av nyttige og praktiske 
grep rundt omkring i kom-
munen og hente inspirasjon 
fra fagmiljøer utenfor kom-
munen. Formidle dette til 
den enkelte skole.

• Jobbe sammen med sty-
ringsgruppa om den videre 
utviklingen av matematikk-
satsinga i kommunen, blant 
annet vurdere kartleggings-
behovet i matematikk på de 
ulike trinnene

Oppgavene vil være under kon-
tinuerlig justering og tilpasning 
ut fra de behovene vi ser sko-
lene har. Hver skole har en kon-
taktperson i matematikk. Kon-
taktpersonen skal sammen med 
rektor ha ansvaret for arbeidet 
på skolen og samarbeide med 
ressursgruppa.

Tema for kurs og 
samlinger 2005-06

For alle lærerne på barnesko-
lene: 

• Utforsking og praktiske 
aktiviteter med matematikk-
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faglig fokus. Ny læreplan i 
matematikk.

• Matematikkvansker.

For rektor og 1-3 lærere fra hver 
skole:
• Matematiske kompetanser. 
• Verkstedmatematikk, Tall og 

Algebra.
• Verkstedmatematikk, Geo-

metri.
• Geometri for 5.-7. årstrinn.
• Geometri for 1.-4. årstrinn.
• Oppsummering 1. år. Plan-

legging av neste år.

Faglig innfallsvinkel

Målet med denne satsinga er å 
få til en variert og tilpasset opp-
læring. Vi må fokusere på hva 
de grunnleggende ferdigheter i 
faget er, hvordan barn lærer og 
hva læreren må kunne gjøre i 
klasserommet som en konse-
kvens av denne kunnskapen. 
Tema for samlingene vil variere, 
men utgangspunktet for arbei-
det vårt ligger i linjene over og i 
vårt læringssyn som i strategi-
planen er beskrevet slik: Elev-
ene lærer gjennom deltakelse, 
aktivitet og samhandling.

Vårt læringssyn er godt 

dersom en elev kan si: 
Jeg lager sjøl min kunnskap 
ved å hente og få informasjon, 
forstå informasjonen og knytte 
den opp mot det jeg vet fra 
før. I skolen har lærerne sagt 
at jeg skal tenke gjennom det 
jeg har funnet ut ved å bruke f. 
eks. logg og diskusjoner med 
medelever og lærere. Jeg har 
skjønt at dette er nyttig. Ved å 
jobbe på den måten har det blitt 
klarere for meg at ved å tenke 
igjennom saker og ting sjøl og 
så diskutere det med andre, så 
lærer jeg.

Utstyr og materiell

Hver enkelt skole får hvert år 
en pott penger til innkjøp av 
konkretiseringsmateriell. Inn-
kjøpene samordnes og styres 
av ressursgruppa.

Skolens ansvar og oppgaver 

Rektor må sørge for at det 
settes av tid til samlinger og tid 
til arbeid i mellomperioder.

Det skal være en matema-
tikkansvarlig på hver skole, og 
gjerne en faggruppe i matema-
tikk ved de store skolene. Mate-
matikk må være ei lokal satsing 

ved den enkelte skole. 

Økonomi

Totalt avsettes det for hvert av 
de tre årene ca 400.000 kr. Pen-
gene brukes på frikjøp av res-
surspersoner, samlinger, kurs-
holdere og utstyr/materiell.
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Matematikkens dag ved 
Rømskog skole
Rune Jørgensen

Rømskog skole legger vekt 
på å samle elevene om felles 
opplevelser i ulike sammen-
henger. Lysstøping og elgjakt 
med lokale jaktlag har lange 
tradisjoner. Nå kan vi trygt si 
at Matematikkens dag også 
er blitt en av tradisjonene på 
Rømskog skole. For femte år på 
rad samles elevene om mate-
matiske utfordringer en hel dag. 
Uke 6 er tiden, og matematikk-
dag-heftene fra LAMIS er kilden 
til de mange aktivitetene vi har 
hatt stor glede av.

Fredag morgen er elev-
ene ivrige etter å komme seg 
inn i gymsalen. De stormer til 
mens skoleklokka minner alle 
om at nå er klokka åtte og 
det er tid for å komme i gang. 
Forventningene er store etter 
tidligere års suksess. Og hva 
er vel bedre enn å starte med 
fengende rytmer fra lydanleg-
get? Den korte informasjonen 
blir raskt avløst av ”Cotton Eye 
Joe”. Elevene springer i takt 
med musikken inntil den brått 
stopper. Alle retter oppmerk-
somheten mot en fl ipover der 
det nå står to tall, ett som viser 
hvor mange det skal være i hver 
gruppe og ett som viser hvor 

mange kroppsdeler som skal 
berøre golvet. Og her er det ikke 
kun bestevenner som skal få 
løse oppgaven sammen. Hver 
gruppe skal bestå av elever fra 
ulike årstrinn. Her er det ikke 
noe problem å la alle årstrinn 
arbeide sammen. Kyllerylle har 
satt standarden for dagen. Triv-
sels-lista ligger høyt.

Papirbretting er ikke det vi har 
drevet mest med på skolen vår, 
men ukjent var det ikke. Nå vet 
vi imidlertid godt hva origami 
er. Rosa griser, røde marihøner 
og grønne frosker ble produ-
sert med største iver. Brette-
oppskriftene fra LAMIS-heftet 
fungerte godt i aldersblandede 

grupper. Dette var virkelig noe 
som fenget, og spenningen steg 
fram mot froskehoppkonkurran-
sen. I innledende runde hadde 
vi åtte deltakere i hvert heat. 
Her deltok selvsagt de voksne 
også i leken! De to beste i hvert 
heat gikk videre til semifi naler 
og fi nale. Forestill deg gleden til 
en elev fra fjerde årstrinn som 
vinner konkurransen med kun 3 
hopp på de drøye to meterne!

Spill er et fast innslag på 
matematikkdagen, og i år stod 
kortspill på programmet. Alle 
elevene hadde fått beskjed om 
å ha med en kortstokk, og nå 
hadde vi grupper på fi re elever. 
I denne økten valgte vi å sette 
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elever fra årstrinn 1-4 og 5-7 
i grupper hver for seg, og det 
fungerte svært godt. En kort-
stokk kan så visst brukes til 
mer enn vri åtter! Her ble alle 
fi re regnearter satt på skikkelig 
prøve.

Dagen ble avsluttet som den 
begynte, med Kyllerylle II. Siste 
oppgave var utformet slik at alle 
til slutt dannet en stor ring. 

Oppsummeringen og tilba-
kemeldingene fra elevene viser 
at matematikkens dag abso-
lutt er en populær dag. Den 
er ikke bare et forfriskende 
avbrekk fra den mer tradisjo-
nelle undervisningshverdagen, 
den setter også matematikk i 
fokus på en positiv måte. Når 
vi så føyer til at elever med et 
negativt forhold til matematikk 
får en positiv opplevelse med 
faget denne dagen, så håper vi 
at dagen også kan bidra til at 
enkelte så smått endrer hold-
ningen til matematikk. Det sier 
vel forresten sitt om populari-
teten at elevene på SFO ville 
fortsette med oppgavene fra 
tidligere på dagen. Det ble en 
lang mattedag for dem!

Rømskog skole takker de 
som utarbeidet heftet ”Mate-
matikkens dag 2006”, og håper 
på like fl otte hefter i årene som 
kommer.

Fakta om Rømskog

Rømskog skole er en fådelt 1–7 skole med 58 elever. 
Rømskog kommune i Østfold har kun denne ene 
skolen. Elevene fortsetter på ungdomsskolen på 
Bjørkelangen i nabokommunen Aurskog-Høland.

tangenten 2 2006.indd   68tangenten 2 2006.indd   68 28.03.2006   22:08:4928.03.2006   22:08:49



Landslaget for matematikk i skolen 69

Hjelpemidler i matematikk 
og todelt eksamen
Nils Voje Johansen og Kristian Ranestad

Utdanningsdirektoratet arbeider 
med eksamensformen i mate-
matikk på videregående skole.   
Forkunnskapstesten til Norsk 
matematikkråd har fokusert dis-
kusjonen omkring hjelpemidler 
ytterliggere.  Matematisk insti-
tutt, UiO, har i den anledning 
oversendt et notat om saken til 
Utdanningsdirektoratet. Vi gjen-
gir innholdet i dette notatet.

Konkluderende råd

• Det er nødvendig at eksa-
men i matematikk todeles 
og at den ene delen er tra-
disjonell og uten tekniske 
hjelpemidler. 

• En slik tradisjonell del skal 
teste ferdigheter som det er 
vanskelig å teste troverdig 
ved hjelp av fl ervalgsopp-
gaver.

Bakgrunn og begrunnelse

Innledning
Undervisning i matematikk må 
lede frem til at elevene får en 
kompetanse som gjør dem i 
stand til å møte utfordringer i 
så vel hverdagsliv som yrkesliv. 
For at elevene skal lykkes er det 
nødvendig at de mestrer bruk 
av nye tekniske hjelpemiddel, 
men det er like viktig at elev-
ene har et eierforhold til stoffet 

og at de er i stand til å utføre de 
grunnleggende beregningene 
på egen hånd. For å kunne gjøre 
dette må de være i besittelse 
av ”grunnleggende ferdigheter” 
innen det området de arbeider 
med. Vi anser dessuten disse 
ferdighetene som helt sen-
tralt også for å kunne ta i bruk 
tekniske hjelpemidler på en 
hensiktsmessig måte. Det blir 
dermed ikke noen motsetning 
mellom at elevene skal beher-
ske tradisjonell regning og det 
at de utfører regning ved hjelp 
av tekniske hjelpemidler. For 
å sikre seg at skolesystemet 
også tar vare på innlæringen 
av ”grunnleggende ferdigheter” 
er det viktig at det til eksamen 
også er en del som kun tester 
disse ferdighetene. 

Situasjonen i dag er at det er 
godt dokumentert at elevenes 
ferdigheter innen sentrale områ-
der som tallbehandling, algebra 
og funksjonsforståelse er svake 
sammenlignet med land det er 
naturlig å sammenligne seg 
med. Enda mer urovekkende 
er det at undersøkelser også 
viser at nivået til dagens elever 
er klart svakere enn nivået som 
tilsvarende elever var på for 10 
år siden. I TIMSS-undersø-
kelsene (Trends in Internatio-

nal Mathematics and Science 
Study) gjør norske 8. klassinger 
det dårligere enn det interna-
sjonale gjennomsnittet og spe-
sielt svakt innen områdene Tall 
og Algebra. Rapporten etter 
undersøkelsene i 2003 fremhe-
ver dessuten at sammenlignet 
med resultatene i 1995 har det 
vært en dramatisk tilbakegang: 
Dette viser at dagens elever 
ligger omtrent et helt skoleår 
lavere i prestasjoner sammen-
lignet med nivået i matematikk 
i 1995.[1, s. 10 og 60]

Situasjonen for de elevene 
som velger matematikk på vide-
regående skole viser mange av 
de samme trekkene. Også for 
elever med kurset 3 MX ser vi 
at de skårer svakere enn det 
internasjonale gjennomsnittet 
på områdene Ligninger, tall og 
funksjoner, [2, s. 166].

Hva skal man forstå med 
begrepet ”grunnleggende 
ferdigheter”?

Dette er et begrep som ikke 
er statisk gjennom utdannings-
løpet, men tvert i mot endrer 
innhold etter som læringsstof-
fet endres. Hva som er grunn-
leggende ferdighet for en elev i 
småskolen som arbeider med 
multiplikasjon av tosifrede tall, 
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er selvsagt forskjellig fra hva 
som er grunnleggende ferdig-
het for en elev som arbeider 
med funksjonsdrøfting i vide-
regående skole. En ”grunn-
leggende ferdighet” må derfor 
ses i forhold til temaet elevene 
arbeider med. 

Hvorfor er ”grunnleggende 
ferdigheter” viktige?
Svaret er todelt. For det første er 
det viktig at elevene blir i stand 
til selv å utføre enkle beregnin-
ger og vurderinger uten bruk 
av hjelpemidler. I dagliglivet vil 
man ofte være i situasjoner hvor 
det ikke er hensiktsmessig eller 
mulig å benytte seg av hjelpe-
midler, men allikevel trenger en 
å utføre enkle beregninger og 
vurderinger. Det er derfor viktig 
at basale ferdigheter (det vil si 
ferdigheter innen den elemen-
tære matematikken) sitter slik at 
en kan benytte seg av denne 
”verktøykassen” i dagliglivet.

Men ”grunnleggende ferdig-
heter” innebærer også at det 
fi nnes grunnelementer som er 
viktig å beherske i alle disipli-
ner innen matematikk. Når elev-
ene for eksempel arbeider med 

algebra eller funksjonsdrøfting 
må de beherske og forstå de 
fundamentale metodene som 
benyttes innen disse områdene. 
De må kunne grunnlaget så 
godt at de selv kan gjennomføre 
regningen og analysere situa-
sjonen uten bruk av hjelpemid-
ler. Det viktige med opplærin-
gen er å gjøre elevene i stand 
til selv å benytte matematikken 
til for eksempel å modellere 
situasjoner i den verden som 
omgir dem. Det vil si at de må 
tolke og forstå omgivelsene for 
så å sette opp en matematisk 
modell som fanger de viktigste 
sidene av det problemet de 
ønsker å studere. Denne pro-
sessen fi nnes det ingen data-
maskin som kan gjøre for dem, 
datamaskinen er først til hjelp 
etter at modellen er satt opp. 
Prosessen med å modellere 
verden rundt seg blir dermed 
et av hovedmålene med opp-
læringen. I denne prosessen er 
det av avgjørende betydning at 
elevene har alle grunnelementer 
på plass i sitt eget hode siden 
det er her all tenking foregår. 
Det blir dermed tvingende 
nødvendig at de ”grunnleg-
gende ferdighetene” er på plass 
hos den enkelte elev. Uten det 
matematiske uttrykket har de 
heller ingen nytte av å beher-
ske bruk av datamaskiner eller 
andre tekniske hjelpemidler.

Eksamensformatet
For å ivareta aspektet med 
”grunnleggende ferdigheter” 
er det nødvendig at eksamen 
i matematikk todeles og at den 

ene delen er tradisjonell og uten 
tekniske hjelpemidler. En slik 
tradisjonell del skal teste fer-
digheter som det er vanskelig 
å teste troverdig ved hjelp av 
fl ervalgsoppgaver. Det er derfor 
nødvendig at delen uten hjel-
pemidler utformes som oppga-
ver hvor eleven selv uttrykker 
et matematisk resonnement 
eller viser sin løsningsmetode. 
Denne delen må dessuten være 
så stor at det er plass til å gi 
oppgaver som er så sammen-
satte at elevene får vist at de har 
en god begrepsforståelse.

Som avslutning siterer vi fra 
oppsummeringskapittelet i den 
norske TIMSS-rapporten fra 
2004 hvor det står noen tanker 
om hva som synes påkrevd 
for å mestre matematikk:  ... 
ikke minst kreves det at noen 
ferdigheter automatiseres for 
at de ikke skal kreve all opp-
merksomhet når matematikk 
skal anvendes på konkrete 
problem. Ferdighetstrening, 
ofte kalt ”drill” eller ”pugg” i litt 
nedsettende betydning, er av 
avgjørende viktighet i matema-
tikk, men det synes det å være 
lite forståelse for i dagens skole, 
[1, s. 214–215].

Noter
1 Liv Sissel Grønmo et al: 

Hva i all verden har skjedd 
i realfagene?, Oslo 2004

2 Carl Angell et al: Hva i all 
verden skjer i realfagene i 
videregående skole?, Oslo 
1999
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Som nyopprettet lokallag 
arrangerte vi for første gang 
temakveld 2. november 2005. 
Over hundre møtte til en fl ott 
kveld med Mona Røsseland. 
Det var morsomt å se så 
mange engasjerte og interes-
serte lærere i aksjon med å 
brette stjerner og juleesker. 
Mona gjorde en kjempejobb, 
og vi fi kk mange positive til-
bakemeldinger. Det var tyde-
lig at LAMIS-medlemmene og 
andre var svært positive til at 
det var blitt opprettet et lokallag 
i Nedre Buskerud. Med slike til-
bakemeldinger ble vi i lokallaget 
motivert til å gjennomføre en ny 
aktivitetskveld ganske raskt.

Temaet ble naturlig nok 
Matematikkdagen 2006. Vi tok 
kontakt med Kurt Klungland, en 
av forfatterne til årets matema-
tikkdag-hefte. Han var positiv 
til å lede kvelden. Invitasjonene 
gikk ut til alle medlemmer og 
skoler og over 120 personer 
meldte seg på. Kurt startet 
kvelden med en introduksjon. 
Han presenterte tankene bak 
heftet og kom med forslag til 
hvordan man kan organisere en 
matematikkdag ved skolen, evt. 

en hel uke dersom 
man ønsker det. 
Introduksjonen ble 
avsluttet med Kyl-
lerylle. Kvelden var 
organisert i sta-
sjoner. Deltakerne 
kunne velge mellom 
et utvalg spill, tes-
selering, origami 
og tetraederfrakta-
ler. Det ble brettet 
mange fl otte fi gurer 
på origamistasjonen 
og engasjementet 
var stort. 

Tetraederstasjonen var popu-
lær. Det var nok mange som 
oppdaget matematikk med 
”nye briller” etter hvert som 
tetraederfraktaler tok form. 
Resultatet ble et kjempestort 
tetraeder med mange frakta-
ler inni seg. Det ble utvekslet 
undervisningsideer, og det var 
morsomt for oss i lokallaget å 
se så mange engasjerte og for-
nøyde lærere. 

Takk til Mona Røsseland, Kurt 
Klungland og alle deltakerne for 
to fl otte temakvelder. 

Vi i lokallaget har fått veldig 
mange positive tilbakemeldin-

ger fra lærere som ønsker slike 
aktivitetskvelder som gir kon-
krete ideer til aktiviteter med 
elevene. Dermed blir vi motivert 
til videre arbeid og ønsker vel-
kommen til temakveld om ulike 
terningspill, kortspill og bruk av 
100-nettet. Vi håper på like stort 
frammøte og engasjement som 
ved forrige temakveld.

Flying start for 
Nedre Buskerud lokallag
Inger-Lise Risøy
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Utstillere på sommerkurset
Landslaget for matematikk i skolen (LAMIS) skal arrangere sommerkurs på Universitetet i Tromsø 
fra 6.–9. august 2006. Sommerkursene er en møteplass for lærere som underviser i matematikk 
på ulike nivå i vårt utdanningssystem.

Arrangementskomiteen ønsker å invitere utstillere til å ha stand for bøker, konkretiseringsmateriell 
eller lignende til bruk i matematikkundervisningen. Utstillingsplassen er gratis, men arrangementsko-
miteen ønsker å få bøker eller konkretiseringsmateriell som kan loddes ut blant våre deltagere.

Send en mail med informasjon om din bedrift og hvor stor plass du trenger til lamistos@start.no 
innen 1. april.

Ellers vil vi minne alle matematikkinteresserte om å melde seg på årets sommerkurs på www.lamis.
no Dette blir årets store matematikkbegivenhet!!

Med vennlig hilsen
arrangementskomiteen 
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