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Feiringen av LAMIS sitt 10-årsjubileum fortset-
ter. Også i dette heftet fi nner du en artikkel om 
den ”stormfulle” oppstartstiden og historien til 
vår forening. TANGENTENs redaksjon er stolt 
av å ha vært en del av denne historien. LAMIS 
har fra starten av stått som en pådriver for alter-
native undervisningsformer i matematikk. Det 
har vært et viktig anliggende for både LAMIS og 
TANGENTEN å utvide spekteret av arenaer der 
matematikk kan oppleves, erfares og arbeides 
med. Når dette heftet tar opp temaet ”utemate-
matikk”, er det i tråd med denne tradisjonen. 

Etter innføringen av L97, med utstrakt bruk 
av utedager i småskolen, skjøt behovet for en 
matematikkundervisning som var tilpasset 
denne nye utvidete ”skolestuen” skikkelig fart. 
Mange skoler tok i bruk skolens nærområder, 
ikke bare til turformål, men også til undervis-
ning i de enkelte fagene. Her var det selvsagt 
behov for nye ideer, både pedagogiske og faglige. 
Den første tiden var utematematikken kanskje 
mest knyttet til ”naturopplevelsene” i skog og 
mark, med målinger, bygging av hytter, kon-
struksjoner og naturfaglige undersøkelser som 
værstasjoner og lignende. Men også kroppsø-
vingsfaget gir muligheter til matematiske akti-
viteter gjennom ulike former for konkurranser 
og leker. Gjennom LK06 har ferdigheten ”å 

kunne regne i kroppsøving” lagt til rette for å 
kombinere disse fagene også i uteskole. Morten 
Bjørnebye og Tor Solbakken, begge artikkelfor-
fattere i dette heftet, bruker ordet ”kroppsma-
tematikk”. Å oppleve matematikken gjennom 
fysisk aktivitet i stort format og med ekte mate-
rialer i det virkelige liv, ser ut til å kunne fange 
elevgrupper som vi kanskje ellers har vanskelig 
for å nå. 

I tillegg til disse aspektene innholder ute-
matematikken også et enda videre perspektiv. 
Matematikken i samfunnet slik den blir brukt 
i arkitektur og bygninger, hos ingeniører innen-
for teknologi og ikke minst innen økonomi og 
i politikk, viser matematikk som er virksom og 
sentral, utenfor klasserommet. Eksempelvis kan 
elevene gjennom egne elevbedrifter og bedrifts-
besøk få erfaring med anvendt matematikk. 
Utfordringen blir å knytte matematikken inne 
i klasserommet og matematikken utenfor klas-
serommet sammen, slik at erfaringene beriker 
hverandre.
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Maria Gade, Anette Svensson

Naturen som arena
”Jeg tar hypotenusen i lommen, tar du kate-
ten så vi ikke blander de?” sier 9. klassingen 
til en medelev under aktiviteten ”Hvor bred er 
elven?”

Å være ute gir glede og engasjement, noe 
som skaper grobunn for læring. Elevene har 
genuine muligheter til opplevelser og aktivitet. 
”Opplevelser skaper engasjement, elevene under-
søker og forsker, spør og fi nner svar” [1, s. 12].

Det er ofte elever på småskole- og mellom-
trinn som får undervisning ute. Derfor har vi 
laget noen uteopplegg tilpasset ungdomstrinnet. 
Vi ønsker at også ungdomsskoleelever får opp-
leve konstruktiv, lærerik og engasjerende mate-
matikk utenfor klasserommet. Aktivitetene kan 
være en kilde til undring og utforsking blant 
elevene, og noen vil kanskje fi nne inspirasjon 
og motivasjon til videre geometriarbeid.

Hvor bred er elven?
Utstyr:
· Gradskive fra tavlesett eller to kvister
· Garnnøste, saks

Figur 1

Her skal elevene fi nne bredden på en elv uten å 
måle den direkte. Elevgruppen må på forhånd 
kjenne til Pytagoras’ læresetning, og rettvin-
klede og formlike trekanter. 

Alle elevene samles ved en elv. Det kan være 
motiverende å gjette bredden på elven, og tenke 
gjennom hvordan de kan fi nne ut hvor bred 
elven er uten å måle den. 

Det første en må gjøre er å velge ut et punkt 
på den andre siden av elven som en kaller for 
A, for eksempel et tre eller liknende (se fi gur 
2). Deretter merker en av et punkt på samme 
siden av elven som en står, punkt B. Disse 
punktene skal være rett ovenfor hverandre. Det 
neste man må gjøre er å gå langs elven et lite 
stykke og merke av et punkt C (vinkelen ABC 
skal være 90°). Her klipper en til en hyssingbit 
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med lengde BC. Når en står i punkt C skal en 
måle, ved hjelp av gradskive, hvor stor vinkelen 
ACB er. Her kan man også bruke et par kvister. 
Deretter går du tilsvarende vinkel til venstre ut 
ifra linjestykket BC, når du står i C og ser mot 
B. Når en har gått så langt at man er på lik linje 
med punkt A og B, merker man av et punkt, D. 
Klipp til en hyssingbit som svarer til CD. For 
å få en rettvinklet trekant må en ha avstanden 
BD. Dersom det ikke er fysiske hindringer kan 
man klippe til en hyssingbit som svarer til BD, 
som er lik AB, og dermed har man bredden av 
elven.

Dersom det derimot er hindringer som 
trær, stein, en skrent eller lignende mellom B 
og D, har elevene bare to hyssingbiter. En katet 
som svarer til lengde BC og en hypotenus som 
svarer til lengde CD. Ved å bruke disse hys-
singbitene kan elevene regne ut den siste siden 
ved å bruke den Pytagoreiske setningen. De tar 
med seg disse til et samlingspunkt (eventuelt 

klasserommet) og måler hvor lange de er, før 
den siste siden regnes ut. Svaret de får svarer til 
avstanden fra A til B, altså elvens bredde, fordi 
trekantene ABC og DBC er kongruente.

Avslutningsvis kan elevene samtale om 
økten: Hvor mange grader var vinkelen deres? 
Prøvde de med forskjellige vinkler? (Dette kan 
også illustreres med dynamisk geometri). Var 
elven noen steder bredere enn andre? Hvilke 
sider er kateter og hvilken side er hypotenus? 
Hvordan kan elevene vite at denne metoden er 
sikker å bruke?

Beregne lengder 
ved hjelp av Pytagoras’ læresetning
Utstyr:
· Garn, hyssing eller lange tau
· Saks
· Målebånd

Figur 3

Elevene er ute på skoleplassen og bruker Pyta-
goras’ læresetning for å fi nne lengder av ulike 
bygninger eller gjenstander. Elevene må på for-
hånd kjenne til den Pytagoreiske læresetning.

Hver gruppe anslår først lengden på bygnin-
gen/gjenstanden. Det er viktig at læreren har 
valgt ulike bygninger eller gjenstander som ikke 
kan måles direkte. En grunn til det er at det er 
alltid noen elever som vil bli fort ferdig med en 
oppgave, og de ville kanskje målt veggen direkte 
om mulig. En viktigere grunn er at matematikk-
faget har en reell bruksverdi. Det er ikke slik 

Figur 2
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at en må konstruere situasjoner for å få brukt 
matematikk som står på pensum, og der en 
strengt tatt kunne løst problemet på en lett måte 
uten bruk av et matematisk verktøy. En kan for 
eksempel prøve å fi nne lengden av en side på et 
hus som er dekket av trær og planter som gjør 
det umulig å gjøre en direkte måling, eller kan-
skje bruke en bygning der området foran en av 
veggene er gravd ut på grunn av fuktskade.

Utstyr som elevene trenger i denne aktivi-
teten er to lange tau eller hyssing/garn og saks. 
Man begynner med å legge det første tauet 90° 
ut fra det ene hjørnet på bygningen. Det andre 
tauet skal legges fra der det første tauet slut-
ter, til det andre hjørnet av bygningen. Dette 
siste tauet vil være hypotenusen, mens det 
første tauet vil være en av katetene. Til sammen 
danner de to tauene og bygningslengden en 
rettvinklet trekant.

Videre skal elevene måle lengden på tauene, 
og regne ut den siste siden ved å bruke den 
Pytagoreiske læresetning. Når eleven har gjort 
det, har de funnet bredden på bygningen og kan 
sammenligne svaret med det de først anslo. Hva 
med den korrekte bygningsbredden, hadde elev-
ene regnet rett? Når elevene ved andre anled-
ninger vil anslå en lengde, kan det da være let-
tere fordi de har erfaringer fra denne aktivite-
ten. Slik kan denne øvelsen være med å utvikle 
elevenes avstandsforståelse. Avslutningsvis kan 
elevene vise og fortelle de andre i elevgruppen 
hva de har gjort.

Hvilken fi gur har størst og minst 
areal og omkrets?
Utstyr:
· Skrivesaker og papir
· Sager, økser og kniver
· Kvister fra naturen
· Målebånd
· Tau å knyte med (sisaltau/hyssing/garn)

Elevene skal arbeide med areal og omkrets av 
fi gurene sirkel, kvadrat og likesidet trekant, og 
de skal bruke kvister i naturen for å lage de ulike 

fi gurene1. Det må være samme lengde på sidene i 
kvadratet som på sidene i den likesidede trekan-
ten. Diameteren i sirkelen må være tilsvarende 
lang. Man velger for eksempel en meter. For å 
konkretisere kan lærer vise en plakat eller lik-
nende der fi gurene er skissert. Elevene skal først 
få tid til å tenke abstrakt og anslå hvilke fi gurer 
som har størst og minst areal og omkrets.

Elevene samler materiale og utformer fi gu-
rene med riktig mål ved hjelp av målebånd. 
Deretter skal elevene igjen anslå hvilken fi gur 
de tror har minst og størst areal og omkrets, 
og deretter regne ut. Hvilken fi gur hadde minst 
areal, og hvilken fi gur hadde minst omkrets? 
Hadde fi guren med størst areal også den største 
omkretsen? Hver gruppe legger frem for resten 
av elevene det de har kommet frem til. Var 
elevene enige om resultatene? Hvordan tenkte 
de for å fi nne ut av dette? Elevene forklarer og 
diskuterer og prøver å grunngi sin tankemåte. 
Det er her anledning til å diskutere om fi gu-
rer med samme omkrets nødvendigvis må ha 
samme areal. Lærer bør gjerne komme med et 
konkret tilfelle. For eksempel kan man bruke 
et tau som er knytt sammen i endene. Dette 
tauet symboliser omkretsen. Vi kan legge tauet 
på bakken slik at arealet endrer seg, og elevene 
ser at omkretsen samtidig er konstant. Man kan 
bruke to rektangler, det første med sidelengder 
på to og fi re meter og det andre med sidelengder 
på en og fem meter. Her vil omkretsen på 12 
meter være konstant, mens arealet vil endre seg 
fra 5 til 8 kvadratmeter.

Enkelte elever vil muligens se på dette opp-
legget som enkelt, men det kan være fl ere som 
oppdager at de har anslått feil areal og omkrets i 
første omgang. Klarer du selv å gjette riktig?

Geometriske fi gurer i naturen
Utstyr:
· Skrivesaker og papir
· Målebånd
· Digitale kamera, minst ett per gruppe

I denne aktiviteten blir elevene sannsynligvis 
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mer bevisste på at det fi nnes mange geome-
triske fi gurer i naturen. De kan utforske, ta 
og kjenne på ulike rom- og planfi gurer de selv 
fi nner. Disse kan oppleves annerledes enn en 
fi gur tegnet på papir. Fordi dette opplegget er 
visuelt vil kanskje elevene oppdage fl ere slike 
fi gurer rundt seg, både inne og ute, og lettere 
legge merke til geometriske mønster og former. 
Elevene bør på forhånd ha jobbet litt med fi gu-
rer i planet og rommet.

Ute i naturen tar gruppene bilder av, og 
måler størrelsen på, fi gurene de fi nner. Figurene 
de leter etter kan være alle mulige geometriske 
former. For eksempel todimensjonale fi gurer 
som: rektangel, kvadrat, trekant, parallello-
gram, trapes, sirkel, sektor og rombe. De kan 
også lete etter tredimensjonale fi gurer som: ter-
ning, prisme, pyramide, sylinder, kjegle og kule. 
På et bilde kan vi se om fi gurene er todimensjo-
nale eller tredimensjonale. Gruppene kan også 
lete etter former eller mønster som kan speiles, 
roteres eller forskyves. Mange blomster og plan-
ter har fl ere av disse egenskapene. Elevene kan 
lete etter fi gurer de allerede kjenner, og på en 
slik måte kan vi tilpasse oppgavene til alders-
trinn og fagplaner. De kan også samle fi gurer de 
ikke kjenner fra før, men er nysgjerrige på.

Helt til slutt kan elevene regne ut omtrentlig 
areal, omkrets og volum av de ulike fi gurene 
før de samles og diskuterer hvilke fi gurer de har 
funnet og hva de heter. Bildene kan presenteres 
i form av en veggavis eller legges ut på en digital 

læringsplattform som it’s learning eller Fronter. 
Alternativt kan digitalkameraene sendes rundt 
slik at elevene får sett hva de andre gruppene 
har funnet.

Tips til utvidelse: Elevene kan få utdelt kart 
på forhånd og legge opp en rute de rekker å gå i 
løpet av en gitt tid. Etterpå kan elevene lage en 
Powerpoint-presentasjon av sine funn og vise 
fram til for eksempel en annen klasse.

Matematikk med gapahuk
Utstyr:
· Skrivesaker
· Passer
· Stor gravskive (tilhører tavlesett)
· Målebånd
· Tynt tau (for eksempel sisalgarn)
· Knivsett, økser, sager

Figur 5

Trenger dere et sted å samles i nærmiljøet? La 
elevene bygge et eget område med fl ere gapa-
huker. På forhånd må elevgruppen ha jobbet 
med målestokk, den Pytagoreiske læresetning, 
knuter og surringer. Elevene må kunne vin-
kelsurring og dobbelt halvstikk. Dersom ikke 
elevene er kjent med kniv og øks, må sikkerhets-
regler for dette gjennomgås. Elevgruppen må ha 
et uteområde til disposisjon i nærheten der det 
er plass til fl ere gapahuker.

Klassen deles opp i grupper. I og med at 
gruppene helst skal lage et samlingspunkt, er 
det ønskelig at de lager ulike gapahuker. Grup-

Figur 4
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pene kan lage en gapahuk til ved, en til sekker 
og en eller fl ere til å overnatte eller oppholde seg 
i. Dersom klassen består av 21 elever kan de for 
eksempel bygge tre store gapahuker som hver 
rommer syv elever.

Hver gruppe setter seg sammen og fi nner ut 
hvor stor gapahuken må være i forhold til dens 
formål. Dersom elever skal sove i gapahuken må 
kateten langs bakken være minst like lang som 
elevene. I og med at endeveggene på en gapahuk 
er rettvinklede trekanter kan elevene bruke den 
Pytagoreiske læresetning for å fi nne hypotenu-
sen. Katetene bestemmes selv av gruppen etter 
gapahukens formål. Hypotenusen svarer til hvor 
lange bærestokkene til taket skal være, disse 
kaller vi hypotenusstokker. Gruppene tegner en 
skisse av gapahuken de vil bygge, med eksakt 
målestokk av byggverket. Elevene samles i nær-
området, og fi nner egnede steder der det passer 
å bygge en gapahuk. Vinkelen mellom treet og 
bakken skal være omtrent 90°. Så fi nner elevene 
passende materiale, blant annet rette hypotenus-
stokker med lik lengde.

Når elevene er ferdig å bygge, samles alle 
ved enden av en gapahuk. Elevene kan nå fi nne 
gradene i den rettvinklede trekanten på gapa-
huken. Mål en spiss vinkel på gapahuken og la 
elevene regne ut den andre spisse. Ble de tre vin-
klene 180° til sammen? Elevene kan fi nne areal 
av vegger og tak på sin egen gapahuk. Hvor stor 
presenning trengs for å dekke taket? Elevene 
kan til slutt gjette hvor stort volum gapahuken 
har, før de regner det ut. Var volumet større enn 
de hadde trodd?

Dersom dette opplegget inngår i en intro-
duksjon om den Pytagoreiske læresetning, kan 
det være et utgangspunkt for en felles referanse-
ramme som læreren senere kan henvise til.

Det å trekke undervisningen ut i naturen og 
gjøre praktiske oppgaver sammen i grupper, 
kan for mange elever gi motivasjon og glede. 
Mange mener det er lettere å utføre oppgaver 
som er praksisrelatert, og de påpeker verdien av 
varierte undervisningsmetoder. Vi opplever at 
de bruker ordene kateter og hypotenus ofte, og 

vi har hørt utsagn som: ”Jeg tar hypotenusen i 
lommen, tar du kateten så vi ikke blander de?” 
Det var stor glede blant elevene, og de fl este var 
svært motiverte og engasjerte, noe som førte til 
en god gjennomføring.

Noter
1 Dette opplegget er utformet med inspira-

sjon fra ”Den matematiske ryggsekken” og 
Torbjørn Lundhaug, Høgskolen i Bergen, 
Avdeling for lærerutdanning.

Kildehenvisninger
[1] Hebæk, M., Holmen, L.S. & Retterstøl, A. 

(2001) Uteskole – ei praktisk håndbok, N.W. 
Damm & Søn as, Otta
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Magni Hope Lossius

Uteskole – en mulighet for å 
øke forståelsen av måling?
Hvordan kan man bruke uteskole i forbindelse 
med måleaktiviteter for å gi elevene erfarin-
ger med måling? Og hvordan få øye på elev-
ers språk og matematiske forståelse innenfor 
måling i uteaktivitet? Artikkelen beskriver noen 
situasjoner der elever på tvers av alder prøver å 
støtte hverandres matematiske utvikling, der de 
beveger seg mellom konkrete aktiviteter og det 
matematiske symbolspråket. Observasjonene 
er stort sett gjort under en matematikkuke ved 
Lysekloster barnetun der barna arbeidet på tvers 
av trinn.

Det matematiske språket: 
elevers eller læreres språk?
Jeg er observatør på en post hvor elever fra 4. og 
5. trinn deltar. Følgende oppgave er gitt: 
1. ”Kan du ved hjelp av pinnar og tau vise oss 

ein kvadratmeter? Bruk bakken”

Gruppen iakttar meterstokken, danner seg et 
bilde av 1 meter og fi nner deretter en pinne på 
ca. 1 meter. Lengden kontrolleres så mot meter-
stokken. 
Ida (11): ”Vi fi nner pinner og legger tau 

rundt. Vi lager kvadratmeteren som en 
fi rkant. Vi måler 1 meter.”

Lærerens ønske er at elevene skal bruke det 
matematiske språket som et naturlig språk og 
som en hjelp til å uttrykke seg presist. Spørsmå-
let er om det er konteksten som gjør at eleven 
bruker begrepet ”fi rkant” istedenfor begrepet 
”kvadrat”. Er språket presist nok for henne i 
denne sammenhengen? Kan det være at eleven 
har et mer presist språk enn det som kommer 
til uttrykk her fordi hun ikke ser hensikten med 
å bruke det presise matematikkspråket som de 
voksne vil hun skal bruke? Eller, trenger eleven 
hjelp til å videreutvikle det matematiske språ-
ket? Gruppen har ikke problemer med å lage en 
kvadratmeter av pinner og tau, men samtalen 
dem imellom forteller meg ikke om elevene vir-
kelig forstår hvorfor vi benytter begrepet kva-
dratmeter istedenfor for eksempel fi rkantmeter. 
En elev prøver å utdype: 
Hanne (9):  ”1 kvadratmeter på hver side det 

er 1 meter på hver side.”
”1 meter i kvadratet er en kvadratme-
ter.”

Johnsen Høines skriver at begrep består av 
begrepsinnhold, BI og begrepsuttrykk, BU. ”BI 
er tankene og meningene om omgivelsene, om 
ting og individ og forhold mellom dem. BU er 
et språk som symboliserer tankene, menin-
gene” [3]. Eleven har i dette tilfelle tanker om 
hva begrepet kvadratmeter betyr, BI, slik at hun 
sammen med medelevene fysisk klarer å lage en 
kvadratmeter. Ser vi på Hannes begrepsuttrykk, 
kan det se ut som om eleven prøver å etterstrebe 
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bruk av det matematiske språket på en måte 
som læreren ønsker uten at hun lykkes helt, 
men det kan være at hennes forståelse er klarere 
enn det hun klarer å få uttrykt. Det er viktig 
å støtte opp om elevers eget språk samtidig 
som vi arbeider med det matematiske språket 
for å utvikle fl eksible begrep. Det handler om 
å bevege seg mellom elevers og læreres språk, 
mellom et naturlig uformelt språk og det mate-
matiske språket. 

I en diskusjon om kvadratmeteren sa en elev 
(4. trinn): ”Mamma og pappa har snakket om 
at kjøkkenet vårt er 20 kvadratmeter … Ja, det 
må være 20 kvadratmeter for 20 meter ville blitt 
et langt kjøkken!” Eleven diskuterer her skil-
let mellom målinger av lengde og av fl ate. ”Det 
ville blitt et langt kjøkken”, han har en oppfat-
ning av at kvadratmeter er et begrep som måler 
fl ater, 20 kvadratmeter, i motsetning til å måle 
lengde, 20 meter. Kvadratmeter er ikke et begrep 
som vi bare bruker i skolematematikken, men 
mamma og pappa har snakket om størrelsen 
på kjøkkenet. Eleven har her utfordret seg selv 
på begrepet kvadratmeter. Historien handler 
om elevers språk og evne til resonnement. Den 
handler også om lærerens evne til å være lyt-
tende. Uteskole kan gi oss mange gylne øyeblikk 
hvor elever får utforske eget språk dersom vi 
evner å ta vare på disse. 

Videre lyder oppgavene:
2. Inni denne fi rkanten du no har laga er det 

plass til fi re planter i lengda og fi re planter 
i breidda. Kor mange planter er det plass til 
inni fi rkanten?

3. Alle plantene skal stå like langt frå 
kvarandre og like langt frå ”ytterveggen” 
i fi rkanten. Kor langt står dei frå kvaran-
dre?

Ida (11): ”4 gange 4 er 16, vi må ha 16”
Det grubles og måles over oppgave 3. Hanne og 
Ida ser ut til å regne og tenke. De grubler over 
hvor stor avstanden er mellom hver plante. 
Ida (11): ”Med 20” (cm mellom hver plante) 

”er det plass til 5 planter i bredden”. 

Ida tenker ikke på at plantene ikke skal stå langs 
ytterveggene. Det ser ut som Ida er mest opptatt 
av å fi nne et regnestykke som gir et svar. 
Ida (11): ”Vi prøver 27. Da får vi bare plassert 

3” (se fi gur 1) 

Figur 1

De måler og fl ytter på barkebitene (symbol på 
planter) men fi nner ingen konkret løsning. Jeg 
oppfatter dette som en ren gjettelek etter fasit-
svaret, uten forståelse av hva svaret innebærer. 
Mellin-Olsen [7] beskriver dette slik: ”Elev-
ene tenker ikke over hva som står i oppgave-
teksten. De tenker mer på at teksten innehol-
der en oppgave, og at det gjelder å få rett svar 
på denne oppgaven. Innholdet – det en svarer 
på – kommer i annen rekke. Det viktigste er å 
produsere et svar” Mellin-Olsen kaller dette for 
symptomer på instrumentelt fornuftsgrunnlag 
for læring. 

Elevenes regnestykke gav 5 planter i bredden 
med 20 cm mellom hver av dem. Ved prøving 
oppdager elevene at bare 3 planter kan plasseres 
med en avstand på 27 cm mellom hver av dem. 
Elevene diskuterer ikke den store forskjellen 
mellom regning og måling, eller hva regningsre-
sultatet betyr i praksis. Setter elevene oppgaven 
inn i en skolematematikk- kontekst istedenfor 
en praktisk plantekontekst slik at de ikke refl ek-
terer over svaret?

Anne, som ifølge lærerne skårer dårligst på 
tradisjonelle matematikkprøver, fi nner derimot 
raskt en løsning. Hun er ikke opptatt av å løse 
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et korrekt oppsatt matematisk regnestykke. 
I stedet velger hun seg en passende enhet, en 
pinne på ca. 20 cm, som hun bruker som leng-
demål mellom barkebitene. Hun ser med det 
blotte øye at det skal være 20 cm i mellom hver 
barkebit. De to andre måler så med metermålet 
og fi nner at svaret blir 20 cm. E. Jahr [2] beskri-
ver måling av lengde i 3 trinn 1) sammenligne 2) 
forholdstall (dobbelt så stor, halvparten så stor 
osv.) og 3) enhet og måltall (en bestemt lengde 
velges som enhet, for eksempel en pinne. Andre 
størrelser oppgis så ved hjelp av denne enheten) 
Gjennom handling viser Anne en form for prak-
tisk forståelse for det tredje av disse trinnene. 
Hun viser fysisk hvor barkebitene må ligge ved 
hjelp av ”pinnemål”. Dette er i tråd med Piaget 
som er opptatt av at læring skjer gjennom hand-
ling. Det er tankevekkende at eleven som er 
regnet for å være den som presterer dårligst i 
matematikk, er mest løsningsorientert. Elevene 
som kanskje gjør det langt bedre i tradisjonelle 
matematikkoppgaver, var mer svarfi kserte og 
klarte ikke å komme helt i mål. Vi må ta vare 
på Annes kunnskap og gi henne muligheter til 
å formidle egne tanker og assosiasjoner. Kunn-
skapsløftets krav om muntlighet krever at vi 
arbeider videre med dette.

En kubikkmeter – hvor mye er det?
4. Greier de ved hjelp av pinnar og tau å vise 

oss kor stor ein kubikkmeter er ?

Tre elever fra 2., 4. og 5. trinn har laget en 
kubikkmeter. Jeg går bort og spør hvordan de 
fi kk det til.
Magni: ”Visste dere hvor mye 1 meter er?”
Hans (11 år): ”Det er 100 cm”. 
Magni: ”Men hva ville du gjort dersom du 

ikke hadde et metermål? Hvor mye er 
da 1 meter?” 

Jens (8 år): ”1 steg er 1 meter” Viser så med en 
skrittlengde1.

Jeg måler, og det er forbløffende nær 1 meter. 
Per (10 år): ”Hvis du vet hvor høy du er og du 

for eksempel er 2 meter kan du måle så 
er 1 meter halvparten”. 

Her viser elevene oss spor av formell matematisk 
forståelse for 1 meter, ”1 meter = 100 cm” sam-
tidig som de greier å vise hvor mye 1 meter er i 
praksis. Begrepet 1 meter er en måleenhet som 
elevene er fortrolige med, de viser en språklig 
fl eksibilitet og et rikt begrepsinnhold i omtalen 
av meteren. 
Magni: ”Hvordan greide dere å lage en 

kubikkmeter?”
Per (10): ”Først laget vi fi re pinner som kva-

dratmeter på bakken så fant vi 4 pinner 
på 1,5 meter”

Magni: ”Hvorfor 1,5 meter?”
I kor: ”Vi måtte ha pinner på 1,5 meter, for vi 

måtte jo stikke pinnen litt ned i jorden. 
Tilslutt tok vi tau mellom pinnene” (se 
Figur 2)

Figur 2

Elevenes evne til resonnement er i tråd med 
hva Kunnskapsløftet krever. ”Å kunne uttrykke 
seg muntlig inneber og å vere med i samta-
ler, kommunisere idear og drøfte problem og 
løysingsstrategiar med andre.”[6] Gruppen 
har resonnert og kommet fram til at pinner 
på nøyaktig 1 meter ikke er tilstrekkelig for å 
lage kubikkmeteren. I motsetning til elevene 
beskrevet tidligere, tolker jeg dem slik at de 
forsøker å fi nne en praktisk løsning på hvor-
dan kubikkmeteren skal være uten å være bare 
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”fasitorientert”. De har forsøkt å sette oppga-
ven inn i en praktisk kontekst. Det kan se ut 
for at gruppens yngste er i ferd med å utvi-
kle kompetanse ut over LK06 sine krav til en 
2. trinnselev ved hjelp av de andre elevene.
Dette er en lukket oppgave, men likevel en 
oppgave som avdekker litt av elevenes forstå-
else på en annen måte enn et regnestykke i en 
lærebok. Kunne vi gjort den mer åpen? Hvorfor 
skal elevene lage en kvadratmeter og en kubikk-
meter? Det blir viktig å fi nne ut om disse begre-
pene gir mening utover det å fysisk lage dem. 

Tanker i ettertid
Artikkelen har diskutert noen uteskoleaktivi-
teter som gir elever erfaringer innenfor måling. 
Dette kan igjen brukes som grunnlag for gode 
diskusjoner om begrep som meter, kvadratme-
ter, kubikkmeter, areal og volum. Eksemplene 
viser hvordan man kan få tak i barns språk og 
samhandling ved denne undervisningsformen. 
Det er likevel viktig å påpeke at uteskole alene 
ikke er tilstrekkelig for å forstå matematikk. 
”Uteskolens fulle potensiale utnyttes først når 
det knyttes nære forbindelser mellom uteaktivi-
tet og inneaktivitet” [5]. Vi så at elevene strevde 
med å gjøre det matematiske språket til sitt eget. 
Gjennom praktisk erfaring, har elevene fått en 
dypere innsikt i ulike begrep. Denne kunnska-
pen må vi legge til rette for at elevene får sette 
ord på for eksempel gjennom åpnere oppgaver. 
Eksempler på spørsmål om kvadratmeteren kan 
være: ”Hvilke tanker får dere når jeg sier kva-
dratmeter?” I hvilken sammenheng bruker vi 
begrepet kvadratmeter?” ”Hvorfor tror dere at 
det heter kvadratmeter?” ”Hvorfor kaller vi det 
ikke ”trekantmeter”? J. Høines og E. Rangnes 
skriver: ”Matematikkens struktur gjør noe med 
hvordan vi forstår fenomener. Den former vår 
forståelse. Den kan være til hjelp, men det kan 
også være slik at vi låses, eller utelater aspek-
ter som kan være aktuelle” [4]. Det kan tenkes 
at vår egen oppfatning av kvadratmeter er litt 
for snever, og det er med på å hemme elevenes 

forståelse. Kanskje kan åpne samtaler hjelpe 
elevene til en dypere forståelse? Her er målet 
at læreren har en tilbaketrukket rolle, mens 
elevene er aktive og kommer med egne tanker. 
Egenskaper som å være lyttende, gjenta det 
eleven sier, stille spørsmål som ”Ja, hva mener 
du?” kan være med på å støtte opp under elevers 
tanker og argumentasjon. Se også [1]. 

Elevenes egne selvlagede kvadratmetre og 
kubikkmetre kan fungere som konkretisering 
av begrepene. En fare kan være at dersom man 
stadig bare refererer til kvadratmeteren og 
kubikkmeteren man laget i skogen, vil elevene 
knytte disse begrepene bare til denne kontek-
sten. Mellin-Olsen beskriver dette som analog 
metode [7]. I den abstraherende metoden 
benytter man fl ere typer konkretiseringer til 
samme begrep slik at elevene kan sammenfatte 
disse og på den måten utvide begrepsinnholdet. 
For å utvikle begrepene ytterligere kan man, 
for eksempel, ved neste tur i nærmiljøet velge 
et område som elevene skal fi nne arealet av, 
uten å beregne dette ved hjelp av kvadratmeter. 
Hvilken målenhet vil da falle naturlig, kanskje 
en bøtte, en trekant av pinner, en stein? Dette 
ville forhåpentligvis gi fruktbare diskusjoner 
om måleenhet, og aktualisere diskusjonen av 
standardenheter. 

Elever trenger å utvikle forståelsen av måling 
over tid. Gjennom uteskoleaktivitet kan man 
arbeide med konkretisering og språk som en del 
av dette. Oppgaver hvor man trenger å regne 
med kvadratmeter og kubikkmeter i praktiske 
situasjoner, kan styrke forståelsen ytterligere.

Noter
1 Jeg spurte senere en annen elev som konkre-

tiserte 1 meter på samme måte: ”Hva med en 

voksen, hvordan skal han/hun kunne fi nne en 

meter?” Elev (8 år): ”Den voksne må ta føttene litt 

nærmere hverandre.”

litteraturlisten står på side 13

tangenten 2 2007.indd   10tangenten 2 2007.indd   10 01.04.2007   22:21:0201.04.2007   22:21:02



tangenten 2/2007 11

Bente Forsbakk

Matematikk i ei inngangsdør?
Teknologi og design har vært del av Grønnåsen 
skoles profi l siden oppstart for 10 år siden. Fra 
1. til 7. klasse blir elevene kjent med grunnleg-
gende teknologiske prinsipper og design gjen-
nom praktiske og lærerike aktiviteter i tråd med 
læreplanen.  Grønnåsen skole plasserer seg som 
en foregangsskole på dette feltet. 

Alle prosjekt skal ha tydelige faglige mål. De 
skal bevisstgjøre elevene på hva de lærer gjen-
nom aktivitetene. Alle prosjektene som har vært 
gjennomført har arbeidskort der fagene og lære-
planen er synliggjort samtidig som forslag til 
arbeidsmåter er skissert. Oppgaven som vi pre-
senterer materiale fra her er en del av Grønåsen 
skoles repertoar. 

Glimt fra arbeid med arbeidskort 
for 2. klasse:
”Inngangsdøra mi ”

Arbeid med inngangsdøra er tverrfaglig 
arbeid med hovedvekt på kunst og håndverk 
og matematikk. Fra naturfag vil områder som 
fenomener og stoff samt teknologi og design 
være knyttet til dette arbeidet.

Beskrivelse av arbeidet:
Ungene skal tegne inngangsdøra si med rette 
proporsjoner, farger og med riktig form. Som 
innledning til dette arbeidet tar vi en vandring 
i nærmiljøet der vi studerer ulike hus med ulike 
inngangsdører. For å få mest mulig samtale 
rundt det vi ser, deler vi klassen i to grupper 
som går med en voksen. Vi ser også en video 
som omhandler nærmiljø, hus og former.

Deretter får ungene lekse: 
”Studer inngangsdøra di hjemme- stør-

relse, farge, lås, vindu i døra, materiale,  hånd-
tak….”. 

Før vi setter i gang med tegnearbeidet blir 
det viktig å sette ungene i stand til å utføre 
oppgaven. De trenger hjelp med teknikker og 
målestokk. Vi må ta for oss detaljer omkring 
inngangsdøra.  Samtalen/gjennomgangen fore-
går i full klasse rundt tavle og fl ip-over.

Gjennomføring med elevene
Felles samtale i klassen  foran tavle/fl ipover/
smartboard:

Hva har dere funnet ut om inngangsdøra 
deres hjemme? Se på leksen til denne dagen.
• Hva er en inngangsdør laget av? Hen-

siktsmessig materiale, produksjonsmåter, 
historikk

• Hva er en dørstokk? Funksjon; historikk.
• Hvorfor har vi hengsler på døra? Funksjon? 

Tekniske prinsipp?

Bente Forsbakk, Grønås skole, Bodø
Bente.Forsbakk@bodo.kommune.no
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• Hvorfor har vi dørkarmer?
• Passer alle nøkler i alle dører? Hva er det 

som gjør nøklene ulike?
• På hvilken side er ringeklokken? Hvorfor?
• I hvilken høyde er håndtaket til døren? 

Forhold, mål, mm.

Før vi setter i gang med å tegne skal vi se litt 
på hva som er lurt å huske på når vi skal tegne 
denne.
• Hvordan få til å tegne ei ytterdør som et 

rektangel?
• Hva skjer dersom de to høydestrekene ikke 

er like lange?
• Hva skjer dersom de to breddestrekene 

ikke er like lange?
• Se på vinklene i rektangelet. Snakke om 

ulike vinkler. Hva om vinklene ikke er 
rette (90 grader)? Hvilken form får vi da? 

Ville ei dør som f.eks hadde en halv 90-gra-
ders vinkel (45 grader) fungere? 

• Tegne ulike løsninger på tavla/fl ipover.
• Ser vi speilsymmetri i ei ytterdør?
• Hvordan får vi til å ”forminske” inngangs-

dørenes mål slik at vi får plass på et tegne-
ark?

Med grunnlag i en idedugnad fi nner vi  en 
målestokk som ungene forstår slik at vi får frem  
riktige proporsjonene på døra.
• Hva kan være gode teknikker å bruke når 

vi skal tegne denne døra?
• Tegne svakt med blyant som gjør det lett å 

viske ved feil.
• Legge et fargekritt på tvers når vi skal farge 

store fl ater for å unngå fargestreker.
• Bruke tusj for å framheve detaljer.

En elev i 2.klasse har tegnet inngangsdøra si. Foto av inngangsdøra til sammenligning.
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Vi tegner
Ungene får utdelt et A4 tegneark (uten ruter), en 
linjal, fargekritt, tegneblyanter og tusj  i tillegg 
til tegneblyanter og viskelær. Dersom klassen 
har arbeidet med passer tidligere er det naturlig 
å bruke denne her. Vi arbeider i hel klasse med 
to voksne til stede. Under tegnearbeidet er de 
voksne aktive sammen med ungene, de hjelper 
og veileder.

Montasje
Etter at ungene har tegnet ferdig si dør lager 
vi en montasje av alle inngangsdørene på et 
stort gråpapir med stor overskrift ”inngangs-
døra mi”.

Presentasjon
Alle elevene får presentere si inngangsdør og 
fortelle om hvordan de gikk frem. Respons fra 
de andre.

Skriving
Ungene kan oppfordres til å skrive en ”logg” 
individuelt etterpå for å bevisstgjøre egen 
læring. Gjennom skrivingen blir ungene løftet 
videre fra den aktive handlingen videre til mate-
matikken i det de har gjort. De forteller om hva 
de har gjort og hvordan de har gjort det. 

Gjennom denne skrivingen får de bearbei-
det læringsprosessene og brukt sitt matematiske 
språk i forhold til aktivitetene. Denne skrivin-
gen kan gjøres i grupper der også diskusjonen 
rundt læringen/aktiviteten kan inspirere til 
skrivingen.

Litteratur: 
[1] Herheim, R. (2006): Det der er ikkje ein tre-

kant. Omgrepsutvikling i matematikk i ”Boka 
om GLSM”, Universitetsforlaget. 

[2] Jahr, E.(2003): Måling, Tangenten nr 2/2003.
[3] Johnsen Høines, M. (1998): Begynneropplæ-

ringen, Caspar Forlag. 
[4] Johnsen Høines, M. & Eskeland Rangnes, 

T.(2002): Å måle - er å forstå mer enn selve 
målingen. Tangenten 4/2002.

[5] Jordet, A. N. (1998): Nærmiljøet som klas-
serom Uteskole i teori og praksis. Cappelen 
akademiske forlag. 

[6] Kunnskapsløftet, 2005 
[7] Mellin-Olsen, S. (1984): Eleven, matematik-

ken og samfunnet. NKI.

fortsatt fra side 10
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Gerd Åsta Bones

Matematikk i det fri – 
oppdage, gjøre, sanse og føle! 

Silver Fern - nasjonaltre på New Zealand

Jeg kom nettopp hjem fra en studietur til New 
Zealand. Et fantastisk land helt på den andre 
siden av jorda, med vakker og frodig natur, 
spektakulært! Et land med et klima vi gjerne 
skulle hatt her. Et land som er kjent for å ha et 
av verdens beste utdanningssystem. Med håp 
om å fi nne ut hvordan læring av matematikk 
foregår i dette systemet og om de driver med 
utematematikk her hvor forholdene så absolutt 
er til stede. Vel hjemme, sitter jeg tilbake med 
mange interessante inntrykk og opplevelser 
som jeg trenger tid på å sortere, bearbeide og 
vurdere. Noe som overrasket meg (eller kanskje 
ikke?) var at utematematikk som metode heller 
ikke her er en naturlig og integrert del av mate-

matikkfaget. Det får meg nok en gang til å tenke 
på at dette er en metode som er forholdsvis ny, 
ikke bare i Norge, men i hele verden!

Tilbake, etter 40 timers kontinuerlig reise, 
slår jeg på tv-en. Det er et diskusjonsprogram 
om norsk skole og norske (dårlige) lærere. Jeg 
rekker å få med meg, løsrevet fra konteksten, 
at det er en lærer som kritiserer andre lærere i 
Norge. Han hevder at de er lite villige til å utvi-
kle seg og lære seg nye ting og at de ikke må 
tro at det bare er elevene som trenger å lære. 
En annen lærer som uttaler seg, lurer på om 
elevene har forutsetning for og om vi kan for-
lange at elevene skal sitte inne og konsentrere 
seg i mange timer hver dag og hva slags læring 
som skjer i så fall. Denne læreren hevder også 
å ha erfart hvor viktig det er å ta med elevene 

Gerd Åsta Bones, Matematikksenteret
Gerd.Bones@matematikksenteret.no Friminutt Baverstock Oak School, New Zealand
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ut (ungdomsskole og videregående elever) og 
gjøre andre ting deler av dagen og hvilke gode 
erfaringer de har med det. Midt i blink for meg 
som skal skrive artikkel om utematematikk som 
metode! 

Elevene på New Zealand må sette seg egne, 
konkrete mål for læring i matematikk. Differen-
siert ut fra tester og nivå blir dette systematisk 
og strukturert gjennomført. 

Lærerne må også sette seg sine egne mål for 
utvikling. I tillegg må de gjennom en 4-dagers 
vurdering hvert år. For å nå målene sine får de 
tilbud om ulike program som de kan delta i. 

Sett i sammenheng med utematematikk som 
metode, er begge avsnittene ovenfor relevante. 

Vi konstaterer at tester viser at resultatene 
ikke er som de burde være. Da er det nødven-
dig å justere, tenke nytt. Matematikkunnskap 
krever handling og utforskning. Dette krever 
nytenking, nye metoder og nye læringsarena. 
Lærer må være forberedt på å endre sin praksis 
og det krever at en er villig til å utvikle seg og 
bruke tid og krefter på det. Lærers kompetanse 
er avgjørende for suksess. Lærer må ha oversikt 
over faget og kompetansemål i læreplanen. 

Uterommet er en ny læringsarena. En 
læringsarena med et nærmest uendelig potensial 
for læring. En arena som innbyr til handling og 
aktivitet. Uterommet er velegnet for utfoldelse, 
undring og lek. Leken som med sin åpne struk-
tur står i kontrast til tradisjonell undervisning 
som isolerer, kontrollerer og manipulerer.

”Den eneste visdom i verden
har visdommens voktere gjemt
bak formler og støv og løgne
å sanse med nakne øyne
er noe de lærde har glemt!” 
Andre Bjerke

”Morgenrituale” - huskonstruksjon og matematikk 

 ”Se og rør” – lydkonstruksjon og matematikk 

Verset får meg til å refl ektere over hvordan vi 

tangenten 2 2007.indd   15tangenten 2 2007.indd   15 01.04.2007   22:21:0501.04.2007   22:21:05



2/2007 tangenten16

vil at elevene skal oppleve matematikk og hvilke 
metoder som er best for at læring i faget skal 
skje. Ordet metode er avledet fra latin ”med 
skjema i hånden” og kan oversettes med ”en 
måte å gå frem på”.

Overskriften er en indikasjon på en metode 
som jeg nedenfor kommer til å benevne som 
utematematikk. 

Den nye læreplanen, LK06 gir lærerne stor 
tillitt. Spiralprinsippet er ute. Nytt er at vi kan 
jobbe grundig og over tid med et tema eller 
emne i faget. Graden av metodefrihet er stor. 
Når det så er mange veier som fører til Rom 
– hvilken metode er best? For læreren? For 
eleven? 

Hvem lærer best ved metoden tavleundervis-
ning og ”Gjett-hva-læreren-tenker-metoden”?

Hva slags helhetlig matematisk kompetanse, 
ferdigheter, forståelse og anvendelse oppnåes 
ved å få presentert en algoritme eller bli forklart 
en fremgangsmåte?

To vidt forskjellige syn på læring er representert 
gjennom disse sitatene hentet fra internett:

”Matematikk er de tause timers fag. 
Stemningen er ladet av et forventnings-
press, en sørgmodig, trykket og inneslut-
tet stemning der kreativitet, utfoldelse og 
sosial atmosfære er fraværende.” Kontra:
”Elevene skal være med i planleggings- styrings- 
og evalueringsprosessen hele veien. De skal opp-
dage at de selv kan påvirke læreprosessen fra 
begynnelse til slutt. Daglige oppsummerings-
møter og planleggingsmøter vil bli en naturlig 
og helt nødvendig del av skolehverdagen og være 
med på å gi elevene en bred kompetanse.” 

All læring er omgitt av emosjoner. ”Matema-
tikk er vanskelig når vi ikke forstår og gøy når 
vi forstår!”. Elevene må bli sett og være aktive i 
sin egen læringsprosess ([4]).

Lærergitte oppgaver kan være totalt menings-
løse og uten tilknytning til elevenes interesser 
og virkelighetsoppfatning. Lærerens utfordring 
blir å skape en læringssituasjon hvor elevene 
kan erfare matematiske utfordringer i et sam-

arbeidende og stimulerende miljø. Hvis vi vil ha 
aktive elever med ansvar for egen læring, må vi 
ta vare på elevens initiativ.

Utenfor skolebygningen fi ns en læringsarena 
med et uendelig potensial for matematikklæ-
ring.

En arena hvor elevene føler seg komfortable 
og hvor matematikken er satt i sammenheng 
med deres eget liv og en virkelig verden. Her kan 
elevene undre seg over fenomener og situasjoner 
som trigger matematisk tenkning. Undersøkel-
ser [1–3] gir tydelige indikasjoner på at elever 
har delvis-begreper og misoppfatninger i bety-
delig grad innen alle emner i matematikk. Gode 
begreper er en forutsetning for klar og logisk 
tenkning. Ute kan vi bygge begreper knyttet til 
erfaringer fra det virkelige liv. 

Heller enn å bli presentert for et fag preget 
av regler og formler, skulle jeg ønske at elev-
enes møte med faget handlet mer om å oppdage, 
gjøre, sanse og føle matematikken – ute. Jeg 
mener også elever på ungdomstrinn og i videre-
gående skole vil profi ttere på denne metoden!

Gjøre praktiske erfaringer for å fi nne en 
formel, heller enn å bli presentert for en!

Utematematikk som metode
Det fi ns så langt lite forskning å støtte seg til 
som dokumenterer effekten av utematematikk 
som metode. Utematematikk er heller ingen 
garanti for at læring skjer! All læring er en pro-
sess som har sammenheng med målstyring og 
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tiltak. Uansett hvilken metode vi bruker eller 
hvilken måte vi går frem på, krever det den 
samme strukturen og systematiseringen ”i 
bunn”. Overordnet metoden ligger læringssyn 
og læreplan. Fokus må være på læringsmål og 
måloppnåelse. Strukturert, systematisk og hardt 
arbeid er en nødvendig forutsetning.

Selv har jeg erfart at utematematikk fungerer 
best som metode som må foregå over tid. For 
at elevene skal forstå sammenhengen mellom 
den matematikken vi gjør ute og matematik-
ken i boka, må vi jobbe bevisst med overføring 
og implementering. Fra praktisk aktivitet ute 
til forsterkende aktiviteter, skriftliggjøring og 
teori inne. Vi kan bli frustrert over å ha brukt 
tid på å gå en kilometer med klassen vår for at 
de skal erfare hvor langt det er. Så vil vi etter 
sommerferien etterprøve effekten og gir elevene 
i oppgave å skrive hvor lang skolevei de har. Svar 
som 356 km, 597 km og lignende kan tyde på 
at økta ute var bortkastet tid. Elevene har ikke 
lært noe. Uten spørsmål som ”Husker dere den 
gangen vi gikk en kilometer?”, tror jeg elevene 
raskt vil være tilbake i konteksten ”bok”. Noe 
som ikke har noe med den virkelige verden å 
gjøre og den erfaringen vi nå har med hvor langt 
en kilometer er. For at det skal være effektivt, 
må det skje en overføring og vi må jobbe med 
metoden systematisk over tid. Skriftliggjøring 
blir en viktig del.

For å oppnå gode resultater med metoden, 
krever det at læreren er villig til å endre en 
praksis og er villig til å utvikle seg, tenke nytt, 
planlegge, jobbe systematisk og strukturert hvis 
det skal fungere. Solid faglig kompetanse og et 
godt overblikk over kompetansemålene, gjør 
lærer bedre i stand til å se mulighetene. Lærers 
rolle blir å fange opp mest mulig av det som 
skjer underveis i læringsprosessen og ta vare på 
de gylne øyeblikkene. 

Jeg bruker ofte en notisbok hvor jeg fortlø-
pende skriver ned interessante forslag, bemerk-
ninger og diskusjoner jeg overhører. Dette kan 
jeg dra nytte av i oppsummering/etterprøving 
og eventuelt også bruke til å utvide oppgaven 

eller til å fi nne nye oppgaver. Det må skapes 
et behov, en bevissthetsforsterkning, som gjør 
elevene mer ”lydhøre” og som stimulerer til en 
indre motivasjon hos elevene for å lære faget. 
Initiativ fra elevene må bli tatt på alvor. Elever 
må bli sett og være aktive i egen læringspro-
sess.

– Hvor mye rommer containeren?

– Er det store eller små hjul som gir størst 
fart?

– Hvor dyp er sølepytten? Kan jeg gå uti?

Jeg oppmuntrer og setter pris på alle slike 
spørsmål og forslag til aktiviteter. Flotte, rike 
og åpne oppgaver som gir rom for utvidelse og 
som kan tilpasses elevenes nivå.

Så kan de det?
Det handler om å gi rom for kreativitet, mot, 

selvtillitt, tiltak, energi, skaperevne, iver, nys-
gjerrighet og utfoldelse!

La deg inspirere av de følgende bildene til å 
ta uterommet i bruk!
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Uterommet gir spørsmål og utfordringer:
problemløsing, resonnement, kommunikasjon.

Uterommet er anskueliggjøring:
mønster, system, sammenhenger.

Uterommet gir stor handlingsfrihet:
bevegelse, eksperiment, refl eksjon.

Uterommet er stort:
en kilometer, en kubikk, et tonn.

Uterommet er konkretiseringsmateriell:
Dråper, stener, pinner, kumlokk, bekk, bølger. 

Uterommet er en læringsarena:
noe uventet, noe rart, noe vakkert, 
noe underlig kan skje!

tangenten 2 2007.indd   18tangenten 2 2007.indd   18 01.04.2007   22:21:1301.04.2007   22:21:13



tangenten 2/2007 19

Uterommet er en metode:
aktivitet, handling, kunnskap!

På matematikksenterets sider vil dere fi nne opp-
gaver som støtter opp om artikkelen.

Lykke til!

Referanser
[1] Rasch-Halvorsen, Anne (2005): Norsk Mate-

matikkråds undersøkelse, Norsk matematikk-
råd

[2] Brekke, Gard (1995): Kartlegging gjort i KIM, 
Nasjonalt Læremiddelsenter

[3] Brekke, Gard: Veiledning til tall og tallreg-
ning, Nasjonalt Læremiddelsenter

[4] Bjørgen, Ivar A. (2001): Læring - søken etter 
mening, NTNU, Tapir

ved neste time å svare med en ”data-løsning” 
på et problem fra forrige time.

Guttene som tapte mot jentene i Toftebergs 
time etter at spillet gikk over fra å være ”5 på 
rad” til å gjelde hele brettet kan vel med (nesten) 
like stor rett si at det også da var tilfeldigheter 
som avgjorde? Bør de ikke spille 10 ganger? Eller 
100?

Siden jeg ikke fant noen enkel statistisk 
modell, lagde jeg en regneark-simulering av 
spillet der to alternativer automatisk spiller 10 
spill mot hverandre om gangen (hele brett). Den 
er her:

www.vo-gronland.oslo.no/Fagseksjoner/Matema-
tikk/5_paa_rad.xls

Mitt poeng er helt enkelt dette: Bør vi ikke 
tenke ’motivasjon’ mer som under- og etter- enn 
som forarbeid? Det innebærer dessuten det alle 
innerst inne vet: Det er bare læreren i felt som 
kan gjøre det. Ingen kan gjøre det for oss.

Erling Torkildsen
Grønland voksenopplæringssenter, Oslo

fortsatt fra side 51

Nordisk Ministerråd uttalte i 1989:

Konsekvenser er at store deler av befolkningen vokser opp i byer og tettsteder uten kontakt med 
naturen. Dette er uheldig. Ikke først og fremst på grunn av friluftslivets egenverdi (naturopplevelse, 
lek, aktivitet, utfoldelse og samvær med familien), men også fordi manglende naturopplevelse i 
barndommen kan være med på å skape en voksenbefolkning uten interesse for forvaltningen av 
samfunnets naturressurser. 
(Nordisk Ministerråd 1990)

Braute, N.J. & Bang, C (1997) Bli med ut! Barn i naturen, Universitetsforlaget AS, Oslo s. 14
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Oddrun Hallås

Uteskole som arbeidsmåte
En tverrfaglig tilnærming til elevenes helhetlige utvikling

”Tverrfaglige opplegg er viktig for elevene og 
tverrfaglig arbeid for lærerne er også positivt” 
(lærer i ungdomsskolen). 

Sitatet er et eksempel på en tilbakemelding som 
ble gitt etter: ”Forsøk med utprøving av uteskole 
som arbeidsmåte på ungdomstrinnet” våren 2004 
og 2005 [1]. Andre kommentarer fra ungdoms-
skolelærerne kan oppsummeres slik: 
• uteskole er en arbeidsmåte som egner seg 

godt på ungdomstrinnet
• elevene får et stort faglig og sosialt utbytte
• planlegging av uteskole må helst gjøres ved 

semesterstart
• man trenger ofte en ildsjel eller igangsetter

Arbeidsmåten uteskole gjør det også mulig ”å 
arbeide med fagplanmål som kanskje ikke ellers 
ville blitt prioritert” (lærer i ungdomsskolen).

I denne sammenheng ønsker jeg å få fram 
hvordan man kan forstå arbeidsmåten uteskole. 
Jeg vil også vektlegge at et skolemiljø kan velge 
å tenke tverrfaglig og dermed få mange igang-
settere på skolen. Ved å ha mange ildsjeler vil 
ansvaret fordeles på fl ere lærere/fagmiljø, og 
elevene får konkrete erfaringer og uteopplevel-
ser fra ulike fag. 

Utvikling av det hele mennesket
Det overordnede politiske krav til skolen er 
utvikling av det hele mennesket. Dette betyr 
helt konkret at alle funksjonsområdene, fysisk 
vekst og modning, motorisk utvikling og psy-
kisk utvikling (kognitiv, emosjonell og sosial) 
hos eleven skal stimuleres.

Skolen som oppvekstarena har store kon-
sekvenser for barn og unge, både i positiv og 
negativ betydning. Det er derfor viktig at sko-
lehverdagen organiseres på en måte som gir 
mening for elevene, engasjerer dem, vekker 
interesse og gir barn og unge erfaringer med 
følelsen av mestring. Positive mestringsopple-
velser er helt avgjørende i utviklingsforløpet. 
Det er også viktig at barn og unge opplever det 
som skal læres som betydningsfullt for seg selv. 
Skolen burde framstå som et møte mellom fag 
og hverdag, gi større plass for det virkelige livet, 
det lokale arbeidslivet og ta mer utgangspunkt i 
elevenes primære interessefelt [2]. 

Har vi muligheter for å skape engasjement 
hos elevene, gjøre skolen mer betydnings- og 
meningsfull og på samme tid ha fokus på fag 
og målformuleringer?

Uteskole
Det språklige uttrykket uteskole er brukt om en 
didaktisk praksis og kom i bruk i norsk skole 
etter innføringen av Læreplanverket for den 10-
årige grunnskolen (L-97). 

Oddrun Hallås, Avdeling for lærerutdanning, 
Høgskolen i Bergen
oddrun.hallas@hib.no
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Uteskole kan sees på som et samlebegrep for 
en rekke praksiser mer enn en tydelig meto-
dikk. Det som er felles for de ulike praksiser er 
at man driver skole utenfor skolens fi re vegger, 
og man bryter med de former for undervisning 
og læring som dominerer i den konvensjonelle 
skolen. Uteskole er en undervisningsform som i 
vid forstand fremmer elevenes helhetlige utvik-
ling [3]. Det snakkes om en undervisning med 
autentiske opplevelser i naturlige miljøer som 
i neste omgang sees i sammenheng med teore-
tisk, abstrakt undervisning inne [4]. Uteskole 
er blitt sett på som en arbeidsmåte hvor deler av 
skolehverdagen fl yttes ut i natur eller nærmiljø. 
Regelmessig aktivitet utenfor klasserommet, 
aktivisering av alle fag i en integrert undervis-
ning og nær sammenheng mellom ute- og inne-
undervisning er viktige elementer. Avhengig av 
elevenes alder kan man organisere uteskole ved 
å besøke steder i nærmiljøet, eller tilrettelegge 
en fast base, ”et uteklasserom”. Læreprosessen 
i uteskole legger til rette for at elevene i større 
grad skaffer seg sine egne erfaringer og i større 
grad får konkretisert lærestoffet. I norsk skole 
har det nok vært stor variasjon i måten uteskole 
har blitt praktisert på. Enkeltlærere har hatt 
stor frihet til å defi nere sin egen praksis, men 
man fi nner også en til dels felles forståelse av 
den didaktiske praksisen. Et av fellestrekkene 
er nettopp at skoledagen forfl yttes ut i nærom-
råde og natur. Den fysiske aktiviteten som dette 
medfører for elevene ser ut til å være et viktig 
element i dannelsesidealet som ligger til grunn 
for uteskole.

Uteskolens læringssyn bygger på en integre-
ring av både teoretisk og praktisk kunnskap. 
Ved bruk av uteskole som arbeidsmåte legges 
forholdene til rette for en læreprosess med 
elementer som forarbeid, uteopplevelse og 
bearbeiding/refl eksjon. Ideelt sett er elevene 
selv med i planlegging og gjennomføringen av 
forarbeidet, og de er aktive med å velge ut akti-
viteter og arena for uteopplevelsene som skal gi 
et erfaringsgrunnlag og muligheter for målopp-
nåelse i faget/fagene. Også etterarbeidet, med 

bearbeiding og refl eksjon av uteopplevelsene, 
kan elevene være med å utforme og organisere. 
Fagstoffet, som elevene skal arbeide med, bør ha 
rot i blant annet elevenes egne erfaringer. Her 
gir jeg et eksempel fra en skolehverdag hvor 
matematikk står i sentrum og arbeidsmåten er 
uteskole:

Elever fra 6. trinn er delt i grupper og 
skriver pakkeliste til hva de må ha med ut 
i skogholtet, deres ”uteklasserom”. Antall 
sager, økser, kniver og mengde tau er viktig 
å beregne. Målbånd og meterstokker, ark og 
millimeterpapir, plastposer hvis det regner, 
er noe av det som må med. Læreren gir 
ansvar og elevene henter og pakker utstyr, 
fordeler det som skal bæres og de kler 
seg for en dag ute. Enkeltvis og i grupper 
utføres arbeidsoppgavene i klasserommet, 
på gangen og på utstyrsrommet. Samtalene 
om hvordan ting skal bli skjer på veien 
til uteklasserommet. Ute, etter en kort 
gjennomgang av dagen, får elevene sage 
greiner og kvister som, ved hjelp av tau og 
knuter, brukes i ulike enkle byggverk. Noen 
føringer er gitt av læreren i forkant – det 
kan være størrelse, form eller utføringen 
av selve konstruksjonen. Elevene arbei-
der, samtaler, viser hverandre, ser på de 
ulike gruppene og får veiledning av lærer 
og med elever. Noen er fl ink å sage, noen 
kan knuter etc. På slutten av økten tegner 
elevene byggverket ned på millimeterpa-
piret, og i etterarbeidet skal dette brukes 
i klasserommet når temaet i matematikk 
er arbeidstegninger, målestokk, vinkler 
etc. Presentasjon av gruppenes byggverk, 
samtaler og kommentarer er nødvendig. 
Oppsummering, rydding, transportetappe 
tilbake på skolen og rydding av utstyr hører 
også med.

Eksemplet viser at kunnskapen er innvevd i en 
sammenheng hvor elevenes egne erfaringer med 
å bygge, knytte, lage møne eller beregne stabi-
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litet er nødvendig. Mye aktivitet, både teoretisk 
og praktisk, har skjedd hele skoledagen, også 
inne. Elevene har mulighet for å oppnå forstå-
else gjennom innlevelse i det som skal utføres. 
Elevene er aktive med hele seg, de tenker, plan-
legger, diskuterer og utfører oppgaver. De for-
fl ytter seg, bærer, sager og bygger. De tegner, 
vurderer og prater. Læringssituasjonen gir også 
rom for formidling og lærerstyrt undervisning. 
Boka, tekst og tavle skal brukes i etterarbei-
det, og dette viser at både teoretisk og praktisk 
kunnskap blir integrert i læringsprosessen.

Vikingbolig

Kunnskapsløftet 
Dokumentet som skal styre virksomheten i 
norsk skole i framtiden, Kunnskapsløftet – refor-
men i grunnskole og videregående opplæring (LK-
06), har gjennom Læringsplakaten spesifi sert 
11 grunnleggende forpliktelser for skolen. Alle 
prinsippene er like viktige for skolens og bedrif-
tens opplæringsvirksomhet, og læringsplakaten 
må sees i sammenheng med bestemmelsene i 
lov og forskrift og læreplanens generelle del. 
Prinsippene tydeliggjør skoleeiers ansvar for 
en helhetlig opplæring, og gjelder for alle fag 
og alle nivåer i grunnopplæringen. To viktige 
prinsipp, som er verdt å trekke fram her, er at 
skolen og lærebedriften:

”– skal fremme tilpasset opplæring og vari-
erte arbeidsmåter og 

– skal legge til rette for at lokalsamfunnet blir 
involvert i opplæringen på en meningsfylt 
måte” [5, s. 31]. 

Disse to prinsippene trekker jeg spesielt fram 
i og med at det kan være den muligheten vi i 
dagens skole har til å gjøre en skole, løsrevet 
fra arbeids- og livssammenheng, meningsfull 
for elevene likevel. Dette nærmiljøperspektivet 
har også tidligere vært en del av idégrunnlaget 
i norsk skole. Betydningen av å knytte bånd 
mellom skole og lokalsamfunn, mellom sko-
lens verden og elevens verden, har vært viktige 
elementer i fl ere læreplaner de siste tiårene. 
Nærmiljøperspektivet er også en av de viktig-
ste begrunnelsene som er trukket fram for å 
benytte uteskole som arbeidsmåte i skolen [4].

Jeg velger å tolke nærmiljøperspektivet på 
en måte som innebærer at elevene rent fysisk 
må bevege seg ut av klasserommet og oppsøke 
andre arenaer i lokalsamfunnet. Elevene må 
være fysisk aktive i større eller mindre grad 
enten de går til et naturområde for å gjøre seg 
erfaringer, besøker en bedrift eller har praktiske 
gjøremål nær skolen. 

Utprøving av uteskole som arbeidsmåte på 
ungdomstrinnet
Jeg gir nå et eksempel på et tverrfaglig undervis-
ningsopplegg, hentet fra 10. klassetrinn. Sam-
arbeidet med den aktuelle ungdomsskolen hvor 
eksempelet er hentet fra, innebar utprøving av 
uteskole som arbeidsmåte også på 8. og 9. klas-
setrinn. Nærmiljøet er her en viktig læringsa-
rena, og fagplanmål er hentet fra kroppsøving 
og matematikk. Undervisningsopplegget var 
forankret i fagplanmål fra L97, men ville i dag 
kunne dekket kompetansemål i LK-06, dette har 
jeg stikkordsmessig gitt eksempler på.

Våren 2005 - 10. klasse
Kroppsøving: Læreplanmål fra L-97. Friluftsliv: 
spennende og utfordrende opplevelser, estetiske 
opplevelser, vurdere terrenget mht. sikkert vei-
valg, rasjonering av egne krefter, trygg ferdsel 
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og miljøvern.
LK-06: Kompetansemål etter 10-årstrinn: 

Friluftsliv: orientere seg ved hjelp av kart og 
kompass i variert terreng, og gjøre greie for 
andre måter som en og kan orientere seg på. 
Aktivitet og livsstil: benytte ulike treningsfor-
mer med utgangspunkt i kjente aktiviteter.

Matematikk: Læreplanmål fra L-97. Geome-
tri: egenskaper ved fi gurer, former og mønstre, 
regulære og semiregulære mønstre, geometri i 
sammenheng med estetikk i for eksempel natur, 
kunst- og håndverk og arkitektur.

LK-06: Kompetansemål etter 10-årstrinn: 
Geometri: analysere, også digitalt, egenskaper 
ved to- og tredimensjonale fi gurer og … Måling: 
gjøre overslag over og beregne lengde, omkrets, 
vinkel, areal, overfl ate, volum og tid og … Gjøre 
greie for tallet 3,14 og bruke det i beregninger av 
omkrets, areal og volum. Statistikk: … presen-
tere data med og uten digitalt verktøy.

Forarbeid: Matematikklærer hadde i lang tid 
arbeidet med geometri og utregninger med elev-
ene. Dette skulle bli en dag hvor geometriens 
teori skulle brukes praktisk i forhold til natur. 
Kroppsøvingslærer valgte orienteringsidretten 
med bruk av kart og et terreng som var kjent 
for elevene. Elevene ble bedt om å være forbe-
redt på en dobbeltime ute og ta med ett digitalt 
kamera per tre elever, noe alle hadde. Avtalen 
om å bruke litt av storfrikvarter til forberedelser 
ble tatt sammen med elevene.

Uteopplevelsen: Elevene brukte først ca. 20 
minutter hvor de skulle velge rute i terrenget 
og tegne inn veivalget på kartet. De, 3–4 elever 
i hver gruppe, skulle være ute i 120 minutter 
og bevege seg i variert terreng. Tempoet skulle 
være så raskt at de kjente pulsen stige, men ikke 
raskere enn at de kunne prate sammen og være 
oppmerksom på geometriske former i terrenget. 
Alle skulle ta bilder av minst tre fl ate fi gurer, 
minst tre romfi gurer, eksempler på ulike typer 
vinkler, noe som viste symmetrilinjer og de 
skulle ha minst ett bilde hvor geometri og este-
tikk var tema. 

Bearbeiding/refl eksjon: I kroppsøving ble 
det en erfaringsutveksling rett i etterkant av 
undervisningsøkten. Elever og lærer diskuterte 
sikkert veivalg, tidsbruk, rasjonering av kref-
ter og treningseffekt. I matematikkfaget fi kk 
elevene hjemmelekse hvor de skulle velge ut 
bilder de ønsket å presentere i klassen. Bildene 
skulle sendes til egen adresse på skolen slik at 
de kunne vises digitalt ved hjelp av videokanon. 
På skolen, neste dag, fi kk elevene tid til forbe-
redelse av gruppeframlegget, 1 time. Senere på 
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dagen fi kk hver av de 7 gruppene 10–15 minut-
ter til framføring av sin presentasjon. Elevene 
skulle beskrive egenskapene til fi gurene, gjøre 
matematiske beregninger og presentere dem for 
medelever både med utgangspunkt i egne este-
tiske opplevelser og sett i forhold til geometri i 
matematikkfaget.

Faglærernes tilbakemeldinger, etter dette 
tverrfaglige undervisningsopplegget, var kon-
struktive. Deres utfordringer var å fi nne tid til 
samarbeid og organisere nok samlet tid på de to 
aktuelle undervisningsdagene. Elevenes tilbake-
meldinger var positive i den forstand at de syns 
det var veldig motiverende dager, det var en god 
treningsøkt ute, ny måte å bruke kartet på og de 
fi kk bruke digitale hjelpemidler og arbeide med 
noe de nesten kunne bedre enn lærerne.

Uteskole – variert kompetanse og 
grunnleggende ferdigheter
Den praktiske gjennomføringen av konkrete 
skoledager hvor uteskole benyttes, gir mulig-
heter for en skolehverdag med bevegelse ut av 
klasserommet, mye frisk luft, fysisk aktivitet 
[6], med potensiale for gode mestringsopplevel-
ser og faglige aktiviteter. I løpet av en skoledag 
med uteskoleundervisning beveger elevene seg 
mye, forfl ytter seg til fots, bærer utstyr, utfø-
rer praktisk arbeid og bruker kroppen. Dette 
medfører en helt annen sansestimulering for 
hele kroppen enn å sitte ved skolepulten eller 
datamaskinen. De positive læringsgevinstene 
ved uteskole, utenom de rent fagspesifi kke, er 

som oftest: fysisk aktivitet, robusthet, miljøbe-
vissthet, sosial gevinst og språk- og skriftspråk-
utvikling [7]. 

Arbeidsmåten uteskole har en læringsform 
som gir mange gevinster. Kunnskapen plasse-
res i den handlingen eller aktiviteten som indi-
videt utfører, og deltakelse skjer i samarbeid 
med andre. Kunnskapen bygges opp nettopp 
der den fi nnes: i det praktiske arbeidet, gjen-
nom transportetapper, i gruppearbeidet ute, i 
friluftslivsaktiviteter etc. Elevene lærer sosiale 
og følelsesmessige momenter og ikke minst 
momenter som har med holdningsspørsmål å 
gjøre. Å gripe situasjonenes iboende egenskaper 
gir uteskole et potensial for å skape holdninger 
om at det å bevege seg til fots, bære utstyr, bruke 
kroppen er naturlig. I uteskolekonteksten vekt-
legges de ulike fagene, og fysisk aktivitet står 
sentralt. Dette er viktige elementer i utvikling 
av det hele mennesket. 

fortsetter side 31
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Morten Bjørnebye, Tor Solbakken

Uteskole og kroppslige 
uttrykksmåter i matematikk
Uteskole 
Jordet [8] defi nerer uteskole som en arbeids-
måte som innebærer regelmessig aktivitet i nær-
miljøet. Elevene kan få personlige og konkrete 
erfaringer i møte med virkeligheten, og gjen-
nom refl eksjon, diskusjon og samhandling med 
andre elever får de bekreftet eller korrigert egne 
oppfatninger. Jordet presiser at ute- og inneak-
tiviteter har en nær sammenheng. Evalueringen 
av Reform 97 viser derimot at presentasjon av 
nytt lærestoff som oftest har en vag forbindelse 
til livet utenfor klasserommet [1]. Uteskole er 
en arbeidsmåte med egenverdi som kan foregå 
i elevenes naturlige lekmiljø, og som skal kom-
plettere og gi impulser til opplæringen i klas-
serommet. 

Kroppslige uttrykksmåter, kunnskap og 
begrepsdannelse
Kroppslige uttrykksmåter har vært et nedpriori-
tert område i vår kultur, og har blitt lite vektlagt 
i undervisningen i matematikk. Dewey under-
streker betydningen av å bruke alle sider av seg 
selv, både kroppslig og mentalt: ”Det er nesten 

umulig å gjøre skikkelig rede for de uheldige kon-
sekvensene av denne dualismen mellom legeme og 
sjel, men de kan ikke understrekes nok. Her skal vi 
nevne noen av de mer slående resultatene: Kropps-
lig aktivitet blir delvis en forstyrrende faktor. 
Fordi man mener at den ikke har noe å gjøre med 
mental aktivitet, virker den distraherende, det blir 
et onde man må bekjempe.” [2, s. 55]. Ut fra eva-
luering av Reform 97 er det fortsatt grunn til å 
stille spørsmål om matematikkundervisningen 
generelt bærer preg av et manglende helhet-
lig kunnskapssyn, der formidlingspedagogikk 
er den sentrale innfallsvinkelen til læring [1]. 
Dersom man støtter seg til Dewey [2] kan dette 
muligens forklare at Norge er blant de OECD- 
landene som skårer lavest i de to kategoriene 
”disiplin i klassen” og ”interessebasert moti-
vasjon for matematikk” [11]. Dewey hevder at: 
”Hovedkilden til ”disiplinproblemet” i skolene er 
at læreren ofte må tilbringe størstedelen av tiden 
med å undertrykke den kroppslige aktiviteten som 
leder intellektet vekk fra det materialet det skal 
holde på med. … Resultatet blir nervepåkjennin-
ger og tretthet hos lærer og elev … Den forsømte 
kroppen som ikke har noen fruktbare kanaler for 
organisert aktivitet bryter ut i meningsløs støy, 
eller den ter seg på en tåpelig måte, uten å vite 
hvorfor eller hvordan – begge deler er svært ulikt 
barns normale lek.” [2, s. 55]. Selv om fysisk 
aktivitet og spesielt lek har blitt aktualisert i 
den norske skolen, antydes det at denne type 
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aktivitet blir atskilt fra fagene [9]. I evaluering 
av Reform 97 pekes det på ”… en svak relasjon 
mellom ’å gjøre noe og å lære noe’.” [10, s. 73]. 
Det utrykkes dermed bekymring for elevenes 
læringsutbytte fordi de lekpregede aktivitetene 
mangler fokus på læringsmålene [9]. En utfor-
dring blir derfor å forsterke relasjonen mellom 
å gjøre og lære, slik at kroppslige og mentale 
erkjennelser står i et dialektisk forhold til hver-
andre. Ved et slikt samvirke mener Dewey [2] at 
begrepsdannelsen blir mer helhetlig og funksjo-
nell. I dette bildet vil Howard Gardners fl erein-
telligens teori [5] være et bidrag for en helhetlig 
tenkning om læringsbegrep og begrepsdannelse. 
Gardners teori innebefatter åtte intelligenser 
bestående av kroppslig-kinestetiske, språklige, 
logisk-matematiske, romlig-visuelle, natura-
listiske, sosiale, personlige og den musikalske 
intelligensen. I denne sammenhengen vektleg-
ges den kroppslig-kinestetiske intelligensen 
som i følge Gardner innebærer: “… en potential 
att använda hele kroppen eller delar av kroppen 
(som handen eller munnen) för att lösa problem 
eller skapa produkter.” [5, s. 47] I likhet med 
Dewey [2] mener Gardner [5] at mental og 
fysisk aktivitet er nært sammenknyttet. Beve-
gelse og fysisk aktivitet er først og fremst knyt-
tet til den kroppslige intelligensen, men også 
de andre intelligensene påvirker og samspiller. 
Med utgangspunkt i å bruke kroppen til å løse 
problemer eller skape produkter skiller vi i en 
didaktisk kontekst mellom to former for stimu-
lering av den kroppslig-kinestetiske intelligen-
sen i matematisk aktivitet: 
i) Kroppslig bevegelse som motiverende ele-

ment i matematisk aktivitet.
ii) Kropp og bevegelse som en støtte for å 

løse matematiske problemer eller uttrykke 
matematiske begreper. 

I den første kategorien vil den kroppslige beve-
gelsen spille en motiverende rolle for matema-
tisk virksomhet. Kroppen brukes ikke direkte 
for å uttrykke matematiske begreper, men 
som en stimulanse for å tenke matematisk. 

Matematiske aktiviteter som faller inn under 
denne kategorien kunne like gjerne vært gjort 
i en annen setting uten aktiv bruk av kroppen. 
Poenget er at bevegelsen motiverer og stimule-
rer elevene til å vise utholdenhet slik at de kan 
tilegne seg de aktuelle begrepene. Eksempler 
på aktiviteter i denne kategorien er ulike sta-
fetter. Elevene kan løpe bort til en terning og 
”henter med” seg et tall tilbake til laget. Første 
lag til 30 vinner. Andre eksempler i denne kate-
gorien er ulike kastaktiviteter, der en ball eller 
en kongle kastes etter gitte regler. For å stimu-
lere til automatisering kan mottaker forsøke å 
svare før mottak. Regler kan være det dobbelte 
av ballens verdi, fi re mer enn ballens verdi eller 
tiervennen. 

I den andre hovedformen knyttes kroppslig 
bevegelse helt eller delvis til å løse matematiske 
problemer eller for å uttrykke matematiske 
begreper. Ved å la kroppen bli en del av begreps-
uttrykket, eller fungere som en støtte i reson-
neringen av et matematisk problem, kan enkle 
og komplekse kunnskaper, fakta og begreper bli 
undervist. Aktiviteter i denne kategorien kan 
bidra til at løsningsprosedyrer og uttrykk for 
matematiske begreper blir en integrert del av 
elevens kroppslige bevegelsesrepertoar. Elevene 
kan bruke kroppen som redskap for å løse mate-
matiske problemer som prosentoppgaver. Med 
utgangspunkt i at referanseparet 60 % svarer til 
120 kroner ser vi i fi gur 2 en elev som er i gang 
med å fi nne ut hvor mange kroner hundre pro-

Figur 1: Stafetter kobler glede og spenning med 

matematiske utfordringer.
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sent utgjør. Den samlede lengden på seks stein-
heller svarer til 100 %, og resonnementet med 
kroppen som støtte kan være: Halvparten av 60 
% er 30 % og halvparten av 120 kroner er 60 
kroner. En tredjedel av 30 % er 10 % og en tred-
jedel av 60 kroner er 20 kroner. Ti ganger så mye 
som 10 % er 100 %, og ti ganger så mye som 20 
kroner er 200 kroner. I en regulær femkant kan 
elevene jobbe kroppslig med tallregningsoppga-
ver i brøk, prosent og desimaltall, og oppdage at 
1/5, 20 % og 0,2 svarer til den samme forfl ytnin-
gen. Elevene kan uttrykke ulike begreper med 
kroppen, for eksempel ved å løpe brøker eller 
geometriske former i regulære mangekanter, gå 
farten 2 fot/s eller løpe tiervenner i tallinjer fra 
0 til 10. De kroppslig baserte uttrykksmåtene og 
løsningsprosedyrene kan fungere som en basis 
for videre utvikling og abstrahering av de mate-
matiske begrepene. 

Begge tilnærminger for stimulering av den 
kroppslig-kinestetiske intelligensen kan gi 
viktige bidrag til matematikkopplæringen. 
Den motiverende tilnærmingen kan hjelpe til 
å skape entusiasme rundt matematiske aktivi-
teter, og øke elevenes utholdenhet og fokus på 
læring. Det begrepsrettede perspektivet bidrar 
i første omgang til å utvikle elevenes matema-
tiske kroppsspråk, men også denne tilnær-
mingen knytter bevegelsesglede sammen med 
matematikkfaget. Ikke minst vil en slik måte 
å jobbe på rette seg mot elever med en holis-

tisk læringsstil. I følge Dunn og Griggs [3] har 
88 % av elevene, med en størst andel gutter, en 
holistisk læringsstil. Karakteristiske trekk ved 
elever med en holistisk læringsstil er at de har 
behov for korte og varierte oppgaver, de har 
preferanse for taktil (hånden) og kinestetisk 
(kroppen) materiale, og de arbeider best med 
bakgrunn i ytre motivasjon [4]. Aktivitetene 
ovenfor kan fremstå som ytre motivasjon og 
appellere til gruppen av elever med en holis-
tisk læringsstil. Holistiske elever bearbeider ny 
informasjon best når de forstår helheten før de 
arbeider med detaljene. I en stafett vil helheten 
være spillets regler og konvensjoner, noe elevene 
raskt forstår, mens detaljene vil bestå av mate-
matiske utfordringer. 

Fra kroppslig kunnskap til eksplisitt 
kunnskap
Et sentralt aspekt i arbeid med kroppslig aktivi-
tet er å løfte den ”tause kunnskapen” til ekspli-
sitte uttrykk og bevisste begreper. Gjennom en 
slik prosess kan elevene forvalte de erfaringer 
de opplever og de kunnskaper de utvikler mens 
de er i aktivitet. Her brukes tiervennstafett 
som eksempel (Figur 3), der elevene skal løpe 
til terningens tiervenn. Vi kaller den tiden som 
går fra terningen lander til eleven har oppfattet 
tiervennen og begynner å løpe, for reaksjonsti-
den. En rask reaksjonstid forutsetter at tierven-
nene er automatisert, som igjen vil gi fortrinn 
i stafetten. Usikre elever vil kanskje gjette seg 

Figur 2: Kroppen kan fungere som en støtte i løsningen 

av prosentoppgaver.

Figur 3: Tiervennstafett.
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frem eller telle mens de løper for å fylle opp 
tieren, men oppdage raskt at tellestrategier går 
tregt. Behovet for å automatisere tiervennene 
vil melde seg. Når elevene løper til tierven-
nen skal de rope ut det de gjør kroppslig, og 
dermed koble kroppslige og visuelle erfaringer 
med språk. Artikulering kan bidra til at elevene 
utvikler seg mot medelevenes nivå. I tillegg til å 
øke potensialet for mediert læring vil artikule-
ring utvikle språklig bevissthet rundt tierven-
ner. ”Høyttenkning” skal i kombinasjon med 
kroppslige uttrykk og visuelle inntrykk bidra 
til at tiervennene blir internalisert. En slik til-
nærming er i samsvar med Vygotskys [15] teori 
om utvikling fra ytre til indre verbal kontroll. 
Refl eksjonsfasen bør skje umiddelbart etter at 
erfaringene er gjort for å ta vare på og bearbeide 
de kroppslige erfaringene. Dette kan skje gjen-
nom å nedtegne læringsminner i en loggbok, og 
notering av vanskelige tiervenner. Notater kan 
brukes som grunnlag for å sette nye lærings-
mål. Aktiviteten legger opp til å knytte sosiale, 
kroppslige, matematisk-logiske, verbale og rom-
lige minner til læringsøyeblikket. De varierte 
representasjonsformene og uttrykksformene for 
kunnskapen gjør begrepet tiervenn robust. 

Matematiske aktiviteter i stort og lite format
Med en målsetning om å styrke relasjonen 
mellom bevegelse og læring vil vi argumen-
tere for en veksling mellom å jobbe i stort og 
lite format. Hvordan kan de samme begrepene 
utfordres i tilsvarende aktiviteter, men i to ulike 
”størrelser”? Hva kan elevene gjøre kroppslig 
med store bevegelser og hva kan de gjøre taktilt 
med små bevegelser? I et oppblåst format vil de 
matematiske begrepene fremstå i et nytt per-
spektiv for elevene. Elevene vil få mulighet til å 
”delta” i begrepet med hele kroppen og knytte 
begrepet og aktiviteten til kroppens bevegelser. I 
uteskole passer det godt å jobbe i et stort format. 
Likeledes egner aktiviteter i klasserommet seg 
best til arbeid i et lite format. Relasjonen mellom 
de kroppslige og mentale prosessene kan for-
sterkes gjennom å veksle mellom å jobbe med 

de samme begrepene i ulike format. Nedenfor 
presenterer vi noen eksempler på matematiske 
aktiviteter i makro- og mikroformat.

I LK06 er et av kompetansemålene etter 2. 
årstrinn at elevene skal kunne telle til 100 [13]. 
I fi gur 4 stepper ei jente rekkefølgen 1, 2, 3, …, 
9, 8, 7, …, 1 så raskt hun klarer. Hun viser at 
hun kan uttrykke tallene fra 1 til 9 i stigende og 
synkende rekkefølge med et kroppslig bevegel-
sesmønster. Ved å tegne en enkel tallmatrise på 
et ark kan elevene jobbe med tilsvarende akti-
vitet i et mindre format. En eller to fi ngre kan 
erstatte beina. Gjennom å stimulere den kropps-
lig-kinestetiske intelligensen i et mindre format 
kan elevene ta vare på motivasjon og videreut-
vikle erfaringer i prosessen mot abstrahering av 
begrepet telling og symbolisering av tall. I en 
utvidet matrise kan elevene jobbe med andre 
aspekter av tallbegrepet, for eksempel partall, 

Figur 4: Steppe tallenes rekkefølge i stort format

Figur 5: Steppe tallenes rekkefølge i stort format
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oddetall og primtall. 
I LK06 under hovedområdet Tall er et av 

kompetansemålene etter 2. årstrinn at elevene 
skal kunne ”… dele opp og bygge mengder opp til 
10, sette sammen og dele opp tiergrupper” [13, s. 
61]. Hvordan kan elevene jobbe mot dette kom-
petansemålet i stort og lite format? I Figur 5 er 
ei jente i gang med å steppe tiervennene 1+9, 
2+8, 3+7, 4+6 og 5+5 så raskt som mulig. Hun 
artikulerer tiervennene og forsterker relasjonen 
mellom det matematiske språket og de kropps-
lige erfaringene hun gjør i hver steppesekvens. 
Denne type aktiviteter er selvmotiverende og 
elevene jobber med aktiviteten til koordina-
sjon mellom det kroppslige, språklige og mate-
matiske uttrykket korresponderer. I en mindre 
skala kan tiervennmatrisen tegnes på et ark. Her 
kan pekefi ngeren erstatte beina, og tidtaking og 
jakt på personlig rekord kan fungere som ytre 
motivasjon. 

Stort format og elevenes lekkultur
Nedenfor argumenterer vi for og gir eksempler 
på hvordan aktiviteter i stort format og fysisk 
aktivitet kan relateres til elevenes lekkultur og 
utvikling av matematiske begreper. 

Stortingsmeldingen ”Kultur for læring” 
fremhever at en utvidet skoledag vil gi bedre 
tid til fysisk aktivitet, og det skisseres en inte-
grert tenkning ved at fysisk aktivitet kan inngå 
som en del av det ordinære arbeidet med 
fagene [14]. Skolen er sentral arena for helse-
fremmende fysisk aktivitet, og i en aktiv sko-
ledag vil uteskole og kroppsøving være sentrale 
bidragsytere [7]. Studiet til Mygind [12] viser 
at uteskole gir rom for variasjon i undervisnin-
gen og at det fysiske aktivitetsnivået til barn 
er dobbelt så høyt i løpet av en uteskoledag 
sammenlignet med en vanlig skoledag. Videre 
opplevde elevene i uteskole større muligheter 
til å delta i fellesskapet enn i klasserommet. 
Dette samsvarer med målene i læringsplakaten 
der skolen skal ” fremme tilpasset opplæring og 
varierte arbeidsmåter” [13, s. 31] og ”sikre at det 
fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet 

fremmer helse, trivsel og læring” [Ibid: s. 32]. 
Det som virkelig betyr noe for mange elever er 
det som skjer i skolegården. Motivasjonen for å 
utvikle en ferdighet i et lite format kan derfor 
avhenge av om tilsvarende aktivitet i et større 
format er en del av elevenes lekkultur. Opplever 
elevene spenning, glede og positiv samhandling 
i tiervennstafetter vil et behov for å automati-
sere tiervennene utvikle seg. Elevene kan innse 
at gjennom å jobbe med tiervenner i lite format 
vil muligheten for å lykkes i stafetten øke. Dunn 
hevder at ”De fl este børn lærer lettere, når under-
visningen interesserer dem, men holistiske elever 
har brug for, at undervisningen er relateret til 
deres liv og tillader aktiv involvering.” [4, s. 55] 
Å knytte matematisk aktivitet til elevenes leke-
områder og naturlige læringsarena kan bidra til 
at elevene også tenker og refl ekterer matematisk 
i selvvalgte aktiviteter. En lærer har følgende 
forslag på hvordan fysisk aktivitet og læring 
kan integreres med barnas lekkultur. ”Vi har 
en såkalt ”Fysakbank” hvor elevene (ordens-
elevene) velger ut dagens fysakaktivitet. Etter 
jeg startet med dette studiet (matematikk og 
uteskole) har jeg fylt på med aktiviteter fra 
dette, eks. steppe tiervenner, sprette med 
ball, gangestafett mm. Dette innebærer elev-
medvirkning samtidig som de får fysisk akti-
vitet med læring ved å bruke den kroppslige 
intelligensen og fl ere!!!! PS. Vi startet med 
denne type elevmedvirkning på starten av 3. 
trinn.( Nå 4. trinn)” En ”Fysakbank” kan bidra 
til å koble læring og fysisk aktivitet sammen 
med elevmedvirkning. At elever får oppleve at 
de kan bruke kroppen til å lære matematikk i 
lek, spill og stafetter kan bli en nyttig ballast 
i forhold til å utvikle kroppslig bevegelse som 
en læringsstrategi. Elevene vil oppleve at det er 
morsomt å lære matematikk. Ved å ha en fast 
fysakøkt hver dag kan aktivitetene bli en del av 
elevenes lekkultur. Hvis de fortsetter med akti-
viteten i friminutt, SFO og fritid har vi oppnådd 
noe vesentlig. Elevene gjør aktivitetene for det 
sosiale, spenningens og bevegelsesgledens skyld, 
og samtidig utvikler de matematiske begreper. 
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Potensialet for at elevenes spontane begreper 
også inneholder vitenskaplige begreper vil være 
til stede. 

Sammenfatning
Det kan virke opplagt, men kroppen kan kobles 
til følelser, holdninger, opplevelser, logikk, mate-
matisk resonnering, mønster, tall, rom og form. 
I tillegg til et potensial for læring har kroppen et 
fortrinn i dens tilgjengelighet, noe Dewey påpe-
ker: ”For eleven har en kropp, og han har den med 
på skolen sammen med sjelen. Og kroppen er nød-
vendigvis et oppkomme av energi; den må være 
i aktivitet. Men fordi denne aktiviteten ikke blir 
brukt til å beskjeftige seg med ting som gir betyd-
ningsfulle resultater, rynker man brynene over 
den.” [2, s. 55]. Matematikk er noe som skjer i 
og beskriver det tredimensjonale rommet selv 
om undervisningen tradisjonelt har fokusert på 
å formidle en todimensjonal virkelighet gjengitt 
i en lærebok [1]. Enhver matematikklærer bør 
bidra til at elevene utvikler positive holdninger 
til faget, men internasjonale undersøkelser viser 
at arbeidsmiljøet preges negativt av uinteres-
serte elever med lav arbeidsmoral [6, 9]. Skyldes 
svake matematiske resultater og disiplinproble-
mer i faget en undervisning som ikke utnytter 
potensialet i elevenes naturlige bevegelsesmo-
tivasjon? Holistiske elever har bruk for andre 
læringsmiljøer enn klasserommet, og har en 
læringsstil som ofte inkluderer aktiv bruk av 
kroppen med preferanse for variasjon og ytre 
motivasjon [4]. En utebasert undervisning gir 
rom for variasjon blant annet ved å kombinere 
bevegelse, fysisk aktivitet og læring i matema-
tikk. Gjennom motiverende og fartsfylte stafet-
ter og konkurranser kan elevene bruke kroppen 
til å utforske rommet, og ”løpe” seg til kunn-
skaper om mengder, tiervenner, prosent, brøk, 
posisjonssystem og tid. Å knytte matematiske 
aktiviteter til elevenes lekkultur kan bidra til å 
koble matematikk til noe betydningsfullt i elev-
enes hverdag. Fra et slikt perspektiv kan krop-
pen fungere som en brobygger i faget mellom 
skole og elevenes hverdag. Kroppsuttrykk og 

kroppsspråk er til en viss grad universelle, og 
kan også bidra til å bryte kulturelle og språklige 
barrierer. Elevene er som regel opptatt av det 
som skjer ”akkurat nå”. For å ta vare på lærings-
øyeblikket bør vi tilrettelegge korte og målret-
tede aktiviteter hvor det å skrive ned erfarin-
ger og refl ektere over disse blir en integrert del 
av aktiviteten. Elevenes ”kroppsminne” kan 
dermed bevisstgjøres, videreutvikles og danne 
grunnlag for abstrahering av det matematiske 
begrepet. Aktiviteter i stort og lite format skal 
bidra til en helhetlig stimulering av den kropps-
lig-kinestetiske intelligensen, og utvikle elevenes 
bevegelsesrepertoar og kroppslige uttrykk til å 
inkludere matematiske begreper. Kroppen gir 
direkte tilbakemeldinger om forståelsen av de 
matematiske begrepene, og danner grunnlag 
for refl eksjon basert på konkrete erfaringer. 
Arbeidsformen styrker elevenes språk (inkludert 
kroppsspråk) og skal utvikle et solid grunn-
lag for arbeid innenfor rammen av det mate-
matiske symbolspråket. Ved å stimulere ulike 
intelligenser vil forskjellige uttrykksformer for 
det aktuelle begrepet utvikles. Fra et fl erintel-
ligensperspektiv kan vi si at utfordringen ligger 
i å bygge bro mellom de ulike intelligenskate-
goriene og uttrykksformene. En slik forståelse 
av intelligens passer godt med Vygotskys teo-
rier om utvikling av matematiske begrep ved 
at intelligensene og begrepsuttrykkene ”jobber 
tverrfaglig”. Resultatet blir solide og fl eksible 
begreper som kan anvendes og uttrykkes på en 
rekke måter. Kroppslig kunnskap har lang hold-
barhetsdato og vil inngå som en del av elevenes 
matematiske kompetanse. Tilbakemeldinger fra 
elever og studenter viser at kroppsmatematikk 
er en motiverende og målrettet måte å lære på. 
Ovenfor har vi argumentert for at kropp og 
bevegelse i intensive og målrettede aktiviteter 
kan bidra til en mer virkelighetsnær, motive-
rende, varig og effektiv matematikkundervis-
ning. 
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å bruke kompetansemålene fra LK-06, som sier 
at elevene ”skal kunne …”, gjør det uteskole til 
en godt egnet arbeidsmåte. Uteskole gir mulig-
heter for å skape engasjement hos elevene, 
legger til rette for konkretisering av lærestoffet 
og lar elevene skaffe seg egne førstehåndserfa-
ringer. Alle de grunnleggende ferdighetene: å 
kunne utrykke seg muntlig og skriftlig, å kunne 
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grunnleggende ferdigheter som også vektlegges 
i arbeidsmåten uteskole. I tillegg kan enda en 
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er snakk om uteskole, nemlig å kunne bruke 
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Terningspill
matematikk med puls og spenning eller kroppsøving med pluss og minus.

Innledning
I de senere år har det vært bekymring for det 
matematiske kunnskapsnivået i norsk skole. Den 
samme bekymringen uttrykkes når det gjelder 
barns fysiske form. Resultater fra PISA under-
søkelsen i 2003 [5] viser at norske skoler har det 
dårligste arbeidsmiljøet av samtlige OECD-land 
i matematikk. Samtidlig ønsker Utdannings- 
og forskningsdepartementet (UFD), gjennom 
St.meld. nr. 30 [2], å sette i verk tiltak for å møte 
utfordringen med dårlig fysisk form, umotiverte 
elever og lite arbeidsro i timene. Et av virkemid-
lene er å legge til rette for daglig fysisk aktivitet 
for alle elever [2]. I Kunnskapsløftet fremheves 
det at kroppsøving er et allmenndannende fag 
som skal ”… medverke til at mennesket sansar, 
opplever, lærer og skaper med kroppen” [1, s.113]. 
I denne sammenhengen mener vi at tverrfaglig 
tenkning kan bidra til å utvikle meningsfulle 
og spennende læringsarenaer, som ivaretar både 
fysisk aktivitet og matematisk begrepsutvikling. 
Denne artikkelen diskuterer hvordan spill kan 
være utgangspunk for å samordne matematikk 
og fysisk aktivitet til funksjonelle aktiviteter i 

opplæringa. Innledningsvis foretas en begreps-
avklaring av lek og spill som fenomen, der det 
gjøres rede for hvordan matematiske læringsob-
jekter kan integreres innenfor disse rammene. 
Vi diskuterer videre terningens egenskaper, og 
gir praktiske eksempler på funksjonelle terning-
spill. Avslutningsvis gjør vi noen betraktninger 
over spill som metode. 

Lek, spill og matematikk
Ved innføringen av L97 ble leken for alvor 
betraktet som et pedagogisk virkemiddel i 
grunnskolen. En rekke norske kilder fra midten 
av 90-tallet behandlet leken ut fra dens funksjon 
og natur [3, 8, 9, 10, 13], og gir til kjenne lekens 
betydning for barns læring, utvikling og dens 
muligheter som pedagogisk virkemiddel. Det 
pekes imidlertid på at lekpregede og utforskende 
aktiviteter mangler fokus på læringsmålene, noe 
som igjen gir bekymring for elevenes læringsut-
bytte [5]. Ut fra vanlige anvendte defi nisjoner 
av lek, kan også dette være en av årsakene til 
manglende faglige fokus. Den frie leken defi -
neres ofte ut fra kjennetegn som spontanitet, 
selvvalgt virksomhet og det prerasjonelle [3, 6, 
10]. Med dette defi nisjonsmessige ståstedet vil 
lekens logikk i seg selv være vanskelig å forene 
med målrettet aktivitet. Andre forfattere [9, 
11, 12, 13] betrakter lekens vesen mer som en 
sinnstilstand, som ikke nødvendigvis knyttes 
til spesielle aktiviteter eller kulturelle forvent-
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ninger, men som vil kunne oppstå innen alle 
områder i livet. Sheehan sammenfatter lekens 
vesen som; ”Play is where life lives” [5, s. 83], 
hvor han videre eksemplifi serer denne sinnstil-
standen å kunne oppstå innen idrettslig aktivi-
tet. På samme måte vil den lekende holdningen 
kunne oppstå i møte med matematiske lærings-
objekter. Når leken oppleves på sitt sterkeste kan 
denne sammenlignes med en tilstand av fl yt, 
der den lekende er totalt knyttet til aktiviteten 
og det er balanse mellom ferdigheter og utfor-
dringer [4]. Vygotsky [14] gir videre uttrykk for 
hvordan leken kan være med å skape naturlig 
begrepsdannelse i relasjonen mellom begreper 
og objekter:

”In play a child spontaneously makes use 
of his ability to separate meaning from an 
object without knowing he is doing it, just as 
he does not know he is speaking in prose but 
talks without paying attention to the words. 
Thus, through play the child achieves a func-
tional defi nition of concepts or objects, and 
words, become parts of a thing.” [14, s. 99] 

Konsekvensen av å defi nere lek som en holdning 
og ikke en aktivitet, vil være at det et individ 
opplever som lek, kan oppleves som en uover-
vinnelig fysisk anstrengelse eller terping av en 
annen. I pedagogisk arbeid vil man kunne si at 
lekens funksjon uttrykker en lekende holdning 
til læringsoppgavene, der begreper og mening 
konstitueres i interaksjon med aktiviteten [14]. 
Leken blir således ikke et uttrykt middel, men et 
mål i seg selv. I denne sammenhengen er spillet 
det uttrykte midlet med intensjon om å bygge 
broen mellom matematikken og det lekende.

Barn og unge vokser opp i en kultur, der 
vi kan anta at alle bærer med seg en erfaring 
knyttet til spillopplevelser. Spill som aktivitet 
knyttes til alt fra stillesittende spilling foran en 
PC til fysisk aktive varianter i idrett. Spill kjen-
netegnes av at de bygger på en felles idé, men 
der innhold, dynamikk og krav til deltagelse 
kan være forskjellig. Kretcmar [6] og Loland 

[7] defi nerer spill som aktivitet rettet mot å få 
i stand et spesielt nivå av handling ved bruk av 
midler som styres av spesielle regler. De midlene 
som tillates av reglene er mer begrensende for 
frihet enn de ville vært i fravær av reglene. Og 
det er bare ved å akseptere disse begrensnin-
gene at aktiviteten er mulig. I Yatzy kommer 
dette til uttrykk gjennom at spillerne må for-
holde seg til reglene som er skrevet eller avtalt 
i forkant. Dersom en spiller går utover reglene 
ved å påberope seg retten til å kaste ubegren-
sede antall kast, opphører spillet. Matematisk 
oppgaveløsning styres også av prinsippet om å 
underkaste seg regler. Til forskjell fra spill kan 
ikke regelendringer avtales i forkant av forsø-
ket på å løse en matematisk oppgave, da reglene 
her er statiske. Imidlertid kan måten å tilnærme 
seg det matematiske problemet manipuleres. 
Den konseptuelle sammenhengen av begre-
pene kan presenteres som et Venn-diagram 
(fi gur 1). Et læringsobjekt i matematikk kan 
organiseres som et spill, der man må forholde 
seg til matematiske regler. Grunnlaget for de 
motoriske handlingene i spillet bygger således 
på forståelse av matematiske prinsipper eller 
problemer. Spillets regler tilpasses i forhold 
til spillernes matematiske og motorisk/fysiske 
nivå. For eksempel kan spill knyttet til brøk 
stille små krav til motorisk handling for nybe-

Figur 1. Venn-diagrammet viser relasjon mellom 

matematikk, lek, spill og kroppsøving/idrett (fysisk 

aktivitet). Modifi sert etter Loland [7].
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gynnere, mens de som har den grunnlegende 
forståelsen for brøk kan handle mer motorisk 
komplekst eller anstrengende i sine brøkspill-
varianter. Dersom motorisk eller fysisk kapasi-
tet er målene for spillet kan matematiske regler 
regulere spillets regler. Under forutsetninger 
om at en lekende holdning til læringsoppgaven 
er et mål i seg selv, vil barn og unges interesse 
og engasjement for spillet være av avgjørende 
betydning og manifestere det lekende elementet 
til læringsprosessen. Her kan det synes å være 
en motsetning mellom spillets regler og lek som 
fenomen. Men i følge Vygotsky [14] er reglene 
viktig for leken:”Thus, the essential attribute of 
play is a rule that has become a desire.” [14, s. 
99]. Videre uttrykker han med støtte i Spinoza 
at en idé som blir til begjær eller et konsept som 
har blitt til lidenskap, har sin prototype i lekens 
verden, bestående av spontanitet og frihet. Ved 
å knytte motorisk handling til matematiske 
begreper, eller motsatt, vil det føre til en kobling 
mellom begrep og handling som antas sentralt 
for en helhetlig begrepsdannelse. Ved isceneset-
telse av aktivitet som fremmer en lekende hold-
ning vil barn og unge kunne oppleve at en puls-
frekvens på 90 % av maksimal hjertefrekvens i 
60 sekunder ikke føles spesielt slitsomt, noe som 
de fl este gjør dersom de får i oppgave å løpe en 
gitt distanse så fort de kan. 

Terningspill
I det følgende vil vi diskutere terningens egen-
skaper og vise noen eksempler på hvordan ter-
ningspill kan være en innfallsvinkel til å jobbe 
med matematikk og fysisk aktivitet. 

Terning har noen matematiske aspekter ved 
seg. Når antall kast er veldig stort vil den rela-
tive frekvensen for et bestemt utfall, for eksem-
pel det å få en femmer, stabilisere seg mot en 
grense. Denne grensen kaller vi sannsynlighe-
ten for utfallet, og kan tallfestes som en verdi 
mellom 0 og 1. For en rettferdig terning vil 
sannsynligheten for å få en femmer være 1/6. 

Det psykologiske aspektet ved å kaste terning 
skiller seg fra de matematiske lovmessighetene. 

For en spiller vil forventningen om å få en 
femmer oppleves som mye større eller mindre 
enn 1/6, avhengig av utfallet av et begrenset 
antall kast. Når spilleren på et tidlig tidspunkt 
får en femmer, huskes denne ”gevinsten” bedre 
enn alle de andre gangene da utfallet ikke sam-
svarte med forventningene. Dersom femmeren 
kommer etter mange forsøk, vil tilbøyeligheten 
til å oppleve hendelsen som sjelden være større. 
Sånn sett vil det være forskjell på den psyko-
logiske og den matematiske sannsynligheten. 
Siden det er knyttet en tilfeldighet til utfallet i 
et enkelt terningkast, kan terningen av og til ha 
en utjevnende egenskap i et spill. Det som på 
forhånd kan virke urettferdig i form av et ulikt 
fysisk eller kunnskapsmessig utgangspunkt, kan 
rettes opp ved hjelp av et heldig kast. I spill der 
terningen er styrende for handlingene er det 
derfor ikke nødvendigvis den beste som vinner. 
Motivasjonsmessig er vår erfaring at grupper/
klasser yter jevnere i forhold til sine resurser i 
slike spillsituasjoner. Når tallmengder skapes 
ved hjelp av kast og terningens øyne, lager spil-
lerne selv matematikkstykkene. Det tilfeldige 
utfallet av kastene fører til at oppgavene blir 
forskjellig og den enkelte eller gruppen må stole 
på egne ferdigheter i oppgaveløsningen. I spill 
der terningen er sentral, erfarer vi at det ofte 
utvikles et psykologisk samspill mellom ternin-
gen og spilleren. Når terningen går i retning av 
spillerens forhåpninger om utfall, roses ofte 
terningen, mens det motsatte er tilfelle dersom 
terningen ”jobber” mot spilleren. I praksis gir 
dette lavere oppmerksomhet på sosial sammen-
ligning, og stimulerer konsentrasjon om egne 
ferdigheter og spillenes endelige utfall. Gene-
relt mener vi spillaktiviteter kan være med på å 
utvikle en holdning om at matematikk er noe 
elevene selv kan være med å skape, og gjennom 
dette bidra til at de opplever matematikk spen-
nende og dynamisk. Nedenfor følger to eksem-
pler på terningspill der matematikk og fysisk 
aktivitet er integrert.
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Posisjonssystem stafett
Tre elever på hvert lag – en av elevene er ”ener”, 
en annen ”tier” og en tredje ”hundrer”. Enerne 
slår terningen først. Dersom terningen for 
eksempel viser ”4”, skal en og en fra laget løpe 
til boet og hente en gjenstand som representerer 
én ener (se fi gur 2). Når laget har hentet de fi re 
enerne kaster eleven som er ”tier” terningen. 
Laget skal så hente en og en tier fra boet til de 
har samlet sammen det samme antall tiere som 
terningen viser. På tilsvarende måte skal eleven 
som er ”hundrer” kaste terningen, og laget skal 
løpe og hente samme antall hundrere som ter-
ningen viser. Stafetten kårer to vinnere; første 
lag i mål, og det største tallet.

For å representere enere, tiere og hundrere 
kan multibasemateriell brukes. Alternativt kan 
steiner (enere), pinner (tiere) og kongler (hun-
drere) eller lapper med ulik farge brukes. Hvit 
lapp kan være ener, grønn lapp tier og rød lapp 
hundrer. Når stafetten er over kan to eller fl ere 
lag gå sammen og legge sammen tallene. En 
utfordring kan være å legge sammen alle tal-
lene. 

Manipulering av spillet i forhold til mate-
matisk og fysisk nivå: Nybegynnere samler 
bare enere, de med mer erfaring samler enere 
og tiere osv. Avstand til boet der enere, tiere og 
hundrer ligger kan varieres. Vinnerne av første 

runde kan få forlenget avstand å løpe til boet i 
neste runde. 

Stigespill
Enkelt- eller parvis konkurrerer elevene mot 
resten av spillerne. Vinneren er den som 
kommer først til mål. Spillerne er selv brikkene 
i spillet og har med seg hver sin terning. Ut fra 
antall øyne som spilleren får i hvert kast, for-
fl ytter spilleren(e) seg samme antall posisjoner 
fremover og gjør et nytt kast. Enkelte posisjoner 
markeres med for eksempel pluss en eller minus 
to. Dersom spillerne havner på disse, må de løpe 
en posisjon frem eller to tilbake før neste kast 
kan gjøres. For å komme i mål må spilleren slå 
antall øyne som fører direkte i mål. Dersom 
spilleren må slå en toer for å gå rett i mål, men 
slår en fi rer, må han/hun til mål og to posisjo-
ner tilbake.

Løypen lages enklest med kjegler. Markering 
for pluss eller minus kan gjøres ved å sette kina-
hatter på toppen av kjeglene som peker opp eller 
ned som vist i fi gur 3. Kjeglene kan markeres 
med forskjellige oppgaver som skal utføres før 
spillerne kan fortsette. 

Manipulering av spillet i forhold til mate-
matisk og fysisk nivå: Nivået på fysisk aktivitet 
reguleres med avstand mellom kjeglene og total 
lengde på løype. Matematisk nivå har mange 
muligheter. To og to har hver sin terning. 
Begge slår terningen. De skal løpe antall posi-
sjoner frem i forhold til terningen med høyest 
tall og tilbake antall posisjoner i forhold til den 
laveste. I en løype der summen av posisjoner er 
15, regner og springer spillerne seg ned til null 
som er mål. Her kan spillerne uttrykke stykkene 
(15 – 3 = 12, 12 – 6 = 6 osv). Man kan også gjøre 
det samme, men defi nere start til å være minus 
15 (-15 + 5 = -10 osv). 

Noen betraktninger om spill som metode
I analyse av spill som fenomen forsøker Scott 
Kretcmar [6] å beskrive hvorfor spill gir mening, 
og antyder noen ledetråder som er viktig å ta 
utgangspunkt i ved utvikling og bruk av spill. Figur 2. 

Skisse over organisering av posisjonssystemstafett.
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Han mener at spill er menneskelige konvensjo-
ner. Dersom spill ikke tiltaler oss, eller på en 
overbevisende måte fanger vår oppmerksom-
het, trekker vi oss vekk fra spillet. Eventuelt vil 
vi skape endringer i spillet som passer bedre 
med den kulturen vi selv er en del av. Mange 
barn forbinder terningspill (eks. stigespill) med 
hyggelige opplevelser sammen med venner, 
foreldre, besteforeldre eller søsken. Det blir da 
lett å fange interessen for spillet i stort format, 
der spillerne selv er brikkene som skal fl yttes. 
Videre kan f.eks. stigespillet utvikles matema-
tisk eller videreutvikles i retning av andre deler 
av barns opplevde verden. Ved å gjøre om spillet 
til å handle om en huskamp på Galtvort (Harry 
Potter) vil spillet muligens bli ennå mer intenst 
og interessant for spillerne. Fra å være et enkelt 
terningspill kan mer utfordrende matematiske 
og motoriske oppgaver legges inn for å vinne 
eller fi nne ”De vises sten”. Ved å spille på barn 
og unges egen kultur mener Kretcmar [6] at 
spillene håndverksmessig tilpasses den kulturen 
de eksisterer i - på mange måter som en skred-
dersydd dress passer en persons kropp.

Spenning er en viktig komponent for 
meningsfulle spill. Kretcmar [6] mener at 
opplevelser forbundet med spill fører oss til en 
spesiell sinnstilstand der spenning bygges opp 
ettersom spillet utvikler seg. Vi strever, lurer på 
og håper på litt lykke. Et klimaks kan komme 

ved det å lykkes eller mislykkes. 
Spenningen og dramaet i spillet 
skaper således en stemning som 
oppleves spesiell og minneverdig. 
Når barn fortsetter spillet på egen-
hånd, eller diskuterer spillets gang, 
under og etter spillet, vil dette trolig 
være en god indikasjon på at spillet 
har betydning og verdi. Når vi først 
fi nner disse spillene som slår an i 
en gruppe, er det bare vår og barnas 
egen fantasi som setter begrensning 
for hvordan vi kan utvikle dem til 
det beste for læring av matematikk 
og utvikling av fysiske og motoriske 

ferdigheter. 
Vår erfaring med bruk av spill som utgangs-

punkt for arbeid med elever, studenter og unge 
idrettsutøvere, innen matematikk og fysisk akti-
vitet, har vist at tilpassede spillvarianter skaper 
lekende glød og entusiasme. Barn tar med seg 
aktivitetene fra skolen til egen fritid, studenter 
og lærere videreutvikler egne varianter av spil-
lene (gjerne sammen med elever) og idrettsung-
dom ber om spilløkter når de skal trene uthol-
denhet.

Litteratur
[1] UFD (2006): Kunnskapsløftet. Læreplan for 

gjennomgående fag i grunnskolen og videre-
gående opplæring: læreplaner for grunnsko-
len. Utdannings- og forskningsdepartemen-
tet, Oslo.

[2] UFD (2004): Kultur for læring. St. meld. nr 30. 
Utdannings- og forskningsdepartementet, 
Oslo.

[3] By, Inger-Åsild (1997): Lek og læring. Kunn-
skap om idrett, 1, 51 – 58. 

[4] Csikszentmihalyi, M. (1975): Beyond Bore-
dom and Anxiety. Jooey-Bass, San Francico.

[5] Kjærnsli, M., mfl . (2004): Rett spor eller ville 
veier? : norske elevers prestasjoner i mate-
matikk, naturfag og lesing i PISA 2003. Oslo: 
Universitetsforlaget. 

[6] Kretcmar, Scott R. (1994): Practical philoso-

Figur 3. Skisse over organisering av stigespill

fortsettes side 39
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Mariann Tallis Sandvik 

Mayaenes tallsystem 

I år studerer jeg ”Matematikk og uteskole” ved 
Høgskolen i Hedmark. Et av emnene jeg har 
jobbet med er mayaenes tallsystem. Jeg synes 
dette var så interessant at jeg ville prøve det 
i egen klasse. Emnet passer fi nt til å arbeide 
tverrfaglig, det er mulig å trekke inn historie, 
geografi  og/eller norsk.

Vi har tatt utgangspunkt i kompetansemål 
etter 4. årstrinn, hovedområdet tall: Elevene 
skal gjøre overslag over og fi nne tall ved hjelp av 
hoderegning, tellemateriell og skriftlige notat. 
De skal gjennomføre overslagsregning med 
enkle tall og vurdere svar (UFD 06:61).

Vi valgte å legge opp undervisningen som 
en teoridel, en praktisk del og en refl eksjons-
del. Tallsystemet ble vist og forklart på tavla. Vi 
fant på forskjellige tall, elevene kom med løs-
ninger og lærer skreiv dem på ”indianermåten” 
på tavla. I den praktiske delen skulle elevene 
fi nne steiner, pinner og runde ting for å kunne 
regne som en maya. Lærere skulle observere og 
rettlede. 

Til slutt skulle elevene skrive logg, hvor de 
skulle beskrive hvordan de tenkte mens de 
regnet seg fram til riktig antall steiner, pinner 
og rundinger i posisjonssystemet til mayaene. 

Beskrivelse av Mayaenes tallsystem
Mayaene hadde et 20-tallssystem med tre typer 
symboler som de satte inn i et plassverdisystem. 
Jeg bruker ruter for å betegne plassene:

 Liten stein Pinne Skjell eller kongle

   

 

8000 203 16000

400 202 1600

20 201 0

1–19 200 7

 

 Tallsystemet Tallet 17607

I nederste rute setter vi inn symboler for tall fra 
0 til og med 19. Tallet 8 vil en eksempelvis legge 
som en pinne og tre småsteiner. I andre rute 
legges det ned hvor mange 20ere en har. Hvis 
en har 60, altså tre 20ere, legger en tre småstei-

Mariann Tallis Sandvik, 
Gjerde skule i Samnanger
marianntallis@c2i.net

tangenten 2 2007.indd   37tangenten 2 2007.indd   37 01.04.2007   22:21:5301.04.2007   22:21:53



2/2007 tangenten38

ner. Hvis tallet her var 100, kan en legge ned en 
pinne fordi den symboliserer fem 20ere. I tredje 
ruten markerer en hvor mange 400ere en har. 
Har en fi re 400ere, legger en fi re småstein. Har 
en fem 400ere, altså 2000, symboliseres dette 
ved en pinne. Har en 2400, blir det en pinne og 
en småstein. I øverste ruten setter en inn hvor 
mange 8000ere en har.  Har vi to 8000er, blir 
det to småsteiner. Har vi tallet 32000, blir det 
fi re småsteiner.   

Vi  regner med Mayatallene ute
Ute laget mange elever så store ruter at hele 
gruppa kunne stå inne i dem. De valgte selv 
hvilke tall de skulle lage. Ei gruppe med aktive 
gutter begynte med tallet 32 000. Det ble for 
vanskelig, så de tok 8000 i stedet. Det var lett, 
så etter litt diskusjon kom de fram til hvordan 
de skulle få til å utvide til større tall. Iveren i 
gruppa var stor. 

Ei gruppe sleit med å komme i gang, og 
spurte om de kunne slå seg sammen med gut-
tene til ei stor gruppe. Det fi kk de lov til og de 
ivrige guttene klarte å trekke dem fi nt med. 
Det var fi nt å se hvordan denne gruppa klarte å 
motivere de andre, og hvordan de forklarte og 
lærte opp dem som ikke umiddelbart fi kk det 
til. Gruppa hadde moro av å arbeide med store 
tall og sluttet med et regnestykke med summen 
800 000. Vi foreslo at de kunne bruke lavere tall, 
men de hadde ikke lyst til det. De ville arbeide 
med de store tallene. 

Alle gruppene jobbet på hver sin måte og 
med tall de valgte selv. Da de hadde fått til 
noen tall, løp de for å hente en lærer å vise det 
fram. Ros og tilbakemelding var tydelig viktig 
for dem. Stolte lærere løp fra gruppe til gruppe 
og telte og regnet for å se om de hadde fått det 
riktig. Hvis det ikke var riktig, kom de i samar-
beid med lærer fram til hva som var feil ved at 
de måtte sette ord på tankene sine.

Et par jenter arbeidet stille og rolig, langt 
fra de andre. De laget fem regnestykker før de 
hentet en lærer. De jobbet mye under 400, men 
hadde med både oddetall og partall. Det gjorde 

at de måtte bruke mange konkreter for å lage 
stykkene. 

Alle hadde ikke forstått regnemåten i den 
teoretiske delen, selv om de sa de hadde det.  To 
jenter sto med armene klemt inn til kroppen 
og sa de frøs. Vi ble raskt enig om hva de måtte 
gjøre for å holde varmen. Etter at de hadde 
funnet konkretene sine, laget vi noen regne-
stykker sammen. Da løsnet det for dem og de 
var i gang. 

Utholdenheten ble etter hvert stor i alle grup-
pene, så de laget stykker av varierende vanske-
lighetsgrad i resten av timen.

Logg
I loggen skulle elevene lage to regnestykker og 
beskrive hvordan de tenkte mens de regnet. 
Etter erfaringene med det praktiske arbeidet 
ute, synes elevene det var lett å sette opp reg-
nestykkene. Langt vanskeligere ble det å sette 
ord på hva de tenkte. De er ikke så vant til det i 
matematikk. De ivrige guttene laget enkle reg-
nestykker, med tall som 8422. De fi kk beskjed 
om å prøve å sette ord på litt vanskeligere styk-
ker, men det var de ikke motivert til det. Entusi-
asmen var ikke den samme inne som den hadde 
vært ute. Lærerne observerte høy deltakelse og 
motivasjon ute, også fra de elevene som sa at de 
helst ville jobbe inne. Den noe labre innsatsen 
enkelte viste i starten, kom trolig av at de ikke 
hadde forstått teoridelen. De visste derfor ikke 
hva de skulle gjøre.

Jan skulle vise tallene 320 og 7749 i loggen. 
Han skriver: Eg tenkte at 16×20 = 320.

Vi spurte hvordan han visste at  akkurat  
16×20 ble 320. Han svarte at han først hadde 
multiplisert 5×20, det ble for lavt. Så tok han 
15×20, det ble litt for lavt, ” så eg tok en til”.  Da 
kom han til det rette tallet og la ut 3 pinner og 1 
stein på 20-plassen. 

Å fi nne 7749 var vanskeligere: ”Jeg tenkte 
først at det må bli 8000 – 800 = 7200. Så la jeg 3 
pinner og 3 steiner i 400-ruta, det blir 7200, så 
eg la en stein til i samme ruta, da fi kk jeg 7200 
+ 400= 7600. Da hadde jeg igjen 149 å legge 
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ut: en pinne i 20-ruten blir 100, samt to stei-
ner som blir 40. Til slutt la jeg en pinne og fi re 
steiner i ruten for tallene fra 1-19.  Vi lurte på 
om han noterte underveis eller om han brukte 
hoderegning. Jan: Eg brukte hoderegning, men 
det var vanskelig å ha så mange tall i hodet på 
en gang. 

Nelly skulle skrive tallet 346. Hun skriver: 
”Eg tenkte at du tar 3 pinner på 20-plassen, da 
blir det 300. 2 steiner på samme plass blir 40. På 
enerplassen blir det 1 pinne og 1 stein, det blir 
6. Da blir det 346. Dette var kanskje for enkle 
tall for Nelly. Hun løste oppgaven veldig fort og 
greit, uten å måtte refl ektere særlig mye over hva 
hun gjorde. Hun måtte få større utfordringer. 
Det er viktig med utfordringer hvis elevene skal 
beholde motivasjonen. Vi ba henne legge tallet 
9999.

Nelly forklarte hvordan hun tenkte: Det er 
enklest å begynne med det største tallet, derfor 
tok eg 1 stein på 8000-plassen. 9999 – 8000 = 
1999. Så tok eg 3 steiner på 400-plassen. Det blir 
1200. Etter det la eg 3 pinner og 4 steiner på 20-
plassen = 380. 1200 + 380 = 1580. Då kan eg ta 
1 stein til på 400-plassen, då blir det 1980.

Så blir det 3 pinner og 4 steiner på enerplas-
sen. Nelly var veldig konsentrert om å ha tallene 
i hodet mens hun regnet. Det var vanskelig for 
henne, men ikke for vanskelig. Vi var i Nelly sin 
mestrings- eller fl ytsone.

Dette har vært en veldig morsom og lære-
rik oppgave å jobbe med, både for klassen og 
læreren. Aktiviteten kunne nok foregått inne i 
klasserommet. Vi opplevde imidlertid klart at 
elevenes læring var preget av at dette foregikk 
ute.

Kommentar fra redaksjonen
Stoff knyttet til andre tallsystemer fi nner en i en 
del lærebøker. L97 vektla denne tilknytningen 
mer enn LK06. Det kan være at en fi nner mer 
inspirasjon i gamle bøker enn i nye om dette 
emnet.

Litteratur om tallsystem kan en fi nne fl ere 
steder, eksempelvis i:

Johnsen Høines, M. (1998) Begynneropplær-
ingen. Bergen: Caspar Forlag

Ifrah, G. (1977): All verdens tall. Tallenes historie 
1. Oslo: Pax Forlag

Tvete, K og Selvik, B.K. (1999) Tallære. I 
B.K.Selvik (red.) Matematiske sammenhen-
ger. Bergen: Caspar Forlag

phy of sport. Human Kinetics Publishers 
Champaign, Illinois. 

[7] Loland, Sigmund (2002): Lek, spill og idret-
tens egenart. I: Seippel, Ørnulf (red.) Idret-
tens bevegelser, sosiologiske studier av idrett 
i et moderne samfunn. Novus, 13 – 27

[8] Opseth, Lene (1995): Gi idrettsleken tilbake 
til barna. Norsk Skoleblad, 12, 14 – 15.

[9] Rinholm, Pål (1996): Lek en simulert virkelig-
het. Kroppsøving, 4 13 -14.

[10] Ropeid, Kristen (1995): Lek – en fortelling om 
voksnes makt. Norsk førskolelærerblad, 12, 
10 -11

[11] Sartre, Jean-Paul (1988): Play and sport. In: 
Morganm W.J. & Meier, K.V. (eds): Philo-
sophic inquiry in sport. Human Kinetics Pub-
lishers, Champaign, Illinois, 169 – 173.

[12] Sheehan, George A. (1992): Playing. In: 
Sport and religion. Human Kinetics Publis-
hers, Champaign, Illinois, 83 – 88.

[13] Stensholt, Kjetil, (1996): Norsk lek. Fore-
drag på etterutdanningskurs i kroppsøving, 
17.oktober, Selbu.

[14] Vygotsky, L. S. (1978): Mind in society. The 
development of higher psychological pro-
cesses. Harvard University Press, Massachu-
setts.
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Inge Christ, Janne Fauskanger

Å arbeide med raketter 
– matematikk, teknologi og fysikk i fokus1

Om prosjektet
I skoleåret 2005-06 og 2006-072 har vi gjennom-
ført et realfagsprosjekt sammen med praksis-
lærere tilknyttet Universitetet i Stavanger (UiS), 
et prosjekt fi nansiert av OLF (Oljeindustriens 
Landsforening). Prosjektet er et etterutdan-
ningsforløp bestående av noen felles samlinger 
for alle praksislærerne, samt veiledning på noen 
av praksisskolene. Vi har hatt både separate 
kursdager i matematikk og naturfag, og tverr-
faglige samlinger, hvor blant annet raketter har 
vært prøvd ut med stor suksess.

Ny aktualitet?
De fl este husker, eller har hørt om, den første 
bemannede månelandingen i juli 1969. Da stod 
verden formelig stille mens TV-bildene i sort 
hvitt ble overført. Det var Saturn V-raketten 
som ble brukt da Apollo 11 landet på månen. I 
dag synes interessen for raketter og romferger 
hos folk fl est å være liten, men emnet egner seg 

godt i undervisning i skolen. I Kunnskapsløf-
tet er det fl ere fag og målområder hvor dette 
emnet passer inn i både naturfag og matema-
tikk: Måling (tidsmålinger, lengdemål, volum, 
masse, trykk m.m.), Verdensrommet, Teknologi 
& design, Fenomener og stoffer, Forskerspiren, 
for ikke å snakke om andre tverrfaglige mulig-
heter. 

Arbeidet med raketter har tradisjonelt tilhørt 
fysikken, men vi fant etter hvert mange mate-
matiske muligheter i dette arbeidet. Måling er 
et eget hovedemne i Kunnskapsløftet. Det er 
mange aktuelle målinger tilknyttet alle raket-
tene, her er noen: 
• Lengde. Hvor langt fra utskytningsrampen 

landet raketten. Lander alle på samme 
sted? Hvilken rakett lander lengst fra?

• Høyde. Hvor høyt går raketten? Går alle 
papirrakettene like høyt? Høydedifferanse 
mellom den som går høyest og den som 
oppnår lavest høyde? Hvordan får vi målt 
høyden?3

• Fart. Hva er farten på rakettene i det de 
skytes ut? I det de lander?

• Tid. Hvor lenge er rakettene oppe i luften?
• Vinkler. Hva er den optimale vinkelen som 

gir størst lengde?

Fra 7. klasse i Kunnskapsløftet har vi følgende 
mål for opplæringen under hovedemnet Geo-
metri: ”… analysere egenskaper ved to- og 
tredimensjonale fi gurer og beskrive fysiske 

Janne Fauskanger, Institutt for Allmennlærer-
utdanning og Spesialpedagogikk, 
Universitetet i Stavanger
janne.fauskanger@uis.no

Inge Christ, Institutt for Allmennlærer-
utdanning og Spesialpedagogikk, 
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gjenstander innenfor teknologi og dagligliv 
ved hjelp av geometriske begreper.” Her kan en 
bruke raketter som utgangspunkt. Elevene skal i 
tillegg bygge tredimensjonale modeller, og disse 
modellene kan jo godt være raketter.

Noen enkle raketter
Vi vil her beskrive 4 enkle raketter.

1. Flaskeraketten (også kalt vannrakett)
Du trenger:
• En tom 1½ liters brusfl aske i plast
• Gummikork med hull
• Sykkelventil + pumpe
• Stativ (avskåret fl aske, se bilde 1)
• Vann

Bilde 1: Flaskeraketten

Gjør dette: 
1. Pump opp fl asken så mye som mulig til 

korken spretter ut.
2. Prøv med varierende mengde vann i fl as-

ken.
3. Hva skjer? Hvorfor? Hvilke matematiske 

målinger er aktuelle å diskutere tilknyttet 

fl askeraketten?

2. Tørrisraketten
Du trenger: 
• En tom 1½ liters brusfl aske
• Tett kork (for eksempel vinkork i plast)
• Stativ (avskåret fl aske som ved fl askeraket-

ten)
• Vann
• Tørris
• Plastpose
• Hammer

Gjør dette:
1. Knus tørrisen, slik at den lar seg helle i 

fl aska.
2. Fyll opp vann i fl aska, tøm i tørrisen.
3. Sett korken fast.
4. Snu fl asken opp ned i stativet.
5. Hva skjer? Hvorfor? Aktuelle målinger som 

kan hjelpe elevene til bedre å forstå hva 
som skjer?

3. Papirrakett
Du trenger:
• 1½ liters brusfl aske
• Plastslange (ca. 50 cm lang), eller stivt rør 

(trekkerør for elektriske kabler)
• Plankebit
• Tre eller metallbeslag
• Lim
• Tape
• A4-ark
• Stiftemaskin

Gjør dette:
Utskytningsrampen:
1. Lag et trangt hull i bruskorken til slangen, 

stikk slangen inn i korken.
 Sjekk at overgangen mellom fl asken og 

slangen er helt tett 
2. Fest fl asken og slangen så de ligger støtt, 

tape dem fast til en plankebit.
3. Nå er utskytingsrampen ferdig.
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Bilde 2: Rampe til papirrakett

Rakettene:
1. Rull et papirark rundt slangen slik du får 

en sylinder og lim den sammen. Papirsy-
linderen må være litt større enn slangen 
slik at den lett kan gli på utsiden, men må 
verken være for trang eller for romslig.

2. Brett papirsylinderen på tuppen og stift 
med stiftemaskin så den blir helt tett.

3. Lag styrevinger til raketten. Hvilken form 
er best? Hvorfor? Mulig link til geome-
triske former?

4. Hopp på fl asken!

Etter utprøving av rakettene kan en stille spørs-
målene: Kan de bli bedre? Hvordan? Hvorfor?

Forklaring: Luft består av partikler i beve-
gelse. Når du hopper på fl asken, vil luftparti-
klene i fl asken bevege seg raskere fordi volumet 
plutselig blir mindre. Trykket øker raskt i fl as-
ken, i plastslangen og dermed inne i raketten. 
Siden tuppen på raketten er tett, blir trykket 
stort mot den lukkede enden. Det er dette tryk-
ket som får raketten til å fare til himmels.

Eksperimentet er også ypperlig til å illustrere 

energioverganger (læreplanmål 10. trinn), og 
til å illustrere partikkelmodellen (læreplan-
mål 8. trinn). Det blir brukt muskelenergi til 
å hoppe opp i luften. Mens du svever i luften, 
har du stillingsenergi. Når du treffer fl asken 
har du bevegelsesenergi, denne energien blir 
brukt til å deformere fl asken. Da øker luftpar-
tiklenes bevegelsesenergi og raketten får beve-
gelsesenergi. Stillingsenergien er omformet til 
bevegelsesenergi osv. En kan prøve å sette opp 
en energikjede4.

4. Ballongrakett
Du trenger dette:
• En ballong, helst en avlang
• En poseklips
• Sugerør
• Tape
• Fiskesnøre

Gjør dette:
1. Klipp sugerøret i en eller to stykker.
2. Sett sugerørsbitene på fi skesnøret.

Bilde 3: Papirraketter
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3. Bind fi skesnøret fast i begge 
ender, så stramt som mulig, 
på tvers av rommet. Dette er 
rakettens bane.

4. Blås opp ballongen.
5. Sett klipsen på ballongens 

åpning. Kontroller at den er 
tett.

6. Tape ballongen fast til en 
eller begge sugerørene på 
snøret.

7. Åpne klipsen.
8. Hva skjer?
9. Kan du gjøre forbedringer 

så ballongraketten kommer 
lengre?

Forklaring: Rakettens ”reak-
sjonskraft” skyldes luft som 
presses ut gjennom åpningen 
(som hos papirraketten).

Hvorfor virker raketter?
Newtons 2. lov: F = m·a, også 
kalt “Kraftloven” sier at “Kraf-
ten er lik massen multiplisert 
med akselerasjonen.” Det vil 
si at kraftenheten 1 Newton er 
den kraften som gir en masse 
på 1 kg en akselerasjon på 
1 m/s2. Tyngden av 1 kg er 
altså: F = m·a = 1 kg · 9,8 m/s2 
= 9,8 N. 

9,8 m/s2 er den akselerasjon som en gjenstand 
har når den faller mot jorden.

Det er to hindringer som må overvinnes: 
Luftmotstand og friksjon.

Tilsvarende med en rakett: Trykket inni 
raketten er før den tar av like stort som mot-
trykket fra materialet i raketten. Raketten vil 
begynne å bevege seg straks akselerasjonen (for-
holdet F : m) er større enn tyngdens akselerasjon 
(g = 9,8 m/s2). Etter hvert som raketten mister 
masse (vann), vil raketten bevege seg fortere og 
fortere, slik at farten og akselerasjonen øker, 
inntil ”drivstoffet” (trykkluften) er oppbrukt.

Referanser
Det fi nnes mange gode internettressurser til 
videre arbeid med raketter. Lenker til disse vil 
bli lagt ut i nettutgaven av artikkelen: 
www.caspar.no/Tangenten/2007/raketter.pdf

Noter
1  Artikkelen er en redigert versjon av et verk-

sted presentert på LAMIS sommerkurs 2006 
i Tromsø.

2 Samarbeidsprosjektet med OLF (Oljeindustri-
ens Landsforening) videreføres også kom-
mende skoleår. 

3 På side 87ff i NASA sin lærerveiledning om 
raketter på www.nasa.gov/pdf/58269main_
Rockets.pdf fi nnes beskrivelse av hvordan 
en kan lage en høydemåler.

4 Kilde: Tidsskriftet ”Naturfag”, nr. 1, 2005, s. 
10-11.

Bilde 4: Papirrakett

Bilde 5: Ballongrakett

Kilde: http://server.ringenoldus.nl/techna.nl/ruimte/raket/raketmotor,%20opdracht%201/eigen%20raketmotor.htm
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Svein Arne Edvardsen

Eksamen 
– kilde til frustrasjon eller mulighet til å vise ”total” kompetanse i faget?

Vi nærmer oss en ny vår med eksamener i 
grunnskolen. Også kommende vår vil mange 
elever oppleve skuffelse og frustrasjon under 
og etter eksamen i matematikk, kanskje mest 
under selve eksamen. Skuffelsen over selve 
eksamensresultatet er for mange ikke det verste. 
Langt verre er følelsen av å ikke ha fått en rime-
lig sjanse til å vise hva en kan, lite eller mye, 
rent faglig.

L97 betonte sterkt bruk av lokalsamfunnet i 
ulike typer læringsarbeid. Som en konsekvens 
av dette begynte jeg høsten 1996 systematisk 
utprøving av tverrfaglige opplegg med matema-
tikk som sentralt fag. I løpet av hvert skoleår 
ble det gjennomført to større opplegg av denne 
type i klassene der jeg var faglærer. I tillegg 
fi kk elevene prøve seg på en rekke mindre, rene 
matematikkopplegg som hadde ulike arenaer i 
nærmiljøet som utgangspunkt. 

Å beskrive enkeltopplegg detaljert vil ta 
for stor plass i denne sammenheng, men som 
eksempel på et relativt enkelt rammeopplegg 
kan jeg fra programmet til dette skoleårs niende-
klasser nevne:

”Symmetri i naturen”
• gjennomføres etter at teori rundt ulike 

former for symmetri er gjennomgått
• ut og fi nne eksempler på symmetri (blom-

ster, blader, krystaller etc.)
• beskrive hva som er funnet og hvilken 

type symmetri det er tale om i det enkelte 
tilfelle

• planlegge konstruksjon (forminsking, kopi 
eller forstørrelse) av det som er funnet

• gjennomføre konstruksjon

For min egen del virket denne måten å arbeide 
med faget på fornyende. Jeg begynte etter hvert 
å se stadig nye muligheter for å fi nne menings-
fulle arbeidsoppgaver i faget til elevgrupper som 
jeg tidligere hadde hatt problemer med å aktivi-
sere på en meningsfull måte. Å få ansvaret for 
daglig registrering av utetemperatur (som kan 
være ett ledd i et større statistisk opplegg om 
værforhold) kan bli et holdningsmessig vende-
punkt for en elev som er ”gått i baklås” i forhold 
til ”papirmatematikk”. Etter hvert kom det også 
meldinger fra foresatte om positive holdnings-
endringer hos deres håpefulle i forhold til mate-
matikk. For meg var dette selvfølgelig til stor 
inspirasjon med tanke på å videreutvikle denne 
måten å arbeide med faget på.

Gradvis modnet tanken om å utvikle en 
prøveform med muligheter til å bruke i alle fall 
noen av de samme arbeidsformer som ble brukt 

Svein Arne Edvardsen, Rognan 
ungdomsskole,
saedvard@sbnett.no
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i det daglige læringsarbeidet. Til årsprøven 
våren 1998 var rammeverket for en alternativ 
prøveform i matematikk klar. Hovedpunktene 
i dette rammeverket kan listes opp slik:
• Elevene veksler mellom å arbeide i grupper 

og å arbeide individuelt.
• Hver gruppe får tildelt en arena i nærmil-

jøet som utgangspunkt for arbeidet som 
skal gjøres.

• Prøven består av en skriftlig og en muntlig 
del.

• Under utarbeidelse av skriftlig produkt er 
det anledning til å få respons på arbeidet 
sitt.

• Det må gjøres feltarbeid for å få opplys-
ninger nok til å lage et fullverdig skriftlig 
produkt.

• Den enkelte elev får en samlet vurdering av 
skriftlig og muntlig prestasjon.

Etter utprøving våren 1998 og til jul 1999 av 
modellen skissert over, var det ikke tvil verken 
hos undertegnede, berørte elever eller deres 
foresatte. Vi ønsket å søke om å få benytte vår 
prøvemodell til en eventuell eksamen i mate-
matikk våren 1999. Søknad ble utformet og 
sendt Læringssenteret. Derfra kom det mye 
positiv respons, men endelig svar på søknaden 
ble dessverre nei. Begrunnelsen var at de ikke 
så muligheter for å få tak i sensorer som kunne 
vurdere elevprestasjonene basert på en slik 
eksamensform.

Skuffelsen var stor da denne meldingen kom. 
Jeg var likevel så sikker på faglig nivå hos elev-
ene jeg hadde arbeidet med at jeg ba spesielt om 
at de i alle fall måtte komme opp til ordinær 
eksamen i matematikk. Så skjedde heller ikke, 
men jeg ble bedt om å utarbeide en modifi sert 
utgave av angjeldende prøveform, innrettet mot 
en ren muntlig eksamen. Med kort tidsfrist ble 
også dette ordnet. Dagen før de aktuelle elevene 
skulle opp til muntlig eksamen i matematikk 
etter ny prøvemodell kom det beskjed om at 
oppnevnte sensorer var blitt syke, og at det ikke 
var mulig å skaffe nye sensorer. Nok en nedtur 

for faglærer og elever!
De positive erfaringene jeg hadde skaffet 

meg ved å jobbe alternativt i matematikk og 
teste ut en ny prøveform i faget, gjorde at jeg 
høsten 1999 gikk på med ny frisk som faglærer 
for begge åttendeklassene ved vår skole. Etter 
utprøving av nye arenaer i nærmiljøet og juste-
ring av enkelte punkter i prøveopplegget, ble ny 
søknad sendt med tanke på eventuell eksamen i 
matematikk våren 2002.

Denne gang fi kk vi klarsignal til å benytte 
alternativ prøveform om det skulle bli aktuelt 
med eksamen i matematikk for våre elever. Det 
ble det! To medlemmer av fagutvalget i mate-
matikk ble oppnevnt som førstesensorer for 
hver sin halvdel av elevene som skulle opp til 
eksamen. Selv skulle jeg fungere som andresen-
sor for alle elevene.

Våren 2002 ble en stor matematikkfest for 
meg. Teknisk gjennomføring av eksamen gikk 
utmerket. Sensorene var positive og imponert 
over opplegget. De kommenterte spesielt hvor 
trygge elevene virket under muntlig del av 
eksamen. Sist, men ikke desto mindre viktig, 
viste elevundersøkelsen i etterkant at elevene 
var svært fornøyde med eksamensformen. Å få 
anledning til å bruke en del av nærmiljøet til å 
lage oppgavetekster og vise tilhørende løsnin-
ger innen relevante emner også under eksamen, 
virket i seg selv trygghetsfremmende. I tillegg 
var elevene spesielt fornøyd med anledningen 
til å få respons, og at de fi kk en siste sjanse til å 
vise hva de kunne under muntlig del. 

”Festen” har fortsatt etter våren 2002. Vi 
fi nner stadig nye, interessante matematikk-
områder i vårt relativt lille nærmiljø. Det er 
ikke bare vi som ønsker å bruke lokalsamfun-
net – lokalsamfunnet ønsker også å bli brukt 
av oss. Siste nytt er at vi er blitt utfordret av 
daglig leder for Den norske kirke i Saltdal, for å 
se på hva de kan ha å by på av matematikkilder. 
Jeg ser for meg en ny arena med tanke på neste 
eksamen med emnekoplingene geometri, øko-
nomi og statistikk!

Det er foretatt enda noen justeringer av prø-
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veopplegget. Våren 2005 ble eksamen i matema-
tikk ved Rognan Ungdomsskole igjen avviklet 
etter lokalt utviklet prøveform. Viktigste for-
andringen i forhold til 2002 var et emne som 
het Mitt valg. Dette var i overensstemmelse med 
ett av de klare rådene elevene ga i elevundersø-
kelsen etter eksamen 2002, og er ment å være en 
garanti for at alle elevene skal få en sjanse til å 
vise det de kan aller best.

Også dette elevkullet med foresatte ga svært 
positive tilbakemeldinger, både om arbeidsfor-
mene som ble brukt i det daglige læringsarbei-
det og selve eksamensformen. Her vil jeg igjen 
presisere at det under eksamen dreier seg om 
å veksle mellom individuelt arbeid og arbeid i 
grupper. I gruppe planlegges og gjennomføres 
feltarbeid i tildelt nærmiljøområde, mens en 
individuelt har en skriftlig del der en også har 
anledning til å få individuell respons.

I skrivende øyeblikk er et nytt årskull ved 
Rognan Ungdomsskole halvveis i løpet mot en 
eventuell eksamen i matematikk. Årsprøven til 
våren vil for dem i hovedsak bli gjennomført i 
samsvar med malen for ovenfor skisserte alter-
native prøveform i matematikk. Intensjonen er å 
søke om å få benytte denne prøveformen under 
eksamen i matematikk våren 2008 dersom det 
skulle bli aktuelt med eksamen i faget for disse 
elevene.

Normalt har jeg mest sans for å ha blikket 
rettet framover mot nye muligheter. Skulle 
jeg i denne sammenheng gjøre et unntak og se 
meg tilbake, er det liten tvil om at jeg i løpet 
av de ti siste årene har forandret meg mye som 
matematikklærer. Tradisjonell bruk av lærebok 
og tavleundervisning er i stor grad erstattet av 
arbeid med konkrete forhold i nærmiljøet som 
utgangspunkt både for det daglige læringsarbei-
det, og for større prøver i matematikk. Jeg blir 
bare mer og mer overbevist om at dette er bra 
for alle elevkategorier.

Å lykkes fl ere ganger enn en mislykkes er helt 
fundamentalt om en skal få et positivt forhold 
til det en arbeider med, uansett hvilken del av 
tilværelsen det dreier seg om. Skal vi få elever 

med positiv holdning til matematikk, må vi 
derfor sørge for å fi nne arbeidsoppgaver av en 
slik art at den enkelte elev lykkes fl ere ganger 
enn hun/han mislykkes. Våger en å tenke sup-
plement til lærebokstyrt undervisning, har selv 
de minste lokalsamfunn et fantastisk spekter av 
muligheter som øker sjansen for at vi skal lykkes 
med dette. 

Hovedkriteriet for en god eksamensform bør 
etter min mening være at den gir elever på alle 
faglige nivå tilnærmet like muligheter til å vise 
sin ”totale” kompetanse i det aktuelle faget. Det 
vil bli lite for noen, mye for andre. Poenget er at 
den enkelte elev etter eksamen skal føle at hun/
han har fått en rimelig anledning til å bruke 
sine kunnskaper og ferdigheter i eksamens-
situasjonen. Ordet tragedie brukes i dag nokså 
ukritisk og alt for ofte, men jeg tør i denne sam-
menheng hevde at hver elev som etter eksamen 
sier ”jeg kunne mer men fant ingen oppgave å 
bruke det på” i alle fall er en liten tragedie for 
ansvarlig eksamensarrangør.

Vi fant ut hvorfor vi bruker π, når vi regner ut 
omkretsen av en sirkel. Vi fant ut hvordan de i 
gamle dager hadde mulighet til å bygge svære 
bygninger med stor nøyaktighet ved hjelp av tau 
i bestemte lengder.

Etter det lange frikvarteret denne dagen kom 
fi re av guttene stolte og skulle vise meg, at de 
hadde tegnet de olympiske sirkler i skolegården. 
De største olympiske sirkler jeg noen gang har 
sett.

fortsatt fra side 47
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Bak skyene tittet solen frem. Det var merk-
bart varmere i været, sevjen steg i treerne og 
7. klasse hadde lettere uro i benene . Jeg hadde 
lagt geometridelen om konstruksjon av vinkler, 
trekanter og sirkler til nå på våren, da dette er 
en glimrende uteaktivitet.

Vi hadde på skolen innkjøpt ruller med 
4mm nylontau. Første oppgave for elevene var 
å dele tauet inn i lengder på 10 m og 25 m. Vi 
er 26 elever i klassen og vi hadde 5 ruller. Av 
taurullen skulle vi gjerne få 4 lengder av 25m 
og resten skulle deles opp i lengder på 10m. Jeg 
overveide et kort øyeblikk om jeg skulle vise 
klassen, hvordan det lettest gikk an å måle opp 
i de rette lengder og ikke minst vise dem, hvor-
dan de skulle håndtere taurullen så det hele ikke 
fi ltret seg inn i hverandre. Men været var fi nt, 
det var herlig å være ute og de trengte litt prak-
tiske utfordringer, så jeg fortalte dem ingenting. 
Elevene er alt for vant med at lærere eller andre 
voksne ordner opp for dem. De trenger i høy 
grad å tenke litt selv.

Hver gruppe fi kk utlevert en tavlelinjal, 
et stykke kritt og en taurull. Da var det bare 
å trekke seg litt tilbake i skolegården og følge 
slagets gang. Det var morsomt å se hvilke stra-
tegier de enkelte grupper benyttet. Det var fak-
tisk ganske morsomt hele seansen. Aldri har så 
mye tau blitt fi ltret så mye inn i hverandre. Etter 
45 minutter hadde alle gruppene dog kommet 
i mål og fått delt taurullen i passende lengder. 

Hva hadde de lært av dette? Vi skrev ned i fel-
lesskap på tavlen at: det er lurt å samarbeide, det 
er lettest å tegne opp 10 m og 25 m i skolegården 
før tauet deles, ikke å stå opp i hverandre, åpne 
taurullen i midten og ikke fjerne plasten, det var 
en morsom og grei oppgave.

Neste dag skulle vi bruke en dobbeltime ute 
med konstruksjon. Elevene ble delt inn i grup-
per på 3 og fi kk utlevert et tau på 10 m, et på 
25 m og et stykke ”utekritt”. Vanlig tavlekritt 
fungerer ikke. Oppgavene var: 1. Konstruer en 
likesidet trekant med sidekanten 10 m. 2. Kon-
struer en rettvinklet trekant. 3. Tegn en sirkel. 
Hva er omkretsen av sirkelen og hvilket tall har 
jeg ganget diameteren med for å få omkretsen. 
Elevene gikk i gang med å tegne opp i skolegår-
den. Etter et par forsøk fant alle gruppene ut at 
det var veldig lurt å bruke tauet som en passer. 
Den likesidete trekanten gikk som en lek. Den 
rettvinklede trekanten var også ganske grei. Sir-
kelen var heller ikke det store problem å tegne. 
De grupper som brukte 25 m tauet og dermed 
en radius på 25  m ble noe overrasket over 
hvor lang tid det tok å tegne hele omkretsen. 
En annen gruppe delte 10 m tauet og tegnet en 
sirkel med radius 5 m. Da omkretsen var tegnet 
målte de den opp med tauet. Alle grupper fant 
at diameteren måtte ganges med 3 og litt til.

Neste dag samlet vi opp resultatene i klassen. 

Henriks hjørne

fortsettes side 46

tangenten 2 2007.indd   47tangenten 2 2007.indd   47 01.04.2007   22:21:5901.04.2007   22:21:59



2/2007 tangenten48

Hans Isdahl

Hva går bra i Norge?
Vellykka matematikkelever – ifølge PISA og TIMSS

Norsk matematikkundervisning og norsk skole 
har fått en del riper i lakken de siste åra. Inter-
nasjonale undersøkelser som PISA og TIMSS 
har beskrevet oss som et gjennomsnittlig land. 
Dessuten er tendensen at resultatene blir dårli-
gere i stedet for bedre etter at de første under-
søkelsene blei gjort og diskutert offentlig. Jeg 
har tatt for meg tallmaterialet som ligger bak 
PISA 2003 og TIMSS 2003 på jakt etter noen 
årsakssammenhenger. Studien var opprinne-
lig tenkt som ei hovedoppgave i realfagsdidak-
tikk ved Universitetet i Oslo: www.nordtroms.
net/~hansi/Jakten på den hellige gral.php Mitt 
siktemål var å bruke undersøkelsene positivt: 
Hva gjør egentlig elever som faktisk lykkes i norsk 
skole? Funnene er ganske interessante og går litt 
på tvers av hva som diskuteres i norsk skolede-
batt. Jeg kommer ikke til å tallfeste funnene. 
Og jeg kommer heller ikke til å vike av veien 
for vidløftige problemstillinger. Men jeg gjør 
likevel oppmerksom på at de er inspirert av tall 
fra PISA og TIMSS.

TIMSS beskriver i hvor stor grad elever opp-
fyller de målene skolen har satt for undervis-
ning. Testen blei gjennomført på 13-åringer, 
dvs. 8. klassinger i grunnskolen, sist i 2003. PISA 
fokuserer på elevenes kompetanse i det samfun-
net de skal arbeide i, og i hvor stor grad de er 
skikket til å møte generelle samfunnsmessige 

krav i vår tid. PISA testet 15-åringer, dvs. 10. 
klassinger i grunnskolen, sist i 2003. Utgangs-
punktet mitt er den ene prosenten som skåret 
høyest på matematikktestene: Tallet måtte være 
lavt for å treffe nettopp de mest vellykka, og det 
kan forsvares med at funnene i PISA og TIMSS 
– i den grad de er sammenliknbare – er sam-
menfallende. Men jeg innrømmer at det kan 
være et vågestykke å trekke altfor bastante kon-
klusjoner på grunnlag av denne ene prosenten.

De to undersøkelsene gjelder 13- og 15-årin-
ger. Den beste prosenten av norske 13-åringer 
utmerker seg ikke spesielt i internasjonal måle-
stokk. I Norge ligger disse elevene på nærmere 
tre standardavvik over snittet, mens de i landet 
med høyest skår – Singapore – ville vært ganske 
gjennomsnittlige. De beste 15-åringene som 
skårer tilsvarende høyt i Norge, ville derimot 
ligge så høgt som nesten to standardavvik over 
snittet i landet med høgest skår – Hongkong: 
De beste norske 15-åringene er altså gode også 
i internasjonal sammenheng, de beste 13-årin-
gene er det absolutt ikke. Vi veit fra før at norsk 
skole på mange måter er god når det gjelder 
eldre elever: Elever med sterk fordypning i real-
faga er generelt sett gode i internasjonal sam-
menheng.

Kjernefamilie og alvor
Hjemmet til den beste prosenten i matematikk i 
Norge kan beskrives slik: Mor og far bor i lag i 
en typisk kjernefamilie. Skilsmisser forekom-
mer ikke, og det er en liten overvekt av gutter. 

Hans Isdahl, Nordreisa videregående skole
hansi@nordtroms.net
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Mor og far jobber begge stort sett heltid utafor 
hjemmet, og alle barna har gått i barnehage. 
Foreldra har middels høy universitets- eller 
høyskoleutdanning. (Det er faktisk en tendens 
til lavere matematikkprestasjoner der mor har 
høyeste universitetsgrad!)

Ungdom som lykkes i matematikk, kan 
beskrives som elever som tar skolen på alvor 
og gjør alt riktig: De har alle ei god holdning 
til læring, og benytter de læringsmetoder og 
teknikker som lærere alltid har innprenta sine 
elever. Skolearbeidet og lekselesinga foregår 
etter vanlige prinsipper for god studieteknikk, 
og elevene jobber godt i timene uansett under-
visningsopplegg. De tar rett og slett skolen og 
leksene på alvor. Skulle vi karakterisere gruppa, 
ville vi kalle dem lydige, mens kamerater i klas-
sen kanskje ville kalle dem vel prektige. Sjøl 
hevder de at de er normalt sosiale og populære. 
De har mindre fravær enn gjennomsnittet og 
kommer sjelden for seint. Men de bruker ikke 
nødvendigvis overdrevet lang tid på leksene. 
(Sannsynligvis er mye av leksene gjort ferdig 
på skolen, i timene: Dette er elever som ikke 
trenger å høre på alt lærerne sier for tredje og 
fjerde gang.)

De mest vellykka liker skolen, lærerne og 
arbeidsformene, og de synes skolen er nyttig. 
De liker matematikkfaget og har god forståelse 
for hva de sjøl mestrer. Matematikken stresser 
dem ikke i noen sammenhenger. De er dessuten 
fl inke til å kontrollere seg sjøl, og de pugger der 
det er nyttig. I stedet for å terpe løsningsmeto-
dene konsentrerer de seg om overføringsverdien 
til læringsstoffet. De har sterkere motivasjon i 
det å være best enn andre, og de hevder at de 
ikke nødvendigvis lærer best av samarbeid. Men 
de liker faktisk å jobbe sammen med og hjelpe 
andre, samtidig som de arbeider godt under 
konkurranse.

I norske hjem – i langt mindre grad enn i 
andre land – er den kulturelle samtalen gene-
relt sett lite framtredende. En tidligere TIMSS-
undersøkelse stilte dette spørsmålet, og under-
streker dette poenget som særnorsk: Det snak-

kes mindre med barn i Norge enn i andre land. 
I Norge snakkes det muligens mer til enn med 
barn. Samtaler over generasjonsskillene styrker 
læring, og burde vært et viktig element også i 
norske kjernefamilier. (PISA tester ikke på dette 
fenomenet – dessverre.) I kjernefamiliene til de 
mest vellykka elevene i Norge fi nner vi mange 
bøker og klassisk litteratur, til og med lyrikk, 
og kunst. Dessuten har oppslagsverk en fram-
tredende plass. TVen spiller derimot en mindre 
rolle, den brukes faktisk noe mindre enn i gjen-
nomsnittshjemmet. Det samme kan vi si om 
PCen: Familiene har naturligvis PC, barna har 
tilgang, men bruken er begrensa, spesielt brukes 
PCen lite til underholdning. Det er også viktig å 
merke seg at mens en meget stor mengde norsk 
ungdom har lønna arbeid fra grunnskolen av og 
gjennom hele videregående skole, har ingen av 
de mest vellykka i PISA og TIMSS lønna arbeid i 
Norge. At skolebarn har arbeid i tillegg til skole, 
er et særnorsk fenomen, og ganske underlig sia 
vi er det landet der familieøkonomien er abso-
lutt best og der det burde være minst reell grunn 
for barn å tjene egne penger.

Det er vanskelig å grave så veldig dypt i kul-
turpolitiske holdninger ved hjelp av TIMSS og 
PISA. Men det tegner seg likevel et mønster av 
tradisjonelle, trygge, nøysomme holdninger 
der såkalt åndelige verdier kan se viktigere ut 
enn materielle, og der det er viktigere å skape 
noe sjøl, å lykkes sjøl, enn å konsumere og la 
seg underholde. Dessuten er elevene som lykkes 
absolutt ikke prega av at de mangler motivasjon. 
Motivasjon eller mangel på motivasjon er et 
gjennomgående problem i norsk skole. For det 
første opplever elever det som legitimt å være 
umotivert. For det andre er dette begrunnelsen 
norske elever gir for å slutte i skolen. Det kan 
muligens tenkes at umotiverte elever er slitne 
fordi de enten jobber ved sia av skolen, eller rett 
og slett fordi de mislykkes i skolen.

Et kulturkonservativt paradoks
For deler av det såkalte ungdomsopprøret på 
1960-tallet – var det borgerlige samfunn med 
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sine konservative dyder ”hovedfi enden”. Gene-
rasjonene med nye lærere som tok utdanninga 
si på denne tida og tilhørte dette ”opprøret”, har 
utgjort hovedstammen av lærere og skolepoli-
tikere i nærmere 40 år nå. De var i stor grad 
opptatt av å skape en alternativ skole der elev-
demokrati og elevmedvirkning var viktig. Dess-
uten var dette formålstjenlig og nyttig, når man 
skulle bygge et nytt samfunn som var annerle-
des enn det samfunnet opprøret hadde sprunget 
ut av. Helter var for mange Kielland med roma-
nen Gift (1886) som hadde gått til angrep på 
puggeskolen og Bjørneboe som angrep enhets-
skolen i romanen Jonas (1955). Dessuten gikk 
den nye generasjonen lærere til angrep på den 
autoritære lærerrolla og en autoritær skole. Et 
underlig paradoks blir det derved at de mest 
vellykka elevene i dag, 40 år seinere, til en viss 
grad har en kulturkonservativ holdning til skole 
og læring samtidig som de innehar disse dyder 
generelt. PISA og TIMSS har riktignok diverse 
mangler når det gjelder å kartlegge det ånde-
lige klimaet elevene vokser opp i. Men vi fi nner 
antydninger i undersøkelsene.

Mange av reformene og slagorda i norsk 
skolepolitikk og –debatt har gått til angrep på 
dyder som nettopp de fl inkeste elevene setter 
pris på: Det har vært ropt etter mer såkalt nyttig 
kunnskap, fl ere praktiske øvelser, prosjektun-
dervisning, gruppearbeid og mindre bruk av 
tavle, lite eller ingen pugging, konkurranser 
eller leksehøring. Mange av de fl inkeste elev-
ene reagerer negativt på en del ekstreme utslag 
av elevdemokrati. Mange av dem sier at de 
ikke lærer så effektivt av gruppearbeid og pro-
sjektundervisning. Mange av dem har faktisk 
ikke noe negativt å si om bruk av tavla i klas-
serommet. Få av dem etterlyser i hvor stor grad 
et lærestoff er nyttig, eller stiller spørsmål ved 
nytten av å lære sammenhengen mellom his-
toriske forhold og dagens realiteter. Mange av 
dem synes ekskursjoner og bedriftsbesøk stjeler 
verdifull tid, altså at de ikke er effektive nok. 
Men trass i disse holdningene er mange av dem 
meget tolerante overfor ulike tilnærmingsmåter 

og arbeidsformer, trass i at de sjøl allerede har 
forstått lærestoffet. Og trass i at de ikke nød-
vendigvis roper etter enda mer elevstyring, er 
mange av dem fl inke til å benytte det demokra-
tiet som tilbys dem: Til debatt og til muntlig 
aktivitet.

Og noen ubehagelige spørsmål
Disse forholda er rett og slett ubehagelige for 
de av oss lærere som stadig ser etter alternative, 
praktiske, nyttige eller underholdende tilnær-
mingsmåter til faget. Hvis de er meningsløse 
for den mest vellykka prosenten av norske 
elever, hvem er de da meningsfulle for? Er det 
meningsfullt å ta matematikken ut av klasse-
rommet? Er det meningsfullt å kaste tavla og i 
stedet bli digitale?

Hvilke spørsmål blir da relevante i norsk 
skole i dag? Hvis såkalt gammeldags undervis-
ning fungerer best for mange elever, hvorfor 
leiter vi stadig etter nye undervisningsmetoder? 
Hvis de mest vellykka elevene opplever uteskole, 
bedriftsbesøk, læring gjennom spill, prosjekt-
undervisning, yrkesretting som avsporing og 
tidsspille, hvorfor er vi stadig på jakt etter enda 
fl ere alternativer til klassisk undervisning? Hvis 
det er slik at det er arbeidet som foregår i klasse-
rommet som er mest avgjørende, hvorfor arbei-
der vi mer med å kvitte oss med klasserommet 
enn med å gjøre det som foregår i klasserommet 
til noe mer effektivt og bedre?

Og hvorfor har norsk skoledebatt dreid seg 
mer om hvordan vi skal underholde elever enn 
å lære dem noe? Kanskje dette siste har sam-
menheng med det gode liv slik det leves i et rikt, 
jeg-sentrert land der den offentlige samtalen 
mangler hukommelse og opererer på populis-
mens premisser: Vil et populistisk debattnivå 
i det offentlige rom påvirke landets kulturelle 
klima og derved også tenåringers læringsiver og 
motivasjon? Kanskje vi bør prøve å lære noe av 
historia: Hva gjorde romerne i Roms siste dager 
for å hindre at de faktisk blei de siste?
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Øyeblikket (og etterpå)
Om motivering av elever

Jeg leste med interesse Grete Normann Tofte-
bergs artikkel ”Om å gripe øyeblikket” i Tan-
genten 3/2006, der elevene spilte ”5 på rad”, og 
der de begynte å gruble over ting som gikk langt 
ut over planen for timen (og framdrifta mht. 
pensum). Hva gjør man da?

Når gode formål kolliderer, har vi ekte 
dilemmaer, og dilemmaer har som kjent ikke 
allmenne svar. Bare en som ser matematikken 
i situasjonen kan gjøre kvalifi serte valg i slike 
situasjoner, slik Tofteberg gjør når hun ser at 
elever er på sporet av ’de store talls lov’.

Dilemmaet består jo i at det åpenbart moti-
verer elever å forfølge problemstillinger de har 
kommet inn i samtidig som vi «aldri har tid». 
Og det er dette motivasjonstapet jeg gjerne vil 
knytte en kommentar til.

I undervisningssammenheng tenker vi altfor 
mye på motivasjon som ”det som kommer 
først” – noe som skal få elevene til å få lyst til 
å gjøre noe de i utgangspunktet ikke har lyst 
til. Slik motivering kan selvsagt ikke avvises 
i klasserommet, men den har en tendens til å 
bli ”reklame-aktig” og utsatt for slitasje ved at 
vi stadig framsetter løfter om noe «gøy» eller 
«veldig interessant» som ikke alltid innfris. I 
verste fall får vi en ond sirkel ved at dess mindre 

interessert elevene er i faget jo mer begynner vi å 
gestikulere med store fakter og snakke om hvor 
fantastisk matematikken er. Jeg mener deler av 
den pågående realfagsatsingen vi opplever for 
tiden ikke er helt fri for dette syndromet.

Et virkningsfullt motiveringsalternativ er å 
bruke mindre energi på forhåndsløfter, og mer 
på å belønne aktiviteter som spontant og mer 
uforutsigbart oppstår, slik vi får et eksempel på 
i Toftebergs artikkel. Nettopp fordi matema-
tikk i så stor grad er et spørsmål om motiva-
sjon og holdning til partikulære og sære pro-
blemstillinger (mer enn umiddelbar nytte) er 
dette så viktig. Det er selvsagt problematisk at 
slike utskeielser kommer i konfl ikt med planer 
og eksamensforberedelser, men også her fi ns 
alternativer. Noen elever kan ha begynt på noe 
som ikke ga uttelling i timen. Da kan læreren 
si: ”Det ser interessant ut det dere har gjort; kan 
jeg ta en kopi og se på det til i morra?”. Lærer-
oppmerksomhet i form av spontan ros er virk-
somt, men tid er vår tids hardeste valuta. Det 
vet elever godt. Derfor er læreroppmerksomhet 
i form av å se ekstra på noe de har gjort noe som 
teller tungt. Normalt vil tilbakemeldingen bare 
være noen kommentarer på kopien til de det 
gjaldt, men det kan også være noe for plenum.

Læreren kan også bruke ”egen tid” til å gi 
verdi til elevaktiviteter på annen måte, f. eks. 

fortsettes side 19
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7491 Trondheim
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Faks: +47 73 55 11 40
merete.lysberg@matematikksenteret.no

Potentiale for 
forandring? 
Resultater fra et forskningsprojekt om 
matematikkonkurrencen KappAbel

af Tine Wedege, Malmö Högskola og 
NTNU, og Jeppe Skott, Danmarks 
Pædagogiske Universitet
Hvordan og hvorfor ændrer lærere og elever 
deres indstillinger til matematik og deres 
bidrag til de praksisser, der udvikles i det 
matematiske klasserum? Spørgsmålet er aktu-
elt i reformtider, som nu hvor Kunnskapsløftet 
skal implementeres i den norske skole. Det er 
også relevant i enhver læreruddannelse – både 
grund- og efteruddannelse. I forskningspro-
jektet ”Forandringer af indstillinger og prak-
sisser: et studie af matematikkonkurrencen 
KappAbel” har vi stillet det mere specifi kke 
spørgsmål: Hvad er den potentielle indfl ydelse 
af norske læreres og elevers deltagelse i kon-
kurrencen på deres indstillinger til matematik 
og deres klasserumspraksisser?

Med læreres og elevers indstillinger til 
matematik mener vi deres forestillinger om og 
holdninger til hvad matematik og matematik-
undervisning er for noget, og til hvordan man 
lærer matematik. Disse og andre forestillinger 
er en del af et sæt af regler for social og faglig 

interaktion som udvikles i ethvert matematisk 
klasserum. Regelsættet kalder vi den didaktisk 
kontrakt med inspiration fra den matematik-
didaktiske skole i Frankrig. I forskningsrap-
portens kapitel 2 diskuterer vi forskning om 
forestillinger og holdninger til matematik og 
præsenterer det teoretiske udgangspunkt for 
vores arbejde (Wedege og Skott, 2006). Det er 
en pointe at forandring ikke blot handler om 
at implementere et par nye idéer i matematik-
undervisningen. Forandring drejer sig om at 
lærere og elever engagerer sig i undervisnings- 
og læringsaktiviteterne på en måde der fører 
til at den didaktiske kontrakt genforhandles. 
Det vil sige at de har mulighed for at udvikle 
nye måder at opfatte matematik.

KappAbel og undersøgelsen
I rapportens kapitel 1 fi ndes en præsentation 
af den nordiske konkurrence KappAbel, hvor 
næsten 25% af alle klasser/hold på 9. trin fra 
hele Norge deltager. Konkurrencen omfatter 
to indledende runder med problemopgaver, 
som udfordrer elevernes matematiske kreati-
vitet, en semifi nale med de bedste hold fra de 
19 fylker og en Nordisk fi nale. KappAbel er 
en anderledes matematikkonkurrence, da den 
hviler på disse tre grundprincipper:
(1) KappAbel er baseret på samarbejde i hele 

klasser/hold, der tæller som en deltager.
(2) De deltagende hold i semifi nalen laver 

projektarbejde om et givet tema.
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(3) Hvert hold repræsenteres ved semifi nalen 
af en gruppe med fi re elever: to drenge og 
to piger.

To centrale mål med KappAbel er at ”vise at 
matematikk er mer enn fasiten, det ene rette 
svar. Matematikk innebærer også oppda-
gelse, fantasi, undring og samarbeid.”, og at 
”være med å utvikle en bedre og mer tilpasset 
pedagogikk i matematikkfaget gjennom opp-
dagelse, undring og samarbeid” (Fra konkur-
rencens hjemmeside www.kappabel.com, hvor 
man også kan fi nde opgaver, konkurrencereg-
ler m.m.). Svein Torkildsen og Ingvill Stedøy-
Johansen har udviklet konkurrencen i dens 
nuværende form, og de er hvert år ansvarlige 
for opgaverne. Da vi spurgte om deres fore-
stillinger om forandringer, svarede Ingvill at 
hun har en vision om selvbevidste elever med 
en meget bred opfattelse af hvad matematik er 
for noget, og om en matematikundervisning 
med aktive elever engageret i problemløsning. 
Svein forestiller sig elever som udfordres, og 
en matematik undervisning hvor eleverne er 
producenter i stedet for konsumenter.

Tegning: Tor N
ielsen

Vores empiriske undersøgelse blev gennem-
ført i Norge skoleåret 2004-2005, hvor temaet 
i KappAbel var ”Matematik og kroppen”. 
Undersøgelsen omfattede fem dele: 
1. En spørgeskemaundersøgelse udsendt 

til matematiklærerne i 2851 klasser på 9. 
trin i 2004-2005. 

2. En spørgeskemaundersøgelse med åbne 
og lukkede spørgsmål udsendt til 15 
lærere hvis klasser deltog i de to indle-

dende runder i KappAbel, 
og som havde planer om at 
fortsætte med projektarbej-
det. 

3. Interviews med otte af 
disse lærere og seks elevgrupper. 

4. Rapporter og logbøger fra fem klasser om 
projektarbejdet om Matematik og krop-
pen. 

5. Et case-studie med klasserumsobserva-
tioner og interviews.

I forskningsrapportens kapitel 3 præsenterer 
og diskuterer vi metoder og metodevalg.

Hvem deltager i KappAbel og hvorfor?
I 2004-2005 deltog 720 klasser/hold i kon-
kurrencens første runde. Men hvem er de 
matematiklærere som deltager med deres 
elever? Hvis man vil undersøge potentialet 
for forandring i forbindelse med deltagelse i 
KappAbel, må man først vide noget om dem 
der deltager og hvorfor. Hvis deltagerne f.eks. 
er særligt reformvenlige og eksperimente-
rende i deres undervisning, så er potentialet 
for forandringer noget begrænset. Hvis del-
tagerne f.eks. primært kommer fra byerne, 
så er potentialet geografi sk begrænset. Den 
kvantitative spørgeskema undersøgelse omfat-
ter svar fra 944 lærere, som underviste 45% 
af alle matematikhold på 9. trin det år. Set i 
forhold til objektive faktorer som alder, køn, 
uddannelse, skolens placering (by/land) var 
der ingen forskel blandt deltagende og ikke-
deltagende lærere. Imidlertid havde lærere 
med højt vægttal i matematik en tendens til 
at deltage i lidt højere grad end lærere med et 
lavt vægttal. Vi kan altså konkludere at Kapp-
Abel – i det mindste formelt – har potentiale 
for indfl ydelse i alle mulige slags matematiske 
klasserum.

Vi havde som sagt en forestilling om at de 
deltagende lærere i KappAbel primært var 
de som allerede var på linje med visionerne 
for konkurrencen, som derfor kunne vise 
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sig at være bekræftende sna-
rere end udviklende. Vi bad 
derfor lærerne forholde sig til 
en række udsagn om matema-
tikundervisning og –læring. På 

det grundlag kunne vi konstruere tre dimen-
sioner i deres matematikopfattelser svarende 
til matematik som mønstre og undersøgelser, 
som strukturer og logisk ræsonnement eller som 
redskab og anvendelser, og det viste sig at der 
ikke i lærernes opfattelser af matematik var 
nogen nævneværdig forskel på deltagerne og 
ikke-deltagerne. Heller ikke i forhold til deres 
opfattelser af det frugtbare læringsmilø, hvor 
vi kunne konstruere de to dimensioner sam-
arbejde eller gennemgang og øvelser. Her kan vi 
altså konkludere at lærere med helt forskellige 
opfattelser af hvad god matematikundervis-
ning er, har deltaget i Kapp Abel, og igen bety-
der det at betingelsen for at konkurrencen 
potentielt kan føre til udvikling og forandring, 
bredt er tilstede.

Men hvorfor deltog lærerne så? I spørge-
skemaet kunne de afkrydse syv mulige grunde 
til at deltage – eller ikke deltage – i KappAbel. 
95% af lærerne angav at de deltog for at moti-
vere eleverne, 91% fordi opgaverne var udfor-
drende og 88% på grund af elevsamarbejdet. 
Kun 14% angav at de deltog fordi temaet var 
”Matematik og kroppen”. De mest angivne 
grunde til ikke at deltage i KappAbel var at 
projektarbejdet tager for meget tid (46%) og 
at der ikke er tradition for at deltage på deres 
skole (46%).  Kun 1% angav at de ikke deltog 
fordi opgaverne var dårlige.

251 af lærerne brugte muligheden for at 
give deres kommentarer sidst i spørgeske-
maet, og her genfi nder vi bekymring over 
manglende tid hos 70 lærere, som mener at de 
tre ugentlige matematiktimer på 9. trin ikke 
giver mulighed for meget af det de opfatter 
som svinkeærinder. Her fi nder vi også andre 
grunde til ikke at deltage i KappAbel f.eks. 
manglende information. I forskningsrap-
portens kapitel 4 præsenterer og diskuterer vi 

resultaterne fra den kvantitative spørgeskema-
undersøgelse. 

Hvad er KappAbels potentielle indfl ydelse?
Spørgeskemaundersøgelsen med både åbne 
lukkede spørgsmål indikerer sammen med 
lærer- og elevinterviews at matematikkonkur-
rencen har en potentiel indfl ydelse. Ved at lytte 
til og analysere deres stemmer fi k vi indtryk 
af forskelligheden både i indstillinger og klas-
serumspraksisser. Her har vi samlet replikker 
fra seks forskellige klasserum med hvert deres 
bud på hvad kendetegner en ”ordentlig god 
matematikktime”:

Arne (lærer): De tok helt hundre prosent 
styringen og … over sin egen undervisning. 
Altså, de kom opp med en idé og da laget 
de/ De kjørte den helt ut. Og det gjelder i 
vanlige timer også. ; / Altså, så lenge det er 
faglig innefor det emne eller som …/ Det 
er vel ikke alltid så mye om, men hvis jeg 
mener det er utviklingspotensiale i. Faglig 
for dem, så setter jeg dem bare i gang.

Håvard (elev): Kanskje den første timen vi 
har når vi begynner på et nytt kapittel. For 
da ... viser jo læreren hva vi skal gjøre. Og 
etterhvert så er det bare/ da jobber vi videre 
selv og så rekker vi opp hånda hvis vi tren-
ger hjelp. Men der er liksom først så viser de 
de første tingene vi må kunne i kapitelet.

Tina (elev):   Avbrekk, da. Som har med 
matte å gjøre som på en måte utvikler logi-
ske sanser, og hva det nå skulle være. Så det 
har jo med matte å gjøre, men det var på 
en måte avbrekk fra boka. Som også på en 
måte gjør at vi fortsatt eventuelt synes det 
er morsomt å jobbe med matte.

Randi (lærer):   Man kan jo snakke om 
matematikk. Sånn, hvis jeg har én måte … 
å regne prosentregning på, for eksempel, og 
en annen i klassen har hatt en annen måte 
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å lære prosentregning, og en tredje (Latter) 
kanskje har hatt en tredje måte å lære pro-
sentregning. Så kan vi begynne med … hva 
som egentlig er rett eller galt. Eller … hvis 
noen i klassen som sier; … det spiller ingen 
rolle hvilken måte du gjør det på bare du 
kommer fram til rett svar.

Steinar (lærer):    … Jeg synes timene blir 
ganske like. … (Latter) … Det må være en 
sånn time hvor jeg har noen sånne mat-
tenøtter hvor det er virkelig sånn tanke-
virksomhet blant dem, og få med … mange 
elever.

Katrine (elev):  … At læreren hjelper deg, 
at du ikke sitter med hånda oppe hele 
timen, at du får oppgaver som passer til 
… din kapasitet / Ha litt … variasjon i 
oppgavene så det ikke bare er samme gamle 
med x i andre og alt der, at det er litt gilde 
oppgaver å arbeide med. ... Sånne som vi 
har hatt i KappAbel det har vært kjekt å 
arbeide med de oppgavene.

I rapportens kapitel 5 kan læseren få indblik 
i forskellighed og kompleksitet i de seks klas-
serum, hvor KappAbel fl ere steder har åbnet 
mulighed for at tænke og praktisere matema-
tik på en ny måde.

Tegning: Tor N
ielsen

En lærers og hendes elevers 
klasserum
Vi gik tættere på en af lærerne, 
Kristin, og hendes elever i et 
case-studie. Hendes skole har 
tradition for at deltage i KappAbel, og hendes 
klasse klarede sig rigtig godt i konkurrencen i 
2004–2005. Data og observationer fra denne 
case skal ikke på nogen måde opfattes som 
repræsentative for 9. trins klasserum i Norge, 
men de kan give indicier for hvad man kan 
håbe under meget fi ne betingelser.

Konkurrencen
• bidrog her til samarbejde mellem mate-

matiklærerne på skolen;
• gav anledning til at særlige matematik-

dage blev holdt for at forberede til Kapp-
Abel;

• introducerede et element af problemløs-
ning til klassens sædvanlige arbejde, især 
i form af “tekstopgaver”;

• bidrog til at videreudvikle den samar-
bejdsånd, der i forvejen eksisterede i klas-
sen, og som især var rettet mod at sikre 
effektivitet i den forstand, at eleverne 
hurtigt lærte at beherske matematiske 
begreber og færdigheder.

• har bevirket at eleverne har gjort en 
enorm indsats da de lavede deres project 
til semifi nalen. 

Men undersøgende aktiviteter af KappAbel-
typen er ikke kommet til at dominere Kristins 
matematikundervisning. Projektarbejde er 
ikke højt prioriteret, fordi det tager for meget 
tid. Og i forlænglse heraf er organiseringen af 
arbejdet i klasserummet nok i høj grad præget 
af samarbejde, men ikke et samarbejde, der 
orienterer sig mod fælles undersøgende aktivi-
teter, som det er intentionen i KappAbel.

Kort og godt
Intet enkeltstående uddannelsesmæssigt ini-
tiativ kan i sig selv forventes at føre til ændring 
i elevers og læreres indstillinger og praksis-
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ser. KappAbel har ikke opnået 
alt hvad konkurrencen har sat 
sig for at gøre, men den er en 
betydningsfuld kilde til inspi-
ration for mange matematik-

lærere og deres elever. Derfor indeholder 
konkurrencen et betydningsfuldt potentiale 
for indfl ydelse – uden dog helt at ændre de 
indstillinger og praksisser som man fi nder i et 
stort antal matematiske klasserum i Norge.

Litteratur
Wedege, T. og Skott, J. med K. Wæge og I. 

Henningsen (2006). Changing views and 
practices: a study of the KappAbel mathe-
matics competition. Trondheim: Nasjonalt 
senter for matematikk i opplæringen. 

Bogen kan downloades fra www.matematikk-
senteret.no (Idéhefter og rapporter) og bestil-
les samme sted. Pris: NOK 100,–

på 5 cm etter ett år. Hvert år blir det 5 cm 
høyere, får 2 grener, hver på 5 cm, og hver 
gren vokser 5 cm hvert år. 

Finn høyden og den totale lengden på treet, 
inkludert stammen og grenene etter 
a) 4 år  b) 10 år
Svar:
a) Høyden er _________ cm. 

Total lengde er _________ cm.
b) Høyden er _________ cm. 

Total lengde er _________ cm.

Løsningsforslag
Høyde: 5 cm×n
Høyde etter 4 år: 20 cm
Høyde etter 10 år: 50 cm

Total lengde:
År 1: 5 cm
År 2: 10 cm + 5 cm + 5 cm = 20 cm
År 3: 15 cm + 10 cm + 10 cm + 5 cm + 5 cm 
= 45 cm
År 4: 20 cm + 15 cm + 15 cm + 10 cm + 10 cm 
+ 5 cm + 5 cm = 80 cm

År n: 5 cm (1 + 3 + 5 + (2n – 1)) = 5cm×n2

År 10: 500 cm

Hundeutstilling
På en hundeutstilling var antall Schæfere 
minst 1/5 av antall Huskyer og høyst 1/6 av 
antall Vorstere. Det er minst 23 hunder som er 
enten Schæfere eller Huskyer på utstillingen. 
Hvor mange Vorstere må det minst være på 

Nordisk 
Matematikkonkurranse
Ingvill Merete Stedøy-Johansen
Undertegnede og Matematikksenteret har ikke 
lenger det faglige ansvaret for konkurransen 
KappAbel for 9. trinn i Norge. Derimot har 
vi ansvaret for en tilsvarende nordisk mate-
matikkonkurranse, der vinneren av KappAbel 
i Norge vil bli invitert til en nordisk fi nale. 
Denne skal i år arrangeres i Gøteborg i Sverige 
den 31. mai og 1. juni 2007.

Siden oppgavene til den nordiske kon-
kurransen ikke har vært offentliggjort, vil vi 
gjengi to av oppgavene til runde 2 og be lærere 
utfordre elever i Norge til å prøve seg på den. 

Et tenkt tre
Tenk dere et tre som vokser på en helt spesiell 
måte. Det starter som en enkelt liten stamme 
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utstillingen?

Svar: Minst ___________  Vorstere 

Løsningsforslag
Det må være minst 24 Vorstere på utstillin-
gen.

Schæfere: S
Huskyer: H
Vorstere: V

Oppgaveteksten tolker vi slik: 
1

6

1

5
V S H≥ ≥

 og
 
S H+ ≥ 23 . Siden  S H≥ 1

5
har vi 5S H≥

og 6 23S H S≥ + ≥ , altså 

 6 23S ≥

Men S er et naturlig tall, så S ≥ 4 . Siden  

 
1

6
4V S≥ ≥

har vi at 
1

6
4V ≥  og V ≥ 24 . Altså: antall Vor-

stere må være minst 24.

Matematikk ute – satt 
i sammenheng med 
aktivitet inne!
Gerd Åsta Bones, Matematikksenteret
Se artikkel om utematematikk som metode 
for innledning.

Her vil jeg vise et eksempel på utemate-
matikk satt i sammenheng med læringsmål, 
skriftliggjøring og med bruk av digitale verk-
tøy. Opplegget/aktivitetene passer ved innfø-
ring av nye begreper i geometri, som hjørner, 
kanter, fl ater, polyeder. Opplegget er gjennom-
ført med barnehage- og småskolebarn.

Kompetansemål for opplegget 
fra Kunnskapsløftet:

”å kjenne igjen og beskrive 
trekk ved enkle to- og tredimen-
sjonale fi gurer, med vekt på hjør-
ner, kanter og sidefl ater, og sortere og sette navn 
på disse fi gurene etter disse egenskapene”

”gjenkjenne og beskrive trekk ved sirkler, 
mangekanter, kuler, sylindre og enkle poly-
eder”. ”tegne og bygge geometriske fi gurer i 
praktiske sammenhenger, teknologi og design 
inkludert”

Utgangspunktet for opplegget: 
”Skulptur” ved NTNU
Når vi har tatt utgangspunkt i denne skulptu-
ren, er det fordi den består av fi ne geometriske 
former, og ligger rett utenfor Matematikksen-
teret ved NTNU. Andre kan ta utgangspunkt 
i en skulptur som fi nnes i eget lokalt miljø, og 
bruke ideene jeg har utviklet til å lage egne 
opplegg.

Utstyr til oppfølging inne er:
– Gratis pedagogisk programvare i mate-

matikk ”Polypro” (se omtale på www.
matematikksenteret.no) 

– Jovo byggemateriell
– Ulike romfi gurer som kan brettes ut, slik 

at overfl atens elementer blir tydelige for 
elevene

Opplegget er tredelt, med første del ute, andre 
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del inne med bruk av konkreti-
seringsmateriell og tegning, og 
tredje del ved datamaskinen.

Ute
Elevene skal studere skulpturen fra ulike per-
spektiv. De skal se på den fra siden, ovenfra, 
nedenfra og fra ulike vinkler. Mens de er ute 
ved fi guren, skal de velge ut og tegne skisse av 
en detalj fra skulpturen. Deretter skal de prøve 
å se for seg hvordan fi guren ser ut når den er 
brettet ut, og tegne skisse av dette.

Elevene tegner ferdig perspektivskissene 
sine og forklarer for hverandre hva de har 
tegnet. 

I det videre opplegget arbeider elevene 
sammen i grupper.

Læreren har på forhånd laget lapper med 
bilder av ulike geometriske fi gurer der det 
er skreve på mål. Hver gruppe skal trekke en 
lapp og bygge en slik fi gur i sand eller snø. 
Eksempler på utfordringer: 
– Rett fi rkant prisme: Lengde 4 dm, bredde 

50 cm, høyde 16 mm 
– Kube: Lengde, bredde og høyde  5 dm
– Sylinder: Diameter minimum 1 m

Gruppene får også i oppgave å telle hjørner, 
kanter og fl ater på sin egen og de andre grup-
penes fi gurer.

Videre arbeide kan være å bygge skulpturer 
i snø eller sand, av pinner eller andre mate-
rialer. Siden vi arbeider ute, kan modellene 
bli store, mye større enn vi kan bygge inne. 
Begreper som omkrets, areal og volum kan 
trekkes inn i denne typen oppgaver.

Inne
Start med å vise frem fl ere ulike 3-dimensjo-
nale fi gurer sammen med ”utbrettfi gurer” 
skrevet ut fra ”Polypro” (se bildet nedenfor). 
Diskuter med elevene hvilke utbrettfi gurer 
som hører sammen med de ulike romfi gurene 
slik at de kan bygges av utbrettfi gurene. 

Vi brukte fem forskjellige utbrettfi gurer fra 

Polypro: tetraeder, femkantet prisme, kube, 
triangulært prisme og oktaeder.

Oppgaven er å velge en av arbeidstegnin-
gene og bygge modeller ut fra disse fi gurene. 
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Elevene bygger først utbrettfi gurene med 
jovobrikker. Deretter lager de de tredimen-
sjonale modellene.

Neste utfordring er å forstørre modellen. Elev-
ene skal tegne fi guren brettet ut, og med alle 
brikkene de tror trengs for å bygge en større 
og formlik modell. Elevene henter brikker, 

bygger, sjekker og eventuelt 
justerer fi guren sin. Hvordan 
vil det bli med enda større 
modell? Hvor mange brikker 
av hver type? Kan elevene se et 
tallmønster?

Her er et eksempel på tegningen til en elev fra 
3. trinn som har laget forslag til løsning. Utro-
lig hva elever kan klare! Vi må passe oss for å 
ikke undervurdere elevene og gi dem utfor-
dringer nok.

På datalaben: Polypro
– Et gratis og anvendelig dataprogram 
Polypro kan lastes ned gratis fra denne adres-
sen: www.peda.com/polypro

Programmet inneholder fl ere visningsmu-
ligheter. Tredimensjonale fi gurer kan brettes 
ut i planet. Planvisningen kan modifi seres 
ytterligere slik at sidefl atene for eksempel er-
stattes av polydronbrikker. Det er dermed 
mulig å hente fram arbeidstegninger til et 
hvilket som helst polyeder. Elevene kan fi nne 
fram til en ønsket fi gur, velge ”polydron-vis-
ning”, skrive ut bildet på et ark og til slutt 
bygge den tredimensjonale modellen. Jovo- 
og polydronbrikker er egnet byggemateriale.
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LAMIS

Landslaget for matematikk i skolen
v/Randi Håpnes

Høgskoleringen 5
7491 Trondheim

post@lamis.no · www.lamis.no
Bankgiro: 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 (leder)
Kari Haukås Lunde, Bryne
Fra ungdomstrinnet
Grete Tofteberg, Våler
Hugo Christensen, Notodden
Fra videregående skole
Jan Finnby, Lillehammer
Anne-Mari Jensen, Ørnes
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.

Sommerkurset 2007
8.-12. august i Nordfjordeid
LAMIS runder 10 år, og det vil vi markere med et nytt sommerkurs etter samme mal som vi har 
hatt siden vi første gang arrangerte kurs i 1998. Det blir plenumsforedrag og varierte verksteder 
med noe for lærere fra alle skoleslag. 
Og så skal vi selvsagt feire oss selv!

Du fi nner mer informasjon på hjemmesiden til LAMIS der du også kan melde deg på som-
merkurset. I fjor var det 200 påmeldte, og vi må i år sette et tak på 200 deltakere. Så om du er 
nummer 201 som melder deg på …
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Lederen har ordet

I dag har eg lyst til å setje fokus 
på dei grunnleggjande ferdig-
heitene. Etter å ha besøkt 
mange skular det siste året, har 
eg erfart at det ikkje er fullt så 
enkelt å få integrert desse i sku-
lekvardagen som den nye lære-
planen forutset. Det har vore 
spesielt vanskeleg å få integrert 
den grunnleggjande ferdigheita 
rekning i dei andre faga. Mange 
lærarar som underviser i andre 
fag enn matematikk, seier at dei 
ikkje veit korleis dei skal synleg-
gjere matematikken i sine fag. 
Eg høyrer stadig uttrykk som: 
Eg kan svært lite matematikk, 
og eg ser ikkje noko matema-
tikk i faget mitt. Når vi så tek 
til å diskutere dette, er det ofte 
desse lærarane sjølve som kjem 
med mange forslag til bruk av 
matematikk i eigne fag. Det 
handlar om å vere medviten på 
kva rekning og matematikk er 
i dei ulike faga. Dette er ikkje 
opplagt, men noko som ein må 
arbeide med, og som lærarar 
må setje felles fokus på rundt 
om på skulane.

Nasjonale prøver og grunn-
leggjande ferdigheiter

Det skal gjennomførast nye 
nasjonale prøver til hausten på 
5. og 8. årstrinn. Oppdrags-
brevet frå Kunnskapsedepar-

tementet til Utdanningsdirek-
toratet sa mellom anna dette: 
De nasjonale prøvene skal kart-
legge i hvilken grad elevenes 
ferdigheter er i samsvar med 
læreplanens mål for de grunn-
leggende ferdighetene regning 
og lesing på norsk og engelsk, 
slik de er integrert i kompetan-
semål for fag i LK06 etter 4. og 
7. årstrinn.

Dette er interessant, for her 
ser ein at prøvene skal kartleg-
gje kor fl inke elevane er til å 
rekne ut frå kompetansemål, 
der rekning er integrert i alle 
faga. Det er altså ikkje snakk 
om ei rein prøve i rekning, men 
ei prøve som skal kartleggje 
rekning som ein del av kompe-
tansen i alle faga. Eg trur dei 
nasjonale prøvane i matema-
tikk som kjem til hausten, kan 
verte ei smertefull erfaring for 
dei skulane som ikkje har teke 
arbeidet med grunnleggjande 
ferdigheiter på alvor. 

Prøvane skal altså ta 
utgangspunkt i korleis elevane 
er i stand til å bruke rekning 
både i reint faglege og i meir 
praktiske samanhengar. Dette 
krev ein annan kompetanse 
enn å berre meistre dei ulike 
algoritmane og formlane. Her 
vil ein i langt sterkare grad teste 
kva elevane faktisk har forstått 

og kor fl inke dei er til å bruke 
rekning med fornuft, og til å 
refl ektere over måtar å løyse 
problem på. Sjølvsagt vil dette 
også krevje at dei meistrer meir 
tekniske rekneferdigheiter. På 
denne måten er dei nasjonale 
prøvane i tråd med det vi ser 
av internasjonale tester som 
TIMSS og PISA.

Mi oppfordring i dag er derfor:
Set den grunnleggjande fer-

digheiten rekning på dagsor-
den, og lag ein plan for korleis 
de vil få denne med i alle faga! 
Ikkje overlat dette arbeidet til 
kvar einskild lærar, men arbeid 
saman slik at de kan utnytte 
kompetansen til kvarandre i dei 
ulike faga. Involver òg foreldra, 
for dei kan gjere ein fantastisk 
jobb i forhold til å synleggjere 
den praktiske biten av matema-
tikken, når dei først får denne 
medvitne utfordringa. 

Til slutt vil eg ønskje alle ei fi n 
avslutting på skuleåret, og vel 
møtt til sommarkurset på Nord-
fjordeid 9.–12. august. Gå inn 
på www.lamis.no og meld dykk 
på med ein gong, for det kjem til 
å verte fullt ganske snart.
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Velkommen til nye lokallag
Svein H. Torkildsen

I løpet av januar ble det etablert 
tre nye lokallag og interimsstyre 
for ett lokallag. Det får vi si er 
en godt start på jubileumsåret. 
Og vi er optimistiske nok til å 
tro at det skal bli enda fl ere i 
løpet av året.

Ålesund og Søre Sunnmøre 
var først ute. Interimsstyret 
arrangerte stiftelsesmøte og det 
er etablert et styre som består 
av Marianne Lykke, Henrik Kir-
kegaard, Frode Opsvik, Kari 
Buset og Kristin S. Ottesen.

Øvre Romerike stod for tur 
i slutten av måneden. Den 
nyvalgte lederen Ronny Birke-
land rapporterer: Mandag 29. 
januar ble det etablert lokallag 
på Øvre Romerike. Den første 
samlingen ble avholdt på Aller-
got Ungdomsskole på Jess-
heim. Det var påmeldt 79 lærere 
fra 5 forskjellige kommuner.

Vi hadde fått besøk av Svein 
H. Torkildsen som fortalte litt 
om LAMIS. Etter innledningen 
til Svein fi kk vi etablert et styre. 
Styret består av 8 personer fra 
5 forskjellige kommuner.

Det meste av kvelden var satt 

av til planlegging av en mate-
matikkdag i skolen.

Lærerne prøvde ut forskjel-
lige opplegg fra det nye heftet 
til LAMIS.
Midt-Gudbrandsdalen var 
på plass allerede dagen etter, 
30. januar. Ca. 40 lærere var 
samlet på Vinstra ungdoms-
skole. Det ble valgt et styre 
med fi re representanter: Knut 
Kirknes, Anne-Ma Weikle, Brit 
Dalseg, Bergljot Skaar.

Etter prosedyrene med eta-
blering av lokallag var det tid for 
faglig aktivitet. Forberedelser til 
Matematikkdagen stod på pro-
grammet for resten av kvelden. 
Organisasjonssekretæren ledet 

ei felles økt med bretting av 
esker, kunne deltakelrne prøve 
noen av aktivitetene som det 
var kopiert opp materiell til.

Valdres hadde også besøk av 
organisasjonssekretæren i et 
møte på Slidre skule. Oppmøtet 
var ikke så godt at det ga grunn-
lag for etablering av et lokallag. 
Med de fremmøtte entusiastene 
ble enige om å danne et inte-
rimsstyre som skal arbeide for 
et stiftelsesmøte seinere i vår. 
Det er lokale krefter å spille på 
når det faglige programmet skal 
utformes, så vi får håpe at de 
lykkes også her.
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Landslaget for matematikk i 
skolen stiftet!

”60 entusiastiske lærere samlet 
på Nordfjordeid stiftet lørdag 9. 
august “Landslaget for matema-
tikk i skolen”. Stiftelsen skjedde 
på siste dag av en svært vellyk-
ket «Nordisk Matematikklærer-
konferanse».  Representanter 
for matematikklærerforenin-
gene i de andre nordiske lan-
dene hilste den nye foreningen 
velkommen.   Forsamlingen 
valgte et interimsstyre med 
10 medlemmer. Interimssty-
ret skal fungere fram til første 
ordinære medlemsmøte. Land-
slaget skal være en forening for 
alle som underviser i matema-
tikk, fra grunnskole til universi-
tet.  Grunnskolelæreren må bli 
tydelig i foreningen. Laget skal 
stimulere miljøer av matematik-
kundervisere, stå vakt om mate-
matikkfaget i skolen og være 
tuftet på et “matematikk for alle” 
perspektiv. På stiftelsesmøtet 
ble behovet for en «kulturrevo-
lusjon» i matematikkfaget fram-
hevet. Som følge av dette blir en 
viktig oppgave for foreningen å 
arrangere kurs, både nasjonalt 
og lokalt, og sørge for en spred-
ning av gode metodiske opp-
legg i form av artikler o.l.”

Slik lød pressemeldingen fra 
stiftelsesmøtet på den nordiske 
matematikklærerkonferansen i 
1997. Hva var det som gjorde at 

de var så entusiastiske og inn-
satsvillige, disse pionerene? 

Bente Gaarden Hansen var 
aktiv i forberedelsene til stif-
telsesmøtet og leder av inte-
rimsstyret. Vi spør henne om 
hvor de fi kk kreftene fra. ”Jeg 
tok artium på reallinjen i 1962. 
Dette på tross av at rektor på 
realskolen mente vi tok opp 
plass for guttene. Som lærer 
i barneskolen opplevde jeg at 
mannlige lærere ble prioritert 
til matematikkundervisningen. 
Jenter har arbeidet mot strøm-
men i mange år. Da mannlige 
lærere forsvant fra barneskolen, 
måtte kvinner overta undervis-
ning i matematikk, selv om de 
ganske tidlig i sin utdanning ble 
styrt vekk fra realfagene. Opp-
fatningen av kvinnelige mate-
matikklærere i barneskolen var 
blandet. Høgskolene begynte å 
fange opp tegnene. Det ble gitt 
tilbud om etterutdanning i mate-
matikk for bl.a. lærere med full 
stilling. Jeg tok etterutdanning 
i matematikk ved Høgskolen i 
Bergen på 90-tallet. Dette førte 
til mange prosjekter i matema-
tikk knyttet til arbeid og studier 
i disse årene. Livet bestod av 
veldig mye matematikk, og jeg 
følte et behov for å sette ster-
kere fokus på matematikken i 
skolen. 

Jeg opplevde at elevene 
kunne oppdage magien i tallene 
og fange dybden og spennvid-
den i  matematikkspråket og 
kanskje se skjønnheten, spen-
ningene, hemmelighetene i geo-
metrien også. Da bobler gleden, 
og lysten til å lære springer ut i 
full blomst.

Vi var ikke fornøyd med det 
vi opplevde som tette skott 
mellom skoleslagene, fra bar-
nehage til universitet. Vi ønsket 
en forening som kunne fremme 
samarbeid mellom skolesla-
gene. I forberedelsesarbeidet 
deltok også Lena Fjeldstad 
og Marit Kolstad i samarbeid 
med matematikkseksjonen ved 
lærerutdanningen ved Høgsko-
len i Bergen.”

Lena Fjeldstad var med da 
Tangenten startet opp i 1990. 
Hun forteller: ”Helt fra den 
første Tangenten så dagens 
lys i 1990 (den gang var Stieg 
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Mellin-Olsen redaktør og jeg 
redaksjonssekretær), og sik-
kert før den tid også – var det 
en drøm om en gang å få til en 
norsk organisasjon av mate-
matikklærere slik de andre 
nordiske landene hadde. Stieg 
Mellin-Olsen og Marit Johnsen 
Høines ved Bergen Lærerhøg-
skole var pådrivere i dette arbei-
det, og etter hvert også andre 
i matematikkmiljøet ved HiB. 
Stieg, Marit og jeg var bl.a. på 
ATM sitt påskekurs i England og 
på sommerkurs i Danmark for 
å lære og bli inspirert. Da Stieg 
døde, gikk luften litt ut av oss 
– en stund. Men det tok seg jo 
opp igjen. Etter stiftelsesmø-
tet hev vi oss rundt, fant oss 
et bord som vi sto og samlet 
underskrifter ved. Det var 57 
som meldte seg inn den dagen. 
Det er en eksklusiv gjeng! De 
fl este vet jeg er medlemmer 
fremdeles.”

Over lengre tid hadde vi 
savnet en matematikklærer-
forening, forteller Bjørg Kris-
tin Selvik og Marit Johnsen 
Høines. Gjennom Danmarks 
matematiklærerforening hadde 
danskene bygget opp rom for 
matematikkdidaktisk disku-
sjon. Sommerkursene fungerte 
som årlig inspirasjonskilde, 
tidsskriftet deres var viktig. Vi 
merket oss at foreningen var en 
demokratisk maktfaktor. Man 
kunne ikke gjøre hva man ville 
med matematikkundervisning 
i Danmark uten at foreningen 
var klar til debatt.  Ideen om å 
stifte en norsk forening var ikke 
ny, men den materialiserte seg 

på Nordisk matematikklærer-
konferanse i Åbo i 1993. Der 
tok vi på oss oppdraget med 
å arrangere den neste nordiske 
konferansen, og vi så at det var 
anledningen vi kunne bruke. 
Med inspirasjon fra Matematik, 
med støtte fra Island, Danmark, 
Sverige og Finland ble LAMIS 
dannet på nordisk konferanse: 
Klasselæreren som matema-
tikklærer i Nordfjordeid 1997. 

Hjelp, hva har vi sagt ja til?

Vi var 57 medlemmer, 10 av 
disse i interimsstyret. Målet var 
at vi skulle bli en landsforening 
for matematikklærere i alle sko-
leslag. Men hvordan blir man 
det? Hva slags organisasjon? 
Kan vi få nok medlemmer? 
Vi måtte til med vedtekter og 
prinsipprogram. Vervemateriell 
koster penger. Hvor skal vi få 
penger fra? Det blir kostbart å 
samle hele styret. Et arbeidsut-
valg ble løsningen. To fra Kristi-
ansand og 4 fra Bergen. Første 
møte i arbeidsutvalget var 18. 
september 1997.

Oppgavene stod i kø. Vi ble 
raskt enige om at vi ville få til 
noe det første året. Med en 
vellykket matematikklærerkon-
feranse ferskt i minne ble vi 
enige om at neste sommer ville 
vi gjennomføre et sommerkurs. 
Tittelen måtte bli ”Matematikk 
for alle”. Men fristen for å søke 
støtte fra Staten lærerkurs var 
gått ut. Der var de imidlertid 
svært positive til våre planer. 
Vi fi kk fornyet frist. I januar fi kk 
vi bevilget 100 000 kr. i støtte 
til sommerkurset som skulle 

avholdes i Trondheim. 
Mye hastet. Vi trengte verve-

materiell. Hvordan skulle vi få 
økonomi til alt vi ville? De fl este 
organisasjoner har et medlems-
blad. De har en bankkonto. 
Hvem skal ta seg av regnska-
pet? Uten penger var det greit, 
men hva med etter hvert? Hvor-
dan organisere styret? Vedtek-
ter, program… 

Det hjalp godt at meldingen 
om Landslaget for matematikk 
i skolen ble tatt godt i mot. Pro-
fessorer og lærere var begeis-
tret. Slik kunne vi se for oss at 
strevet ville føre til noe. Vi fi kk 
raskt en del nye medlemmer. 
Utpå vinteren var det 250. Da 
første ordinære årsmøte ble 
avholdt i august 1998, var vi 
380 medlemmer. Det var vi godt 
fornøyd med. 

I den første vervebrosjyren 
som ble laget står det bl.a.: 

”Vi satser på et samarbeid 
med matematikktidsskriftet
Tangenten. Landslaget vil dis-
ponere plass i bladet med 
informasjon til medlemmene. 
Matematikklærere oppfordres 
til å bruke Tangenten som 
møteplass. Tidsskriftet vil inngå 
i kontingenten for ”Landslaget 
for matematikk i skolen”.”

Diskusjonene om tidsskrift 
var raskt avgjort. Tangenten 
hadde eksistert i nesten ti år og 
var kjent i matematikkmiljøet. Et 
konkurrerende tidsskrift kunne 
neppe være til fordel for noen. 
I Tangentens redaksjon og hos 
utgiveren Caspar Forlag ble vi 
møtt med velvilje. En avtale ble 
undertegnet, og alt fra Tangen-
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Fra valgkomiteen
Forslag til nye styremedlemmer ønskes!

På årsmøtet i august skal det velges nye medlemmer til styret. 
På valg er en for hvert skoletrinn: Barnetrinn, ungdomstrinn, 
videregående og universitet/høgskole. Vi oppfordrer medlem-
mene til å diskutere og komme med forslag til nye medlemmer. 
Vi er sikker på at det fi nnes mange gode kandidater rundt om i 
landet vi ikke har kjennskap til. Forslag kan sendes et av med-
lemmene i valgkomiteen som består av
Tone Dalvang: tone.dalvang@statped.no
Tor Andersen: Tor.Andersen@matematikksenteret.no
Vetle Rohde: Vetle.Rohde@lu.hio.no

ten 4/1997 fi nner vi Lamissi-
dene. Slik fi kk LAMIS raskt en 
kanal ut til interesserte lærere. 
Her kunne vi etter hvert orien-
tere om sommerkurs, medlem-
skap, årsmøte m.m. og snart 
også trykke faglige artikler. 
Styret fi kk etter hvert også en 
god avtale med Caspar forlag 
om hjelp til regnskap og noe 
kontorarbeid. Det var godt med 
støtte fra profesjonelle medar-
beidere i en sårbar fase. 

I de fl este land fi nnes det fl ere 
matematikklærerforeninger, for 
ulike skoleslag. Allerede stiftel-
sesmøtet satte seg som mål at 
vi i Norge skulle prøve å samle 
alle som underviser i matema-
tikk, i en forening. Dermed ble 
det også viktig med to fra hvert 
skoleslag i styret. 

Det kom i stand samarbeid 
med ulike organisasjoner. Blant 
annet ble vi enige med Sophus 
Lie konferansesenter i Nord-
fjordeid om å arrangere som-
merkurs der. Vi ble representert 
i jubileumskomiteene for hhv. 
matematikkåret 2000 og Abel-
året 2002. Siden ble det utviklet 
samarbeid med fl ere organisa-
sjoner og institusjoner.

Økonomien var ikke god den 
første tiden. Departementet 
bevilget 60 000 kr. det første 
året. Det var til god hjelp i opp-
startfasen. Det viste seg at de 
ikke ville gi støtte i fortsettel-
sen. Dermed var vi avhengig av 
kontingentinntektene. Hvordan 
kunne vi bli fl ere medlemmer? 
Lokallag måtte være en vei. De 
ville også bli viktige for å skape 
aktivitet omkring i landet. I ved-

tektene ble det ikke lagt føringer 
for hvordan lokallagene skulle 
bygges. I referat fra møte i 
arbeidsutvalget i desember 
1997 står det: ”Vi kan ikke lage 
en mal for lokallagene ettersom 
de vil være svært ulike fra sted 
til sted i Norge.” Samtidig var 
vi ganske sikre på at etable-
ring av lokallag var veien å gå 
for å nå ut til lærere over hele 
landet.  Første lokallagsmøte 
ble avholdt i Bergen før jul i 
1997. Neste lokallag ble i Kris-
tiansand. Siden er lokallagene 
blitt en av bærebjelkene i Land-
slaget for matematikk i skolen.  

I august 1998 ble det første 
sommerkurset til LAMIS arran-
gert i Trondheim med rundt 
regnet 76 deltagere. Ved å vari-
ere kurssted håpet vi å stimu-
lere utvikling av det lokale arbei-
det. Det ble også viktig at lærere 
fra grunnskole og videregående 
skole var blant verkstedholdere 
og gjerne foredragsholdere. 
En av plenumsforeleserne 

burde være fra et annet land. 
Vi syntes vi var heldige da Ole 
Skovsmose svarte ja. I Trond-
heim presenterte han for første 
gang begrepet ”Undersøgel-
seslandskaber”. Deltagerne 
var fornøyde og entusiastiske. 
”Det har vært fi re dager med 
MATEMATIKK FOR ALLE” 
og ”hyggelige, latterglade og 
inkluderende mennesker …” 
var blant tilbakemeldingene. 
På årsmøtet ble alle nødven-
dige vedtak gjort, og Svein 
Halvard Torkildsen ble leder av 
det første ordinære styret. Han 
ble også tilegnet et eget vers i 
sommerkurssangen:

Se på denne mannen
kjenner’n alle sammen
Han sykler, bygger kirker
- går med ryggen rak
I fronten skal han kjempe
for vår felles sak
LAMIS – klapp for mannen
Torkildsen er navnet
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Et barn har hundre språk 
(Loris Malaguzzi)
Hugo Christensen

Reggio Emilia er en by med 
om lag 150 000 innbyggere i 
regionen Emilia-Romagna i det 
nordlige Italia.

Artikkelforfatteren er res-
sursperson ved matematikk-
senteret og har sin bakgrunn fra 
ungdomstrinnet. Bjørn Frode 
Moen, tidligere seksjonsleder 
for oppvekstetaten i Notodden 
kommune, kom med følgende 
tillitserklæring og utfordring: 
Kan du utvikle et tilbud innenfor 
matematikk/teknikk/teknologi/
naturfag for gutter i barnhagen? 
Jeg kunne ikke si nei til en slik 
utfordring. 

De kommunale barnehagene 
i Notodden er fundamentert på 
en tenking inspirert av fi losofi en 
i barnehagene i Reggio-Emilia. 
Leder for barnehagene i Notod-
den, Astrid Manger, har vært 
pådriver, inspirator og ansvar-
lig for gjennomføringen av dette 
arbeidet som startet i 2000. 

Fem pedagoger fra Notod-
den dro våren 2006, sammen 
med ca. 150 nordiske peda-
goger, på studietur til Reggio 
Emilia. Mitt oppdrag var å fi nne 
ut mest mulig om arbeidet med 
matematikk og naturfag med de 
aller yngste barna.

Aktive medkonstruktører av 
kunnskap …

I det daglige arbeidet så det 
ikke ut til at det ble lagt særlig 
mer vekt på realfagtenkingen 
enn det vi allerede er kjent med; 
f.eks. telling og tallforståelse 
ved dekking av bord, butikklek 
og konstruksjonslek. Men da 
vi på et studiebesøk fi kk se en 
utstilling som omhandlet ”Byens 
rom”, ble arbeidet tydeligere. 
Kommunen hadde oppfordret/
pålagt barnehagene å arbeide 
med rom og plasser i byen. 
Hver barnehage valgte ”sitt 
sted” for å komme ”i dialog med 
plassen”. Som fundament i tenk-
ingen arbeider Reggio Emilia-
barnhagene mot at ungene 
selv, gjennom aktiviteten, skal 
konstruere sin egen kunnskap. 
Jeg vil her kort gjengi to av de 
mange prosjektene.

Den gamle ostefabrikken

En tidligere ostefabrikk blir i 
dag bygget om til et doku-
mentasjons- og konferanse-
senter. Her er selvfølgelig også 
Reggio-barnehagene med. 
Tidlig i ombyggingsfasen ble 
det startet fl ere prosjektarbeid 
med barn fra de ulike barneha-
gene. En tok tak i bygningene 

som sitt fordypingsfelt; for det 
meste tomme rom. 

Bilde 1

Bilde 2

Bildene viser ostefabrikken og 
barn som utforsker bygningen 
både utvendig og innvendig. De 
”avdekker rommets egenska-
per”. De kjenner på fasaden, 
løper mellom søyler, beskriver 
søyler som blir borte i ”hull” i 
taket, utforsker lyden i ei trapp 
som er hul innvendig og et trap-
perom, undersøker lyset og 
skyggene i rommet osv. Her får 
ungene mulighetene til å utfor-
ske sine hundre språk.

Med utgangspunkt i erfarin-
ger fra den fysiske leken gikk de 
over til tegning og fortelling. 
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Bilde 3

En av de omfattende fortellin-
gene var knyttet til ei marihøne 
ungene fant i fabrikken. Gjen-
nom fantasi og fortelling fulgte 
de marihønas vei gjennom 
rommet. De bandt opp et trans-
parent plastbånd med tegnin-
ger og påskrift fra fortellingene 
og fant ved hjelp av båndet ut 
hvor langt marihøna hadde for-

fl yttet seg. Der-
etter gikk de i 
gang med å lage 
modell.

Parken utenfor 
barnehagen

En annen bar-
nehage valgte 
å arbeide med 
parken utenfor. Barna oppda-
get en dag, fra vinduet i bar-
nehagen, et mønster i parken 
og dermed var prosjektarbeidet 
i gang.

Bildeserien viser samme 
utvikling som over; Først ble 
parken undersøkt fysisk med 
barnas egne kropper. Deretter 
ble det tegnet og bygd på ulikt 
vis. Barna tegnet med fi ngrene i 
små gummikuler på ei lyskasse, 
de bygde spiralen i ulikt material 
som leire, plastbrikker, plasse-
ring av egne sko, de malte med 
hele kroppen og til slutt tegnet 
de ulike spiraler.

Som man vil se av bildene 
er det Fibonacci-spiralen som 
ligger i parken som dekor i mørk 
stein. Alle barna i barnehagen 

har arbeidet med denne spira-
len, altså barn fra 1 til 6 år.

På bilde 6 ser vi hvordan to 
barn, 1 år og 6 mnd. og 1 år 
og 10 mnd. på hver sin måte 
har tegnet Fibonaccispiralen. 
Enkelte vil nok hevde at dette 
er ”barnerabbel” og det er van-
skelig å motbevise, men vi vet 
at dette er tegnet i forbindelse 
med arbeidet med parken.

Refl eksjoner

Oppsummert blir konklusjonen 
fra studieturen: Dersom ungene 
blir gitt muligheten til å leike, 
undersøke, fundere og refl ektere 
ut fra sine egne forutsetninger, 
med hjelp av voksne, kan leiken 
føre til overraskende læringsut-
fall. Tydeligst for undertegnede 
står helheten og langsiktigheten 
i tenkingen om ungers lærings-
evne og utvikling. Fra arbeidet 
med de enorme dimensjonene 
til tegning og fi nmotoriske byg-
geprosjekter la man bevisst 
byggesteinene på hverandre.

Denne artikkelen yter verken 
Reggio-Emilia barnhagene eller 
oppholdet vårt rettferdighet. En 
av barnehagene hadde rettet 
sitt arbeid mot realfagene. Her 
ble det blant annet bygget, 
både ute og inne, ulike installa-

Bilde 5

Bilde 4
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Bilde 8

Bilde 7Bilde 6

sjoner som ble satt i bevegelse 
ved hjelp av vann. I takbjelkene 
i alle husets fi re etasjer var det 
montert vannslanger med hur-
tigkoblinger som vi kjenner fra 
hageslangen. I fl ere rom stod 
vannkar med enorme dimen-
sjoner: 3×2×2 meter. Disse 
hadde igjen utganger det kunne 
tappes fra til andre kar. Energi-
overgangene lå bokstavelig talt 
i kø nedover i etasjene!

For en nordbo som er vant 
til også å tenke byggforskrifter 
var dette imponerende. Takk til 
oppvekst- og barnhageleder i 
Notodden kommune.
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Realfagsatsing i Regionen 

Østfold satser på samarbeid
Grete N. Tofteberg

”Vi vil jo det samme, så la oss 
forene alle gode krefter!” Dette 
kunne også vært overskriften på 
realfagsatsingen i Østfold. Det 
har liten hensikt å være konkur-
rerende aktører i et felt der alle 
har et felles mål. Derfor har Øst-
fold satset på et overbyggende 
prosjekt som søker å danne 
et nettverk mellom en rekke 
aktører på ulike nivåer i skole 
og samfunn. De mest sentrale 
i Østfold er: Fylkeskommunen, 
Høgskolen i Østfold, næringsli-
vet gjennom NHO, ressursper-
sonen fra Nasjonalt senter for 
Matematikk, Sciencecenteret 
og LAMIS. Med i prosjektet er 
også Universitetet for Miljø og 
Biovitenskap (UMB) på Ås og 
prosjektet støttes av Utdan-
ningsdirektoratet. Det overord-
nede målet for prosjektet er; å 
øke forståelsen av realfagenes 
samfunnsmessige betydning og 
bidra til at fl ere elever velger en 
teknisk- og naturvitenskaplig 
utdanning. Prosjektet har et 
perspektiv fram til 2015. Et spe-
sielt viktig tiltak for prosjektet er 
økt satsing på etter- og videre-
utdanning i matematikk, og pro-
sjektet ønsker å støtte LAMIS 
som har et etablert nettverk av 
matematikklærere i regionen. 

LAMIS-Østfold blir en samar-
beidspartner i prosjektet gjen-

nom to konkrete tiltak. 
Tiltak 1: Matematikksekker for 

konkretisering av undervisning.
Søknadsfrist: 30.03.07

Sekkene leveres av Didak-
tiv. Det blir kjøpt inn minimum 
6 sekker. Disse tildeles skoler i 
Østfold etter søknad. Ved jevn-
byrdige søknader foretas tilde-
ling ved loddtrekning. Skolene 
må selv være interessert til å 
bidra med ressurser til kursing 
og oppfølging. Det er viktig for 
LAMIS å bidra til at konkretise-
ringsmateriell ikke blir skapfyll 
på skolene, men brukes aktivt 
og systematisk i arbeidet med 
faget. Videre ønsker vi å sørge 
for at skoler med lignende sat-
singsområder knyttes sammen 
gjennom LAMIS-nettverket og 
kan dra veksler på hverandres 
erfaringer.

Tiltak 2: Stipend for deltagelse 
på LAMIS’ sommerkurs 2007
Søknadsfrist: 15.05.07

Østfold-lærere kan søke om 
stipend på inntil kr 4500,– i 
forbindelse med deltagelse på 
LAMIS’ sommerkurs 2007. Det 
opprettes 10 stipender. Stipen-
dene gis ikke som lønn, men til 
dekning av utgifter forbundet 
med kurset. Det innebærer at 
stipendmottakerne må forskut-
tere utgiftene og sende regning 
i etterkant av Sommerkurset. 

Søknaden må begrunnes og 
anbefales av rektor/virksom-
hetsleder ved vedkommendes 
skole. Stipendmottagere for-
plikter seg til å kunne bidra med 
aktiviteter de lærte på sommer-
kurset under en lokallagssam-
ling i LAMIS-Østfold, da også 
med erfaringsgrunnlag fra gjen-
nomføring blant egne elever. 

Felles for begge tiltakene er 
tanken om at ingen lærer i et 
vakuum. Dette gjelder organi-
sasjonslæring så vel som indi-
viduell læring. Hvis vi skal bli 
dyktigere og mer bevisste som 
skoler og som enkeltlærere, er 
vi avhengige av et fellesskap og 
en trygg arena for erfaringsut-
veksling. LAMIS ønsker å være 
en slik arena! 

LAMIS-Østfold viser til nett-
siden ostfold.lamis.no for mer 
informasjon til aktuelle søkere. 

Mer om RiR-prosjektet kan 
leses i Fylkesmannens tilstands-
rapport om Grunnopplæring i 
Østfold: www.fylkesmannen.
no/digimaker/documents/
DOKUMENTET-_ferdig_k4t-
TOQ65750ig.pdf

En nettside for RiR er under 
utvikling, og vil bli lagt ut på 
høgskolens nettportal www.
hiof.no/ i løpet av våren 2007.
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Publikasjoner fra LAMIS
Publikasjonene kan bestilles ved å sende en epost til post@lamis.no
Oppgi presist hvilke hefter eller rapporter du ønsker å bestille.
Husk å oppgi navn og postadresse. 

Medlemmer får rabatt på publikasjonene.
Fraktutgifter kommer i tillegg til prisen.

LAMIS SKRIFTSERIE. 80 kr / 50 kr
Nr 1  2006 Å bruke tallinje. 
Undervisningsopplegg med perlesnor og tom tallinje for småskoletrinnet.

SOMMERKURSRAPPORTER. 230 kr / 200 kr 
2006  Matematikk under åpen himmel
2005  Matematikk med røtter og vinger
2004  Matematikk er vakkert
2001/2002, samlerapport Mangfold i matematikken og Motivert for matematikk

MATEMATIKKDAGHEFTER. 350 kr / 300 kr
2007  Spill, problemløsing/samarbeidsoppgaver, geometri
2006  Origami, tessellering, tetraederfraktal, spill, tallpyramider, dataspill på nett
2005 Uteskolematematikk, spill og problemløsing
2002 Spill, problemløsing og plakatdesign
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Matematikkdag på Berg
Kirsti Tangen

I år var vi skikkelig fornøyde 
med mattedagen vår! Nøk-
kelen til at dagen ble god for 
både barn og voksne, var at 
vi inviterte de store barna til å 
komme og hjelpe oss. Og det 
blir jammen meg tradisjon på 
Berg skole i Trondheim!

På vår skole pleier vi å dele 
skolens matematikkdag inn 
i to dager; en for 1.-4. trinn, 
og en dag for 5.-7. trinn. Vi på 
”småtrinnet” så fort at lista var 
lagt høyt på oppgavene i årets 
matematikkhefte. Vi ønsket 
likevel å prøve oss på disse 
oppgavene, kanskje ble det 
motiverende for de små å få 
noe så vanskelig å bryne seg 
på? Vi så for oss at det trengtes 
mye hjelp for å få dette til på en 
god måte, og da falt tanken ned 
i hodet på oss: hva om vi spør 
de store på skolen om å være 
eksperthjelp?

Tanken var sådd, og vi så alle 
for oss at dette kunne være noe 
å prøve ut. Femte og sjette trinn 
fi kk forespørselen gjennom sine 
lærere, og jubelen sto i taket 
hos elevene. En slik dag ville 
de gjerne være med på! Ansvar-
lig lærer for mattedagen, altså 
meg, inviterte de store barna til 
kurs i mattedag. To dager før 

den store dagen møtte jeg opp i 
klasserommene til de store. Alle 
fi kk utdelt kurshefte som besto 
av kopier fra skolens mate-
matikkdag-hefte. Jeg brukte 
lysark, og sammen gikk vi gjen-
nom oppgavene muntlig. Elev-
ene stilte spørsmål der det var 
nødvendig. Flere ville ha heftet 
med seg hjem for å trene seg på 
oppgavene, men det kunne de 
dessverre ikke få lov til. Dagen 
etter skulle de selv ha matte-
dag, og noen av oppgavene 
var ment for deres dag også. 
Jeg brukte ca. en halv time på å 
kurse hvert klassetrinn. Hoved-
budskapet til eleven var at de 

skulle være med på å gjøre mat-
tedagen til en trivelig og trygg 
dag for alle de små. Spesielt 
fi kk de i oppgave å passe på 
at elevene på første og andre 
trinn fi kk delta i oppgaven på lik 
linje med tredje og fjerde. 

De store barna møtte opp 
ved starten av dagen. På for-
hånd hadde vi delt dem inn i 
tre grupper, slik at de samme 
elevene skulle være hjelpere på 
henholdsvis geometristasjonen, 
problemløsningsstasjonen og 
spillstasjonen. De ble fordelt 
på hvert sitt gruppebord, og 
ble dermed ekspert på den 
oppgaven som lå der. De store 

Kathrine på 5. trinn hjelper Synnøve fra 1. trinn med å brette
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skulle altså følge stasjonen, og 
ikke en bestemt gruppe. I løpet 
av dagen byttet noen av elev-
ene oppgaver, de syntes det ble 
litt kjedelig ellers. Mens andre 
igjen ville være på den samme 
stasjonen hele dagen. 

Med disse ivrige og dyk-
tige ekspertene tilstede kunne 
vi lærerne få mer tid til de av 
elevene som trengte litt ekstra 
oppfølging i denne for noen rare 
dagen. Vi fi kk tatt i mot den lille 
som hadde mistet gruppa si, 
følge den som trengte det bort 
til læreren sin for litt trøst, sitte 
ned med den som trengte litt 
ekstra god gjennomgang av 
oppgaven. En liten tass kom 
gråtende inn til meg fra den for-
rige stasjonen. Alt var så skum-
melt, og han ville helst være 
hjemme sammen med mamma. 
Da kunne guttens lærer få ro til å 
sette seg ned med ham, og gjøre 

ham trygg 
på situasjo-
nen sammen 
med gruppa 
si. Resultatet 
ser dere på 
ett av bildene, 
den fornøyde 
gutten som 
hadde laget 
sin egen bok. 
Med innhold til 
og med! 

Vi opplevde 
femte og sjet-
teklassinger 
som var ivrige 
på å hjelpe! 
De hadde alle 
et stort ønske 

om å gjøre en god jobb, og de 
oppsøkte oss voksne for å få 
veiledning der det trengtes. De 
ga hjelp til å telle på fi ngrene, 
brette nøye og hardt, følge en 
instruksjon, samle fokuset om 
oppgaven, telle antall øyne 
på terningen, hente materiell 
som trengtes 
til oppga-
ven, passe 
på at alle 
fi kk en saks 
hver og mye 
mye mer. Da 
noen syntes 
oppgaven de 
holdt på med 
ble litt kjedelig 
tok en kreativ 
gutt ansvaret 
for det. Han 
samlet gruppa 
i en krok på 
gulvet, og 

viste dem noe nytt de kunne 
brette. Vi fi kk også hjelp i gar-
deroben, her var det mange til å 
trekke på votter, trekke strikken 
under skoen og knyte lisser. Så 
mye hjelp at ei lita førsteklas-
sing stilte seg midt på gulvet i 
garderoben og ropte: ”Æ kainn 
å klæ på mæ sjøl!!!”

Slik en fi n dag vi hadde! Alle 
smilte og var fornøyde etterpå, 
ikke minst våre eksperthjelpere. 
Så hadde vi blitt litt mer kjent 
alle sammen, vi hadde noen nye 
å hilse på og leke med neste 
dag. Siden ingen hadde noen 
forventninger til en belønning for 
oppgaven var det ekstra artig 
for meg å gi dem noe: dagen 
etter vanket det et takkebrev og 
skolebrød til alle hjelperne. Og 
så inviterer vi dem med neste 
år igjen. Og neste …

Henrik på 1. trinn viser fram boka han har brettet 
og skrevet selv

Kreative Andreas fra 5. trinn gir Patrick og 
Herman en ny oppgave når de er ferdige med 
den forrige.
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