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Godt nyttår til alle TANGENTEN-lesere! 
På nytt har PISA-bølgen skvulpet over landet vårt og etterlatt seg en trist og 

depressiv stemning i den offentlige skoledebatten. Mange bedrevitere spådde på for-
hånd nedgang i våre elevers prestasjoner. Forklaringene svirrer rundt oss. Mange får 
skylden. Enda mer enn før er journalister, politikere og skolefolk opptatt av det finske 
mysterium, den beste skolen, de beste prestasjoner. 

Ser vi på forklaringene på den finske suksessen som vi finner i media, er det lite 
som overbeviser. Skal virkelig varm skolemat være en løsning på våre problemer? 
Riktignok kan mange travle foreldre tenke seg bedre måltider til sine barn, man har 
vi virkelig tro på at dette løser problemet? Jeg er skeptisk.

En annen forklaring som trekkes frem er de finske lærernes femårige universitets-
utdannelse som garanti for kvalitet. Norge har en lang tradisjon med allmennlæreren. 
Det finnes ikke noen sterke bestrebelser i politikken som ønsker å rokke ved dette 
prinsippet. Jeg har vanskelig for å forestille meg en universitetsutdannelse for lærere 
i Norge (som antakelig vil være fagsentrert siden det er det universitetene kan) som 
samtidig ivaretar allmennlæreraspektet som det fortsatt er bred enighet om. 

Heller ikke Finlands manglende implementering av OECD-rådene på 70-tallet pga. 
landets svake økonomi på den tiden, overbeviser meg som et slående argument for 
landets gode resultat. Analysen av L97 viste at reformideene fra L97 i liten grad ble 
gjennomført i norske klasserom. Så det å beskylde de norske skolereformene for å ha 
forårsaket et fall i prestasjonene er for enkelt. Å beskrive norske klasserom som et sted 
der barna utelukkende arbeider i grupper, har ansvar for egen læring og der læreren 
kun er en tilrettelegger og veileder, er overdrevet propaganda. Også i Norge er store 
deler av skoledagen preget av tradisjonell kateterundervisning som i Finland. 

Derimot ser jeg at Norge kan ha noe å lære når det gjelder respekten for kunn-
skap og personer som forvalter og formidler kunnskap.  Kanskje er det her den første 
utfordringen ligger?
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På 1950-tallet begynte to matematikklærere i 
Nederland, Pierre van Hiele og Dina van Hiele-
Geldorf, å studere barns geometriforståelse. De 
utviklet en teori om at denne utvikler seg gjen-
nom fem nivåer (Tabell 1).

I Norge kommer vi nok først borti nivå 4 og 
5 hvis vi studerer matematikk på universitets-
nivået, så i denne artikkelen konsentrerer jeg 
meg om nivå 1, 2 og 3. Jeg vil først kort beskrive 
nivåene, før jeg nevner eksempler på noen fine 
geometriaktiviteter.

Nivå 0
Van Hiele er blitt kritisert for ikke å ha med et 
nivå 0 – et nivå før barna begynner å gjenkjenne 
figurer. På dette nivået forholder barn seg altså 
til figurer uten å ha bestemte navn på dem. (I 
fortsettelsen vil jeg bruke ordet “eleven” der det 
forsåvidt kunne ha stått ”barnet”, “studenten” 
eller “den voksne” – nivåene er ikke bare rele-
vante for elever, men for oss lærere er jo elever 
spesielt interessante.)

Nivå 1: Visualisering/gjenkjennelse

Når en elev kaller ovenstående figur ”diamant” 
istedenfor ”kvadrat” (men bruker ordet ”kva-
drat” når sidene er horisontale og vertikale), 
kan det være et tegn på at eleven er på nivå 1. 
Elever på nivå 1 bygger nemlig på gjenkjennelse 
av figuren som helhet, ikke på en vurdering av 
figurens egenskaper. En elev som stort sett bare 
har sett kvadrater som står ”i standardposisjon”, 
vil da ha vanskeligheter for å kjenne igjen kva-
dratet i andre posisjoner. Det er altså viktig at 
læreren legger til rette for rike erfaringer – for 
eksempel med konkreter, ikke bare figurer i bok 
og på tavle.

Eleven på nivå 1 kan altså ha et rikt vokabu-
lar av geometriske begreper som eleven kjen-
ner igjen på utseendet. Dette er naturligvis ikke 
noen dårlig strategi i seg selv – for eksempel 
kjenner vi nok stort sett igjen ansikter uteluk-
kende på helhetsinntrykk, ikke på grunnlag av 
lister med egenskaper – men det viser seg at 
matematikken etter hvert setter andre krav.

Bjørn Smestad

Geometriaktiviteter  
i lys av van Hieles teorier

Bjørn Smestad, Høgskolen i Oslo
bjorn.smestad@lu.hio.no
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Nivå 2 Analyse
Det viktige nye på nivå 2 er at eleven er opptatt 
av egenskapene til figurene. For eksempel kan 
eleven se at rektangler har rette vinkler. Eleven 
vil imidlertid ikke (på dette nivået) kunne 
resonnere seg fram til at ”alle rektangler har 
rette vinkler” medfører at ”alle rektangler har 
parvis parallelle sider”. 

På dette nivået kan eleven også gi en liste 
over egenskaper for kvadratet, men ikke fortelle 
hvilke egenskaper som er nødvendige og hvilke 
som er tilstrekkelige. Ikke minst vil eleven på 
dette nivået kunne håndtere definisjoner når 
vi innfører nye figurer, mens en elev på nivå 1 
vil nøye seg med å huske utseendet på den nye 
figuren.

Nivå 3 Uformell deduksjon/logisk ordning
På nivå 3 kan eleven etablere sammenhenger 
mellom forskjellige egenskaper til en figur og 
mellom forskjellige figurer. For en elev på nivå 
3 vil det for eksempel være meningsfylt å slå fast 
at alle kvadrater også er rektangler (fordi kva-
dratet har alle rektanglets egenskaper). Eleven 
kan også følge uformelle beviser. Og eleven kan 
forstå at følgende definisjon av kvadrat har en 
overflødig opplysning: ”Et kvadrat er en firkant 
hvor alle vinklene er rette, alle sidene er like 
lange og sidene er parvis parallelle.”

Nivå 4 Deduksjon og nivå 5 Stringens
Nivå 4 handler om deduktive systemer, for 
eksempel i den stilen Euklid prøvde å bygge 
opp, hvor hele teorien er bygget opp fra aksio-
mer, definisjoner og logiske slutninger. Nivå 5 
handler om analyse av deduktive systemer – for 
eksempel vil vi på nivå 5 kunne diskutere hva 
som skjer med en teori hvis man bytter ut et 
aksiom med et annet. Dette er lite grunnskole-
relevant (i Norge i dag).

Noen viktige poenger
Før jeg går videre til å se på aktiviteter, vil jeg 
komme med noen viktige presiseringer.
1 Van Hiele mener at nivåene kommer i rek-

kefølge, og at man ikke kan hoppe over et 
nivå i utviklingen.

2 Hvert nivå har sitt eget språk, egne sym-
boler og nettverk av relasjoner: van Hiele 
skriver: ”Til tider vil halvparten av klassen 
snakket et språk som den andre halvparten 
ikke forstår. Dette er uunngåelig.” (van 
Hiele, 1986)

3 Det som er implisitt på et nivå blir ekspli-
sitt på neste nivå.

4 Undervisning som foregår på et nivå over 
elevens nivå blir gjenstand for ”reduction 
of level” – og elevene presses inn i utenat-
læring. For eksempel gir det ikke mening 
for en elev på nivå 1 å få vite at kvadrater 
også er rektangler. Skal eleven lære det 

Nivå Navn Prosess

1 Visualisering/gjenkjennelse figurer → klasser av figurer

2 Analyse
klasser av figurer → egenskaper til (klasser av) 
figurer

3
Uformell deduksjon/logisk 
ordning

egenskaper til figurer → relasjoner mellom 
egenskaper

4 Deduksjon
relasjoner mellom egenskaper → deduktive 
systemer av egenskaper

5 Stringens
deduktive systemer → analyse av deduktive 
systemer

Tabell 1
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mens han er på nivå 1, vil det kun bli som 
en regel som må huskes.

5 Framgang fra et nivå til det neste er mer 
avhengig av erfaring fra undervisning enn 
av alder eller modning. Nivåene er altså 
ikke av samme type som Piagets nivåer, 
som i hovedsak er avhengig av elevens 
modenhetsnivå.

6 Overgang fra et nivå til neste består av flere 
faser, som van Hiele beskriver i litteratu-
ren. Jeg går ikke inn på dette her.

Kjennskap til van Hieles nivåer gjør at jeg stiller 
disse to spørsmålene når jeg skal planlegge en 
geometriaktivitet:
– Tror jeg at aktiviteten vil egne seg for elever 

som er på ulike nivåer?
– Tror jeg at aktiviteten vil gi elevene erfarin-

ger som bringer dem til nye nivåer? (Pierre 
van Hiele var bekymret for at lærere for 
ofte forenklet oppgaver slik at utfordring 
og motstand ble borte.)

Dersom svaret på disse spørsmålene er nei, 
tenker jeg videre over om jeg kan tilpasse akti-
viteten så den blir bedre for flere av elevene.

Et geometrikortspill
Jeg har laget et lite kortspill som både er mor-
somt å spille og som kan være ganske lærerikt. 
Spillet består av tre typer kort: figurkort, beskri-
velseskort og jokere. Hovedprinsippet er ganske 
enkelt: man har lov til å legge et beskrivelseskort 
på et figurkort dersom beskrivelsen passer på 
figuren. For eksempel har man lov til å legge 
«Har en spiss vinkel» på den likebente trekan-
ten. Man har også lov til å legge et figurkort på 
et beskrivelseskort hvis beskrivelsen passer til 
figuren. Man har altså også lov til å legge den 
likebente trekanten på «Har en spiss vinkel»-
kortet. Og man har lov til å legge joker på alt. 
Det gjelder å bli kvitt kortene sine.

Mer detaljerte spilleregler finnes sammen 
med mal for spillkortene på Tangentens hjem-
mesider www.caspar.no/tangenten/2008/sme-

stad.html.  Men husk at spillet blir bedre om 
læreren tilpasser det til de utfordringene elevene 
jobber med for tida.

Nå kan jeg stille de to spørsmålene som jeg 
nettopp nevnte, til dette spillet:
– Tror jeg at aktiviteten vil egne seg for elever 

som er på ulike nivåer? 

Ja, det tror jeg. Også elever på nivå 1 vil kunne 
spille, siden de kjenner en del navn på geome-
triske figurer og siden de kan bruke jokere. 
Elever på nivå 2 vil ha nytte av sin interesse for 
figurenes egenskaper. Elever på nivå 3 vil kan-
skje tenke over om et kvadrat nødvendigvis er 
en rombe, for eksempel. Altså blir ikke spillet 
meningsløst for noen av elevene, selv om de er 
på ulike nivåer.
– Tror jeg at aktiviteten vil gi elevene erfarin-

ger som bringer dem til nye nivåer?

Jeg mener at det blir for enkelt å si at noen 
elever kun bruker gjenkjenning, mens andre 
ser på figurenes egenskaper. I en overgangsfase 
kan godt en elev kjenne igjen et kvadrat ut fra 
utseendet, men samtidig være fullt ut i stand 
til å svare på om kvadratet har en rett vinkel 
eller om noen av sidene er like lange. Eleven kan 
altså knytte ”selve begrepet” kvadrat til utseen-
det, men likevel knytte egenskaper til konkrete 
kvadrater. Det dette spillet gjør, for elever på 
nivå 1, er å «tvinge» dem til å forholde seg til 
egenskaper. De sitter med en konkret egenskap 
og skal tenke over om den passer til en konkret 
figur. Dette tror jeg er nyttig arbeid for å få økt 
oppmerksomhet om egenskapene.

I løpet av spillet vil det ofte dukke opp disku-
sjoner. Når en elev legger på «Er rektangel»-kor-
tet på kvadratkortet, vil en elev på nivå 1 kunne 
reagere. Og forklaringen han får, vil muligens 
ikke gi mening for ham. Slik sett er ikke spillet 
noen løsning på dette problemet. Vi må fortsatt, 
som lærere, vurdere når en forklaring på basis 
av figurenes egenskaper vil kunne gi mening for 
eleven.

Andre diskusjoner er enklere å forholde seg 
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til. Når parallellitet har vært tema i undervis-
ningen og læreren har laget en utgave av spillet 
med mange innslag av parallellitet, dukker det 
opp klargjørende spørsmål elevene imellom som 
kan gjøre at begrepet fester seg.

For øvrig er min erfaring at spillet egner 
seg godt til repetisjon. Selv lærerstudenter har 
hatt nytte av å repetere enkelte begreper – i en 
morsom ramme.

Eksempler på andre aktiviteter
Jeg vil gi noen flere eksempler på andre fine 
geometriaktiviteter, og vurdere dem ut fra van 
Hiele-tenkning.

Sirkeljakt
En vanlig aktivitet er å lete etter ting i omgivel-
sene som har en bestemt form – for eksempel 
sirkulær. Dette fører ofte til en avklaring av for-
skjellen på sirkel og ikke-sirkel. Som jeg nevner 
i artikkelen «Sirkelen» [3], kan det også være en 
idé å diskutere hvorfor ting er sirkulære – hva er 
det med egenskapene til sirkelen som gjør den 
egnet som tverrsnitt av kopper (eller kumlokk), 
for eksempel. Slike diskusjoner øker oppmerk-
somheten om egenskapene, ikke bare utseendet, 
til geometriske figurer. Dette er erfaringer som 
bidrar til en bevegelse mot nivå 2.

Kjenne på formene
Hvordan kjennes et kvadrat ut? I vår visuelt 
opptatte verden, er vi opptatt av å beskrive 
hvordan et kvadrat ser ut, men det gir en annen 
opplevelse å kjenne på et kvadrat (uten å se), 
og samtidig beskrive hva vi kjenner. De geome-
triske egenskapene er de samme, men beskrivel-
sene kan bli rikere når vi tar i bruk flere sanser. 
(Hvordan kjennes parallellitet ut?). Dette kan 
utvides til en liten lek, hvor man med bind for 
øynene skal finne bestemte figurer.

Hvem skal ut?
En litt avansert form for «Hvem skal ut?» er 
beskrevet av Van de Walle (2004): du får oppgitt 
noen figurer som har en felles egenskap, noen 

figurer som ikke har den samme egenskapen, og 
får så noen figurer til hvor du skal plukke ut 
hvilke(n) som har den samme egenskapen. Et 
eksempel ser vi i figur 1.

Det er viktig å presisere at det her ikke nød-
vendigvis finnes kun ett svar. Det kan være flere 
gode svar som passer. (Mitt forslag til svar følger 
på slutten av artikkelen.)

En veldig fin differensierende aktivitet er at 
elevene lager slike oppgaver til hverandre. Det 
krever mye tankevirksomhet å lage tre-fire ulike 
figurer som ikke har en bestemt egenskap – og 
det er svært nyttig arbeid. Ofte bruker vi for lite 
tid på å se på ikke-eksempler i norsk skole 

Mange lærere har forresten sagt at de setter 
pris på at man kan bruke den samme oppgave-
typen i mange fag. Her er et eksempel:

Figur 1
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Oslo, London, Roma, Warszawa, Manchester, 
Venezia, Bergen, St. Petersburg, Trondheim,  
Lisboa, New York, Madrid.

Egenskaper og definisjoner
Når man nærmer seg nivå 3, kan man jobbe 
med forskjellen på en definisjon og en liste av 
egenskaper. For eksempel: vi vet at kvadratet 
blant annet har følgende egenskaper: det har 
fire sider, alle vinklene er rette, alle sidene er 
like lange, diagonalene skjærer hverandre på 
midten, figuren kan deles i fire kongruente biter 
som er formlike med originalen … Hvor få av 
disse kan vi klare oss med i en definisjon? (For 
eksempel: det holder ikke å si at diagonalene 
skjærer hverandre på midten, for det gjør de i 
alle rektangler, ikke bare kvadratene.) 

Sluttord
Jeg ser på van Hiele-teorien som en fin bak-
grunn for å tenke differensiering og utvikling 
innen geometri. Jeg er imidlertid skeptisk til 
å skulle putte elevene i nivåer – men mener at 
det er mulig å få en del ut av van Hieles tenk-

Minst en av 
vinklene er 
større enn 
90 grader

ning selv om man har motstand mot den mest 
firkantede nivåtenkningen. Og ikke minst: det 
finnes massevis av fine geometriaktiviteter som 
egner seg godt i skolehverdagen.

Løsningsforslag
Mitt forslag til svar er at det er den regulære 
femkanten og den regulære sekskanten som har 
den aktuelle egenskapen – nemlig at alle vin-
klene er like store.

Referanser
[1] van Hiele, Pierre (1986). Structure and 
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Academic Press. 
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Innføring i geometri. Nedlastet 12.11.2007. 
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matematikk/oppgave_1.html

[3] Smestad, Bjørn (2006). Sirkelen. Tangenten 
2/2006. Bergen: Caspar Forlag AS
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Noen av 
sidene er 
parallelle

Eksempler på spillkort
(se også www.caspar.no/tangenten/2008/smestad.html
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Dataprogrammet ”Geogebra” er et utmerket 
program for geometri og funksjoner. I tillegg 
er det gratis og finnes med norsk språk. Det kan 
lastes ned eller kjøres interaktivt fra www.geo-
gebra.at.

Hvis vi tenker oss at et kvadrat er laget 
i papp, kan vi feste en snor i midtpunktet til 
kvadratet. Gjør vi dette nøyaktig, vil det balan-
sere akkurat. Vi kaller T for tyngdepunktet til 
kvadratet. Alle figurer har et tyngdepunkt, men 
for de fleste figurer er dette mye vanskeligere å 
finne enn for kvadrater og rektangler. For en 
trekant er det ikke like lett å si hva midten er. 
Du ser tyngdepunktet for en trekant i figur 2. 

Tyngdepunktet for en trekant kan finnes som 
skjæringspunktet mellom tre linjestykker. 

Disse linjestykkene forbinder et hjørne 

med midtpunktet til motstående side og kalles 
medianer (figur 2). Vi begrunner ikke her hvor-
for dette virkelig blir tyngdepunktet, men det 
sannsynliggjøres av at en median deler trekan-
ten i to deler med samme areal. Mer om dette 
i artikkelen ”Hvor er midten” side 9 i dette 
bladet.

En spennende egenskap ved tyngdepunktet 
T til en trekant er at koordinatene til T er gjen-
nomsnittet av koordinatenes hjørner. Hvis for 
eksempel koordinatene er A(1, 1), B(3, 3) og 
C(2, 5), har vi T(2, 3), fordi (1 + 3 + 2)/3 = 2 og 
(1 + 3 + 5)/3 = 3 (figur 3). 

Tilsvarende regel gjelder for kvadrater, rek-
tangler og parallellogrammer, men ikke for 
generelle firkanter. Firkanten ABCT (figur 4) 
er et moteksempel. Gjennomsnittet av koordi-
natene til hjørnene må bli det samme som for 

Reinert Rinvold

Tyngdepunkt og Geogebra

Reinert Rinvold, NLA Lærerhøgskolen
reinert.rinvold@lh.nla.no

Figur 1

Figur 2
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av firkanten i papp og henger den opp med en 
snor festet i T, vil du se at den ikke balanserer. 
Det virker også intuitivt opplagt at dette ikke 
fungerer. 

BT deler figuren i to trekanter med likt areal, 
så det er rimelig at tyngdepunktet ligger på lin-
jestykket BT, men litt inne i figuren. I figur 5 er 
tyngdepunktene D og E til henholdsvis ABT og 
BCT tegnet inn. En egenskap ved tyngdepunk-
tene er at vi kan tenke oss at all massen i en 
figur er plassert i tyngdepunktet. Det innebærer 
at tyngdepunktet til ABCT ligger på linjestyk-
ket mellom D og E. Siden de to trekantene har 
samme areal, ligger tyngdepunktet til ABCT 
akkurat på midtpunktet til DE. Hadde trekan-
tene hatt forskjellig areal, ville koordinatene til 
firkantens tyngdepunkt vært et vektet gjennom-
snitt av koordinatene til D og E.

Programmet Geogebra gjør en interessant 
feil, som også en elev kunne gjort. Det gene-
raliserer feilaktig en regel for trekanter til også 
å gjelde mangekanter med mer enn tre kanter. 
Regelen har en riktig generalisering. Den har 
med ulike dimensjoner å gjøre. Koordinatene 
til midtpunktet til et linjestykke er gjennom-
snittet av endepunktenes koordinater. Det er 
en generalisering til en dimensjon. Den tre-
dimensjonale generaliseringen gjelder tetraedre. 
Dette er pyramider med trekantet grunnflate. 

hjørnene i trekantene ABC fordi vi har føyd 
til et nytt punkt som er lik gjennomsnittet av 
trekantens hjørner. Dette er et eksempel på en 
generell egenskap ved gjennomsnitt. Har du 
en samling talldata og føyer til et nytt tall som 
er gjennomsnittet av talldataene du hadde, vil 
gjennomsnittet bli som før. 

Programmet Geogebra har en kommando 
for å sette inn tyngdepunktet til en mangekant. 
Det oppgir T som tyngdepunktet til ABCT. Det 
betyr trolig at Geogebra regner ut tyngdepunk-
tet av mangekanter generelt ved å regne ut gjen-
nomsnittet av hjørnenes koordinater. Du kan 
sjekke på andre mangekanter for å se at samme 
regel er brukt. Men, er dette virkelig tyngde-
punktet til firkanten? Lager du en fysisk modell 

Figur 3

Figur 4

Figur 5

(fortsettes side 46)
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Hva mener vi med midten av en figur? Her ser 
vi hovedsakelig på trekanter. Dersom vi tenker 
oss at trekantene har en viss vekt kan vi spørre 
etter balansepunktet, opphengspunktet eller 
tyngdepunktet for forskjellige typer trekanter. 
Vi lar oss inspirere av uroer og ser først på den 
enkleste typen.

To legemer av samme vekt skal henges fra 
en stang. Stangen betrakter vi her som vektløs. 
Hvor finner vi balansepunktet når stangen skal 
henges opp i et punkt?

Intuisjonen forteller oss at opphengspunktet 
må være midt mellom vektene, i alle fall så lenge 
massene er like store.

Figur 1. En enkel uro

Skal denne ”miniuroen” nå innlemmes i en 
større uro, der vi bruker en tredje masse (av 

samme størrelse), så er det naturlig at opphengs-
punktet er nærmere stangen med de to massene 
enn den enkle massen. Vektstangprinsippet sier 
at den nye stangen må deles i forhold 2:1 for å 
finne balansepunktet (samme forhold som mas-
sene). Her forutsetter vi at stengenes vekt kan 
neglisjeres.

1 2

Figur 2.  Sammensatt uro

Betrakter vi nå denne uroen fra fugleperspektiv 
så oppdager vi raskt en trekant. Trekanten for-
andrer seg når uroen rører på seg, men det er en 
del forhold som er konstante.

Median

Figur 3. Uro sett fra oven

Den ene stangen representerer en side i tre-

Christoph Kirfel

Hvor er midten?

Christoph Kirfel, Universitetet i Bergen
christoph.kirfel@math.uib.no
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kanten mens den andre representerer en såkalt 
”median” (forbindelse mellom et trekanthjørne 
og midtpunktet på den motstående siden).

Vi kan altså si at balansepunktet for en slik 
uro må ligge på en median og balansepunktet 
deler medianen i forhold 2:1. Tegner vi inn de to 
andre medianene i trekanten så er det nå opp-
lagt at balansepunktet må ligge på disse også. 
Men det betyr at medianene møtes i et punkt, 
nemlig balansepunktet for uroen og medianene 
deler hverandre i forhold 2:1.

Figur 4.  Medianene møtes i tyngdepunktet

Massive trekanter
I de første undersøkelsene vi gjorde var massene 
konsentrert i trekanthjørnene. Nå ønsker vi å se 
på en massiv trekant for eksempel i papp eller 
metall og finne opphengspunktet for den. 

Mistanken er den at medianenes skjærings-
punkt vil gjøre jobben også her. Til dette formål 
tenker vi oss trekanten delt i parallelle smale 
striper.

Figur 5. Oppdeling i striper

Vi tenker oss stripene veldig smale. Da vil stri-
pene (tenkt hver for seg) balansere over en støt-
tekant (knivsegg) som går langs en median. Det 
betyr at en median kan fungere som en slags 
støtte for trekanten. Det er opplagt at de andre 
medianene hver for seg også må kunne fungere 
som støttelinjer og at dermed tyngdepunktet er 
å finne der de tre medianene møtes. Delings-

forholdet er 2:1 for hver av dem som vi viste 
ovenfor.

Til slutt vil vi gjerne ta en titt på trekanter, 
der massen er fordelt langs med kantene. Vi 
forestiller oss tre massive jernrør eller stenger 
av et annet materiale. Mellomrommet er fylt 
med en slags vektløs papp. Hvor finner vi nå 
opphengspunktet for en slik konstruksjon?

Ideen er å gjennomføre følgende tankeekspe-
riment: I stedet for en uro med tre jernstenger 
sveist sammen, ser vi på følgende uro. 

Figur 6. Trekant av massive jernrør 

Vi fester jernrørene i en tråd som henges midt 
på den tilhørende siden i den vekt løse trekan-
ten. I tegningen er  dette gjennomført kun for 
en side. 

Figur 7.  En jernstang erstattes

Det er opplagt at opphengspunktet for hele 
uroen er uforandret. Dvs. at vi egentlig kan 
tenke oss massene konsentrert i sidemidtpunk-
tene og vår oppgave er å finne balansepunktet 
for sidemidtpunkttrekanten. Men her er det 
altså forskjellige masser i de enkelte sidemidt-
punktene. 
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Masse b

Masse c

Masse a

Figur 8.  Alle jernstengene erstattes.

Vi arbeider videre med sidemidtpunkttrekanten 
og tenker oss at i hvert hjørne av denne er det 
forskjellige masser (a, b og c). Husk at sidemidt-
punkttrekanten er formlik med den opprinne-
lige trekanten. (Hvorfor?)

Vi gjennomfører et nytt tankeeksperiment. 
I stedet for balansepunktet leter vi i første 
omgang etter en støttelinje gjennom et av hjør-
nene (stiplet linje gjennom massen c), som er 
slik at trekanten balanserer over denne støtte-
linjen. 

Masse b

Masse c

Masse ax y

b/2a/2

Figur 9

Vi må sørge for at støttekanten deler trekantsi-
den (mellom massene a og b) slik at massene på 
hver side er avbalansert. Massen c som hviler på 
støttekanten behøver vi ikke ta hensyn til. 

Vektstangprinsippet forteller oss at vi må ha 
xb = ya, eller x/y = a/b for å oppnå balanse. Vi 
kan si at støttelinjen deler trekantsiden i samme 
forhold som de tilstøtende sidene. 

Vi skal nå undersøke hvilken rolle denne 
støttelinjen spiller. Vi merker av punktet V 
på støttelinjen som ligger like langt fra Q som 
punktet T. Skjæringspunktet mellom støttelin-
jen og QR kaller vi O.

x y

b/2a/2

R QO

V

T

Figur 10. Formlike trekanter

Vi skal nå vise at trekantene TOR og OQV er 
formlike. For det første har de en  toppvinke-
len ved O.  For det andre har to par av sidene 
samme forhold, nemlig

 

Siden nå trekantene er formlike er vinkel RTO 
lik vinkel OVQ. I tillegg er trekanten TVQ  like-
beinet og viklene OVQ og VTQ er like. Dermed 
er altså vinklene ved T på hver sin side av støt-
telinjen de samme.  Støttelinjen er altså halver-
ingslinjen (vinkelhalvering) og balansepunktet 
ligger på halveringslinjen.

På samme måte kan en også vise at balan-
sepunktet ligger på de andre halveringslinjene 
i trekanten (sidemidtpunkttrekanten). For å 
finne balansepunktet må vi derfor finne halv-
eringslinjenes skjæringspunkt. Det er som kjent 
senteret for den innskrevne sirkelen i trekanten 
(sidemidtpunkttrekanten). Dette punktet heter 
også innsenteret.

Vi konkluderer med å oppsummere resulta-
tene:
– Medianenes skjæringspunkt er tyngde-

punkt i trekanter som enter er massive eller 
der massen er konsentrert i hjørnene og 
fordelt likt.

– En trekantet uro der massene ligger langs 
med kantene har sitt balansepunkt i inn-
senteret for sidemidtpunkttrekanten.
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Dynamiske geometriverktøy er en samlebe-
tegnelse på digitale konstruksjonsverktøy som 
har den egenskapen at du i etterkant av å ha 
plassert punkt, linjestykker, linjer, sirkler eller 
lignende har mulighet for å ta tak i og endre 
på egenskapene til disse grunnleggende geome-
triske objektene. Når en gjør endringer på disse 
grunnleggende objektene får det konsekvenser 
for figuren/konstruksjonen objektet er en del 
av. Konstruksjonsprogrammer som har denne 
egenskapen kalles et dynamisk geometriverk-
tøy.

Det finnes en rekke slike programmer i bruk 
i dag. Alle eksempler i denne artikkelen er laget 
i Cabri, men det er ingenting i veien for å gjøre 
de samme konstruksjonene i for eksempel Geo-
Gebra som gratis kan lastes ned fra nettet.

Analytisk geometri er grenen av matematik-
ken der geometriske problemer får algebraiske 
formuleringer. Det var de to franske matemati-
kerne Rene Descartes (1595–1650) og Pierre de 
Fermat (1601–1665) som etablerte den analy-
tiske geometrien ved å innføre koordinatsyste-
met til de geometriske problemene. 

En algebraisk formulering for avstanden 
mellom to punkter i et koordinatsystem blir ofte 
brukt for å løse problemer  i analytisk geometri. 

Læreverket ”Matematikk 3MX” presenterer for-
melen slik: Avstanden d mellom punktene (x

1
, y

2
) 

og (x
2
, y

2
) er gitt ved formelen 

 
2 2

2 1 2 1( ) ( )d x x y y= − + −

En oppgave hentet fra nevnte læreverk ser slik 
ut:

Bestem det geometriske stedet for de punk-
tene P som ligger i avstand 3 fra punktet 
S(1, 2). Finn likningen for kurven. 

Forfatterne av læreverket sitt forslag til løsning 
er:

Det geometriske stedet er en sirkel med 
radius 3 og sentrum S. For å finne lignin-
gen lar vi P(x, y) være et vilkårlig punkt på 
sirkelen. Siden avstanden fra S til P skal 
være 3, gir avstandsformelen at 

2 2( 1) ( 2) 3x y− + − =

Ved å kvadrere får vi likningen for en sirkel med 
radius 3 og sentrum S(1, 2):

 
2 2( 1) ( 2) 9x y− + − =

Vi kan også tenke oss at vi forsøker å løse/illus-
trere oppgaven med det dynamiske konstruk-
sjonsverktøyet Cabri. 

Henning Bueie

Analytisk geometri med 
dynamiske geometriverktøy

Henning Bueie, Åretta skole, Lillehammer
henning.bueie@lillehammer.kommune.no
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Ved å bruke funksjonen ”Vis aksene” (figur 
1) kan vi hente fram et koordinatsystem. Bruker 
vi etterpå funksjonen ”Definer rutenett”, så får 
vi et koordinatsystem med punkt. Vi plasserer 
punktet S(1, 2) inn i koordinatsystemet (figur 
2).

Så kan vi få Cabri til å lese ut koordinatene 
til S ved å bruke funksjonen ”Likning og 
koordinater”.    

Deretter velger vi funksjonen ”Sirkel” og 
trekker opp en sirkel i koordinatsystemet som 
har avstand 3 fra S (figur 3).

Vi kan nå igjen bruke funksjonen ”Likning 
og koordinater” og klikke på sirkelen. Da leser 
Cabri ut likningen for en sirkel (figur 4).

Vi ser av figuren at likningen er samsvarende 
med likningen vi regnet oss fram til.

Vi kan også bruke Cabri til å utforske egen-
skapene ved sirkellikningen, ved å endre på den 
ferdige figuren. Da kan vi ta tak i sentrum på 
sirkelen og flytte på det, og observere hvilke 
deler av sirkellikningen som endrer på seg. Vi 
kan også endre på sirkelens radius og se hvilke 
deler av sirkellikningen som endrer seg nå.

En annen type oppgave som presenteres i 
læreverket ”Matematikk 3MX” er Finn liknin-
gen for det geometriske stedet for de punktene 
P som ligger like langt fra punktene A(–1, 2) og 
B(3, 0).

Figur 1

Figur 2

Figur 3

Figur 4
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Læreverkets løsning:
Det geometriske stedet er midtnormalen mellom 
A og B. Vi finner likningen for midtnormalen 
ved å sette avstanden fra P(x, y) til A(–1, 2) lik 
avstanden fra P(x, y) til B(3, 0).
Avstandsformelen gir at

 
2 2 2 2( 1) ( 2) ( 3)x y x y+ + − = − +

Ved å kvadrere og ordne likningen får vi at 
y = 2x – 1. Det er likningen for midtnormalen 
mellom A og B.

Denne oppgaven kan også gjøres med Cabri. 
Vi bruker samme framgangsmåte som i sted og 
plasserer punktene A og B inn i et koordinat-
system (figur 5).
Vi har nå muligheten til å konstruere midtnor-

malen mellom punktene fra bunnen av ved å 
bruke funksjonen sirkel, eller vi kan bruke den 
ferdigdefinerte funksjonen ”Midtnormal”.

Vi velger å bruke sirkler og konstruerer midt-
normalen (figur 6).

Nå kan vi igjen bruke funksjonen ”Likning 
og koordinater” og klikke på midtnormalen. 
Da får vi opp likningen til midtnormalen (figur 
7).

Vi ser igjen at likningen er samsvarende med 
likningen vi fikk tidligere. Igjen kan vi glede oss 
med å ta tak i enten punkt A eller B og bevege på 
det. Da ser vi hvordan likningen for midtnor-
malen endrer seg etter hvordan den beveger på 
seg i koordinatsystemet.

En annen oppgave læreverket presenterer er 
Bestem det geometriske stedet for punktene P 
som ligger like langt fra punktet F(0, 2) som fra 

linja y = –2. Finn likningen for det geometriske 
stedet.

Læreverkets løsning:
Det geometriske stedet blir en parabel med 
brennpunkt F(0, 2) og styrelinja y = –2. 

Avstanden fra P(x, y) til F(0, 2) er 
2 2( 2)x y+ − . På figuren er avstand fra P(x, y) 

til linja y = –2 lik y + 2. Vi setter disse avstanden 
lik hverandre og kvadrerer. 

2 2( 2) 2x y y+ − = +   gir 2 2 2( 2) ( 2)x y y+ − = +

Legg merke til at y + 2 er positiv. Derfor blir det 
ingen forandring på løsningen av likningen ved 
kvadreringen. Vi regner ut og løser likningen 
med hensyn på y:

Figur 5

Figur 6

Figur 7
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2 2 24 4 4 4x y y y y+ − + = + +   dvs. 21

8
y x=

Svaret 21

8
y x=  kjenner vi igjen som likningen 

for en parabel.

Igjen kan vi bruke Cabri for å løse den 
samme oppgaven. Vi starter med å tegne inn 
brennpunkt F(0, 2) og styrelinje y = –2 i et 
koordinatsystem (figur 8).

Vi vet at egenskapene til et punkt på para-
belen er  at avstandene til styrelinjen og brenn-
punktet er like store.

Med dette som utgangspunkt lager vi en 
normal på styrelinja y = –2 (figur 9).

Så konstruerer vi en midtnormal mellom F 
og skjæringen mellom styrelinjen og normalen 
(figur 10).

Så plasserer vi et punkt der midtnormalen 
skjærer normalen på styrelinjen. Vi bruker der-
etter funksjonen ”Spor På/Av” og setter sporing 
på dette punktet. Deretter tar vi tak i norma-
len på styrelinjen og beveger på den. Med dette 
tegner vi en parabel (figur 11). Dersom vi ønsker 
å finne likningen til parabelen kan vi bruke 
funksjonen kjeglesnitt. Vi bruker kjeglesnitt-
funksjonen og legger en parabel oppå parabelen 
vi tegnet med sporingsfunksjonen. På den siste 
parabelen kan vi bruke funksjonen ”Likning og 
koordinater”. Da viser Cabri parabelens likning. 
Vi finner på denne måten at likningen er 

 

2 2 21
8 0 8

8
x y x y y x− = → = → = .

Dette samsvarer igjen med løsningen som ble 
funnet ved hjelp av avstandsformelen.

Vi har til nå brukt det dynamiske geometri-
verktøyet Cabri til å løse konkrete oppgaver. En 
kan også tenke seg Cabri brukt som et induktivt 
hjelpemiddel i forhold til analytisk geometri.

Figur 8

Figur 9

Figur 10
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La oss ta utgangspunkt i Cabris ”kjeglesnitt” 
funksjon og tegne et tilfeldig valgt kjeglesnitt.

Vi tegner en hyperbel og plasserer den i et 
koordinatsystem. Deretter bruker vi ”Likning 
og koordinater” og leser ut hyperbelens likning 
(figur 12).  Vi kan nå endre på hyperbelens form 
og studere hvordan likningen endrer på seg. Vi 
kan endre på kjeglesnitt slik at det går over til 
å bli en ellipse eller en parabel, samtidig som vi 
legger merke til likningen og ser hvordan den 

forandrer seg. Kanskje kan vi se noen fellestrekk 
for likningen når kjeglesnittet er en parabel, 
ellipse eller en hyperbel.

Det dynamiske geometriverktøyet Cabri kan 
også brukes til for eksempel enkle animasjoner. 
Vi skal nå se på hvordan vi med enkle grep kan 

Figur 11

Figur 12

Figur 13

Figur 14

Figur 15
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Figur 16

nen av en ellipse. En ellipse er som kjent definert 
ved at den består av punkter som har en fast 
samlet avstand fra to brennpunkter. Når brenn-
punktene møtes går ellipsen over til en sirkel. 

Vi avsetter et linjestykke med en vilkårlig 
avstand i Cabri. Deretter plasserer vi et punkt på 
et vilkårlig sted på linjestykket, og måler avstan-

den frå endepunktene inn mot punktet (figur 
16). Summen av avstandene mellom punktet og 
endepunktene vil være konstant uansett hvor 
vi måtte velge punktet. Så trekker vi opp et lin-
jestykke på skjermen som er noe kortere enn 
det første og bruker funksjonen ”Avsett mål”} 
og avsetter de to avstandene fra hvert av ende-

Figur 17

Figur 18

Figur 19

bruke verktøyet til å animere en ellipse som kan 
være utgangspunkt for diskusjon og refleksjon. 

La oss starte med å tegne opp en sirkel og 
kalle sentrum i sirkelen for B 1. Vi plasserer så 
et punkt B 2 på et vilkårlig sted inne i sirkelen 
(figur 13).

Vi konstruerer så en midtnormal mellom 

punkt B 2 og et punkt på sirkellinjen, ved å 
bruke funksjonen ”midtnormal” (figur 14). 

Deretter bruker vi funksjonen ”Spor på/av” 
på midtnormalen til å spore bevegelsene til den, 
på samme måte som vi gjorde med parabel-
eksempelet. Deretter henter vi fram funksjo-
nen ”Animer”, trekker i punktet som ligger på 
sirkellinjen og slipper (figur 15). Midtnorma-
lene danner tangentmengden til en ellipse med 
brennpunkt B1 og B2, og Cabri kan animere 
denne ellipsen.

Det er også mulig å animere seg fram til en 
ellipse ved å ta direkte utgangspunkt i definisjo- (fortsettes side 46)



1/2008 tangenten18

Med parabeln som exempel visas hur den 
historiskt-kulturella utvecklingen av idéer, 
uttrycksformer, metoder och verktyg kan berika 
och utveckla ett matematiskt begrepp och hur 
detta kan uppfattas. Vilka didaktiska problem 
och möjligheter ger detta i dagens skola? 

En inblick i dagens skolmatematik visar att 
begrepp och metoder ofta hanteras isolerade, 
utan att integreras i ett större sammanhang, 
och att särskilt i gymnasiet det mesta bearbetas 
med algebraiska verktyg. Men just detta spe-
ciella matematiska symbolspråk vållar många 
elever stora problem, både vad gäller symboler-
nas mening och innebörd och hur de hanteras.

Sammantaget kan detta för skolelever ge en 
bild av matematiken som osammanhängande 
och svårförståelig, och de tillämpningar som 
lyfts fram i motiverande syfte blir lätt mer en 
typ av utsmyckning än en del av en integre-
rad matematisk kunskap. Ett exempel som 
kan illustrera detta är andragradskurvan. En 
mängd typer av problem och tekniker som 
behandlas i skolmatematiken är relaterade till 
denna klassiska graf. Några välkända exempel 

är följande: 
– begreppet kvadratrot, som kan beröra en 

grundläggande utvidgning av talbegreppet 
från rationella till reella tal

– lösning av andragradsekvationer (med 
kvadratkomplettering) och därmed även 
en utvidgning av talbegreppet från reella 
tal till komplexa

– ett grundläggande exempel på polynom och 
polynoms egenskaper 

– andragradspolynom är i skolan ofta den 
första typen av funktioner som studeras i 
samband med derivata och optimering.

– i tillämpningar ofta kallad parabel, som 
studerades grundligt redan i den klas-
siska grekiska geometrin, vars reflektions-
egenskap utnyttjas i parabolantenner och 
vars form återfinns i kaströrelsen

Hur man uppfattar eller förstår vad en andra-
gradskurva är präglas av hur den beskrivs, 
definieras, behandlas, används, osv. Här spelar 
olika uttrycksformer en central roll, inte bara 
för hur en individ uppfattar ett sådant matema-
tiskt ”fenomen”, utan också hur ”fenomenet” 
utvecklas genom historien och även påverkar 
utvecklingen av matematiken själv.

För Euklides, Arkimedes och Apollonius för 
mer än tvåtusen år sedan, var parabeln ett rent 
geometriskt objekt som definierades med ”van-
ligt” språk och analyserades mer eller mindre 

Christer Bergsten

Vad är en parabel?

Denne artikkelen har vi fått fra vårt svenske 
søstertidsskrift Nämnaren. Den sto på trykk i 
nr. 1/2006.
http://ncm.gu.se/node/1144
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fullständigt med den konstruktiva och deduk-
tiva geometrins verktyg (se Thompson, 1991). 
Arkimedes lyckades även, utan vår tids alge-
braiska verktyg, att bestämma arean av ett para-
belsegment med hjälp av en konvergent geome-
trisk summa (se t ex Popp, 1978, s. 96–105).

Det är intressant att jämföra dagens alge-
braiska beskrivning av en andragradskurva 
med en ekvation i ett koordinatsystem med den 
generella geometriska egenskap hos en parabel 
som Arkimedes beskriver i följande lemma (se 
t ex Great Books, 1952; se även figuren nedan). 
Observera att den moderna notationen för kva-
drat inte finns hos Arkimedes.

If from a point on a parabola a straight line 
be drawn which is either itself the axis or 
parallel to the axis, as PV, and if from two 
other points Q, Q’ on the parabola straight 
lines be drawn parallel to the tangent at P 
meeting PV in V, V’, respectively, then PV : 
PV’ = QV 2 : Q’V’ 2 .

Två andra sätt att beskriva parabeln geome-
triskt ges i följande två figurer. I figuren när-
mast nedan ges en klassisk beskrivning av para-
beln. Där är punkten F given, liksom den räta 
linjen d. En punkt P (rakt över en godtyckligt 
vald punkt A på d) som har samma avstånd till 
F som till d kan då konstrueras som i figuren: 
AF:s mittpunktsnormal genom M  skär norma-
len genom A till d i P. Punkten P ligger då på en 
parabel med brännpunkt F och styrlinje d.

I följande figur  är sträckan AB given och E en 
godtycklig punkt på AB eller dess förlängning. 
AD är lika lång som AE och sträckan AC (eller 
dess förlängning) skär normalen genom E till 
AB i P. P ligger då på en parabel. Detta visas av 
att kvadraten AEGD är lika stor som rektangeln 
ABFH, eftersom rektanglarna HPGD och EBFP 
har samma area.

I och med Descartes analytiska geometri på 
1600-talet blev det möjligt att använda ett enkelt 
och manipulerbart algebraiskt uttryck för att 
beskriva läget för en punkt på en parabel inpla-
cerad i ett koordinatsystem genom att ange sam-
bandet mellan punktens x- och y-koordinater. 
En geometrisk form ”avbildas” på ett algebraiskt 
uttryck y = x 2. Därmed hade parabeln genomgått 
en metamorfos från ett geometriskt objekt till 
ett algebraiskt objekt. Genom att koppla dessa 
fundamentalt olika objekt till varandra blev 

V1

Q1

Q

V

P

P

Ad

F

M

 D G  C

 A E  B

H
P

F
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det också möjligt att studera det ena objektets 
egenskaper med det andras verktyg. På detta 
sätt kan det algebraiska symbolspråket ses som 
ett didaktiskt verktyg för att bättre förstå ett 
geometriskt objekt (Bergsten, 2003; 2004).

Med hjälp av Descartes nya metod kunde 
kurvor ingen tidigare kunnat föreställa sig 
beskrivas och ritas, t ex parabler av högre ord-
ning y n =px, n >2 , Fermats parabler y n = ax m 
och nya domäner som högre dimensioner och 
kvadratiska former kunde börja utforskas.

Så snart den tungrodda geometriska analy-
sen kompletterats med den smidiga algebraiska 
kalkylen utvecklades mate matiken snabbt, sär-
skilt genom insatserna av Leibniz och Newton. 
Inte bara de tre klassiska kägelsnitten (parabel, 
ellips, hyperbel), som nu också kunde kallas 
andra gradskurvor, utan även motsvarande 
3-dimensionella andragradsytor (paraboloid, 
ellipsoid, hyperboloid), kunde studeras som 
kvadratiska former, vilka med hjälp av egen-
värdesteori och matrisnotation under 1800-talet 
fick en enhetlig och systematisk matematisk 
behandling, som också underlättade deras 
många tillämpningsområden.

När dagens datorer, med en snabbhet som 
troligen även antikens geometriker skulle 
häpna över, hanterar matriser och numeriska 
beräkningar så snabbt att användaren bara 
genom enkla handrörelser direkt kan omforma 
och studera parabelns och andra kurvors geo-
metriska egenskaper som dynamiska figurer på 
en skärm, är det åter det geometriska objektet 
i sig som kan komma i fokus. Men det är efter 
en ny metamorfos som parabeln nu är ett dyna-
miskt objekt på en datorskärm. Matematiken 
har gett sig själv ytterligare ett didaktiskt verk-
tyg, man skulle kunna säga för att bättre förstå 
sig själv. 

Vad är då en parabel? Ett sätt att svara på 
frågan är det semiotiska: meningen förflyttar sig 
genom uttrycksformerna som det som betrakta-
ren uttolkar ur dessa, mot bakgrund av de kun-
skaper och erfarenheter han/hon aktiverar. Den 
historiska utvecklingen av matematiken visar 

hur meningen ändrar ansikte när nya matema-
tiska register utvecklas och används på objekt 
som tidigare studerades med andra register (se 
Duval, 2002). Via en semiotisk kedja (se t ex 
Presmeg, 2002) har skärningen mellan en kon 
och ett plan blivit en algebraisk ekvation med 
en diagonaliserbar kvadratisk form represente-
rad av en symmetrisk matris, eller elektroniska 
punkter på en datorskärm. 

För realgymnasieeleven i Sverige på 
1960-talet var en parabel den geometriska orten 
för punkter med samma avstånd till en given 
punkt (fokus) respektive linje (styrlinje), som 
i figur en ovan, en egenskap som snabbt kläd-
des i den analytiska geometrins algebraiska 
uttrycksform x 2 = 4ay , på vilken en systematisk 
behandling av parabelns egenskaper grunda-
des (se t ex läroboken av Sjöstedt & Thörnqvist, 
1963). Kägelsnittsdefinitionen från Apollonius 
studerades också, om än som överkurs. Studiet 
av parabeln integrerades i området analytisk 
geometri.

Gymnasieeleven på 1990-talet fick parabeln 
serverad som en algebraiskt definierad andra-
gradskurva y = x 2, dvs som grafen till en funk-
tion, vars form ”prickas in” via en värdetabell. 
Någon diskussion av egenskaper utöver de 
uppenbara (att y ≥ 0 och axelsymmetrin) gjor-
des sällan, som till exempel den avståndsinva-
rians som nämndes ovan eller en analys av dess 
tangent och normal. Tangenter hanterades med 
derivata. Parabeln bäddades in i området funk-
tionslära. På samma sätt mötte universitetsstu-
denterna andragradsytorna genom studiet av 
kvadratiska former, inbäddat i området linjär 
algebra. Kommer 2000-talets gymnasie elever att 
möta parabeln i form av ett dynamiskt objekt 
på en datorskärm, vars egenskaper får undersö-
kas laborativt, och fastställas geometriskt eller 
algebraiskt där detta är möjligt med hänsyn till 
elevernas för kunskaper. Och i vilket samman-
hang ska det då bäddas in? 

Ett användbart begrepp vid diskussion om 
sådana sammanhang är den integration av 
praktisk kunskap (typer av problem och meto-
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der att lösa dessa) och teoretisk kunskap (teo-
retiska verktyg och teorier som ger en grund åt 
den praktiska kunskapen) som inom den antro-
pologiska didaktikteorin kallas praxeologi (vad 
man kan beskriva som en matematisk helhet). 
En praxeologi M växer fram som ett svar på en 
fråga som varit problematisk och ställts av en 
grupp eller institution. Att studera M förutsät-
ter därför en koppling till de frågor som ger M 
dess existensberättigande. Samtidigt måste ett 
studieobjekt synliggöras (objektifieras; se Rad-
ford, 2002) genom val av representationsform. 
Hur allt detta kan realiseras i ett klassrum är en 
konsekvens av den didaktiska transpositionen, 
som sätter gränser för vad som är möjligt (se 
t ex Barbé et al, 2005). Några punkter som då 
aktualiseras är dessa:
– Bild av en parabel (ikon)?
– Algebraisk representation (symbol)?
– En definierande egenskap ger inte bara 

formen utan också grund för vidare utfors-
kning och analys.

– Objektifieringsprocessen för den lärande 
divergerar, också genom de olika matema-
tiska helheter som aktiveras.

Med koppling till det matematiska klassrum-
met kan jag alltså konstatera att det historiska 
perspektivet inte bara ger färg och trevnad åt 
matematiken, det ger dessutom en kuliss och 
ett argument, och kan vara ett didaktiskt 
verktyg genom att visa på andra aspekter än 
de som presenteras i en rent metodoriente-
rad matematikunder visning. Detta kan vara 
avgörande för att materialet ska få liv. Ett intres-
sant perspektiv är att arbeta med vad Boero et 
al (1997) kallar ”röster och ekon”. Läraren låter 
elever arbeta med frågor och uppgifter kring 
historiskt viktiga matematiska problem/uttryck 
vilka utgör ”röster” som bär med sig ett inne-
håll och en diskurs från den valda kulturella 
horisonten. Genom detta arbete kopplas dessa 
”röster” till elevens egna tolkningar, uppfattnin-
gar och erfarenheter så att eleven då skapar ett 
”eko” (se vidare Fauvel och van Maanen, 2000, 

sid. 154 – 167). Exempel på övningar med detta 
syfte kan hämtas till exempel från de ”Problem 
Studies” som finns i Eves (1983). 

En möjlighet är också att arbeta med vad jag 
kallar brouppgifter, dvs att översätta egenskaper 
mellan olika semiotiska register eller alternativa 
beskrivningar. 
– Bygg en bro mellan parabeln och andra-

gradsfunktionen definierad som  y = x 2, i 
ett rätvinkligt koordinatsystem.

– Undersök reflektionsegenskapen hos en 
geometriskt definierad parabel respektive 
en algebraiskt definierad andragradskurva.

– Bygg en bro mellan avståndsparabeln och 
areaparabeln (se de två sista figurerna 
ovan).

Som exempel kan man utgå från andragrads-
funktionen y = x 2 och från den bygga en bro till 
avståndsegenskapen hos parabeln. Sök då om 
möjligt en punkt (0, a) på y-axeln (dvs fokus, 
då måste styrlinjen vara y = – a) sådan att 
y 2 + ( y – a ) 2= ( y + a ) 2 för alla (x, y) med y = x 2 . 
Detta ger y = 4ay och därmed fungerar det med 
a = 1/4.

Avslutningsvis kan jag som en didaktisk slutsats 
lyfta fram följande observationer:
– I en lärandesituation kan de objektifie-

ringsprocesser som lyfts fram genom de 
olika uttrycksformerna resultera i funda-
mentalt olika utfall/begreppsbilder

– Möjligheten att relatera till andra uttrycks-
former (semiotiska register) styrs av den 
övergripande didaktiska situationen, som 
en följd av den didaktiska transposition 
som ägt rum. 
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Holmboeprisen fordoblet

Vi har fått den hyggelige meldingen at styret i 
Abelfondet har fordoblet Holmboeprisen. Det 
totale prisbeløpet er nå 100 000 kroner fordelt 
på 50 000 til vinneren og 50 000 til skolen 
vedkommende er tilknyttet. Nominasjonsfristen 
for årets pris er forøvrig gått ut, og Holmboe-
komiteen er i ferd med å vurdere de innkomne 
nominasjonene. Styret i Norsk matematikkråd 
håper å foreta den endelige beslutningen i sitt 
møte 4. april.

Tom Lindstrøm
Leder i Norsk matematikkråd
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Rett som det er har vi på vår skole besøk av fyl-
kesråd for utdanning. For ikke altfor lenge sia 
holdt vår – forrige får jeg vel si – fylkesråd en 
liten tale til oss om frafall i skolen. Botemidlet 
han foreslo, var å tilby snøskuter valgfag ved 
skolen.

Ikke sjelden møter vi velmente synspunk-
ter i media, det være seg fra journalister eller 
andre som måtte mene noe om skolen. Gjen-
nomgangstonen er ofte at skolen må likne mer 
på samfunnet utafor for at elevene skal bli moti-
vert. Og det er påtakelig hvordan vi lærere rela-
tivt ukritisk hører på disse påstandene og prøver 
å føye oss etter hva samfunnet utafor synes vi bør 
gjøre: Det skal de i alle fall ikke ha på oss at vi 
ikke prøver å trekke verden inn i skolen.

I matematikkfaget har vi faktisk lang tradi-
sjon for dette: På Folkeskolen – i mitt tilfelle 
– dukka det opp noe vi kalte lesestykker, regne-
oppgaver der det var lesbar tekst, relativt tidlig: 
Per (han het alltid Per) skal i butikken og handle 
for mor: 2 l melk á kr. 0,85. 3 kg sukker á kr. 1,15. 
0,5 kg smør á 2 kr. Mor ga ham 10 kr. Hvor mye 
skulle han ha igjen fra kjøpmannen? Dette skulle 
motivere oss for innsats.

Og bildet har ikke endra seg. I vår tid møter 
elevene alltid såkalt praktiske oppgaver til eksa-

men i den videregående skolen. Noen har sett 
slik ut:

1) (Grunnkurs, 1995) En sandhaug har form 
som en kjegle med diameter på 2,6 m og 
høyde på 1,8 m. Finn volumet av kjeglen. 

2) (Videregående kurs, 1990-tallet) I et stykke 
i vektorregning lot oppgava to fly starte fra 
samme flyplass med ulike tredimensjonale 
grafer der tida t fra et gitt klokkeslett var 
den variable: Vil de to flyene kollidere?

3) (Grunnkurs 2006) Bildet viser en ska-
teboard-rampe. Høyden fra bakken til 
toppen av rampen er 2,5 meter. Den er 3 
meter bred. Gjør et overslag over hvor lang 
bunnen av banen er (den vannrette delen). 
Beregn hvor mange m2 materiale som 
trengs til å lage banen. 

Hans Isdahl

Motivasjon og matematikk: 
Skolestua og verden

Hans Isdahl
lektor ved Nordreisa videregående skole
hansi@nordtroms.net
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4) (Grunnkurs, 2007) Ta 
egne mål og undersøk om 
noen av disse to skiltene er 
et gyllent rektangel. Hvor 
mye må kuttes av bredden 
eller lengden av dem for 
at de skal bli gylne rek-
tangler? Gi ett svar for det 
øverste og ett svar for det 
nederste skiltet.

Disse oppgavene har alle store 
svakheter:
– Grushaugen i 1) er umulig 

å lage: Ei ur og en grus-
haug blir ikke over 38o, aldri 54o som her.

– Flyene i 2) blir betrakta som punkter uten 
utstrekning: Skal tro hva flygeledere sier 
om slike sikkerhetsmarginer.

– Å finne mål utfra et fotografi er greit nok 
i 3): Men det er noe kunstig over å oppgi 
noen mål og ikke alle. Jeg kunne tenkt 
meg en alternativ formulering i stedet. Vi 
forutsetter at Per – som han skal hete – er 
på bildet rett ved rampen: Per var på ferie i 
sommer og prøvde en flott skateboardrampe. 
Far tok bilde av ham, og da de kom hjem, tok 
Per fram bildet og sa: Hadde det ikke vært 
fint om vi hadde en slik borte ved idrettsplas-
sen? Far var enig, og utfra bildet prøvde de 
å finne ut hvilke mål denne rampen hadde, 
før de kontakta kommunen og idrettslaget. 
Per var 160 cm da bildet blei tatt. Finn ut 
omtrent hvilke mål de trengte, hvilke de kom 
fram til og hvor mye materialer de trengte for 
å bygge dekket til skateboardrampen.

– Ideen med skiltoppgava 4) er så håpløs at 
kommentarer burde være overflødig: Hva 

blir det igjen av disse skiltene når vi begyn-
ner å skjære i dem? Hvem skal bruke dem? 
Til hva?

Det kan sies mye om ideen med å bringe verden 
”der ute” inn i klasserommet. Egentlig skjønner 
jeg ikke hvorfor vi tar dette for å være en udisku-
tabel sannhet. Bitte små barn har faktisk ingen 
problemer med motivasjon på skolen, og skolen 
må være mye fjernere fra deres virkelighet enn 
fra en tenårings. Og hvilke norske tenåringer 
har noen verden ”der ute” som de vil ha inn 
i klasserommet? Hvem av dem ønsker eksem-
pler fra grustak eller flyplasser inn i timene? 
Var egentlig vi matematikklærere in spe spesielt 
glade for oppgaver der vi skulle handle for mor? 
Var det ikke nok at vi gjorde det på fritida?

Denne diskusjonen synes jeg er viktig, men 
jeg skal la den ligge denne gang. Jeg berører den 
fordi jeg faktisk tror motivasjon har med noe 
annet å gjøre enn at skolen oppleves som livs-
fjern. Livet til en skoleelev er forhåpentligvis og 
sannsynligvis langt mer livsfjernt – sett med 
foreldre og læreres øyne – enn skoletimene.

Det jeg derimot ønsker å si noe om, er kva-
liteten på det praktiske vi bringer inn i klasse-
rommet: Jeg er av den enkle oppfatning at skal 
vi gjøre noe, skal vi gjøre det skikkelig. Skal vi 
gå løs på praktiske anliggender i timene, skal 
det være ekte vare. I grunnskolen i Troms har 
vi en tradisjon på å bringe tradisjonelle, nord-
norske næringer inn i klasserommet. Jeg er ikke 
så veldig opptatt av at elever skal gjenoppleve 
fars og mors – eller heller besteforeldres – liv og 
arbeid i skolen. Jeg tror heller på at vi bør gjøre 
det motsatte: Ta for oss liv og næring og anvende 
våre skolekunnskaper på dem. At vi rett og slett 
kopler vår teori, våre allmennkunnskaper inn-
afor skolefagene til levd liv, og ser styrken og 
meninga med teorien vår i den konteksten. Men 
det må gjøres på en ekte og tilnærma sann måte, 
og ikke med liksomproblemstillinger som bare 
tilslører – og ikke minst kjeder. 

(fortsettes side 48)
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Etter å ha lest en artikkel av Kjartan Tvete i Sti-
finneren fra 2007 [1], ble jeg inspirert til å skrive 
ned noen tanker om tekstoppgaver, og valgte å 
ta utgangspunkt i en enkel oppgave jeg kom 
over. Oppgaven lyder slik: 

Hans går med en skrittlengde på 0,75 
meter. Hvor mange skritt bruker han på 5 
meter?

Problemet med oppgaven er at den ikke gir 
et heltallig resultat. Dessuten vet vi at elever i 
grunnskolen (og studenter ved lærerhøgsko-
lene!) har problemer når de må dele med et 
desimaltall. Det kan være vanskelig å akseptere 
at man faktisk skal dele, eller det kan være pro-
blemer med selve utregningen.

Didaktisk teori forteller oss at det er nyttig å 
se ting fra ulike synsvinkler og å finne ulike løs-
ningsmetoder. På den måten synliggjør vi også 
viktige sammenhenger mellom ulike aspekter 
av faget. 

Dessuten er formell føring av tekstoppgaver 
en kunst som har blitt ødelagt i skolen fra og 
med sekstiåra. For en som fikk lov til å gjen-
nomføre barneskolen (folkeskolen) på femtital-
let, er dette nitrist. Metoden med utregning og 

påfølgende svarsetninger, var nok ment som en 
hjelp til elevene, men min mening er at bruk av 
denne metoden har fratatt elevene evnen til å 
analysere oppgavenes innhold. Jeg håper derfor 
noen kan ha nytte av å lese føringsmåtene i det 
følgende. 

Standard skolemetode
Undersøkelser viser at mange elever, og voksne 
også, har problemer med å løse denne oppgaven 
på den foreskrevne skolemåten, som ser omtrent 
slik ut:

Hans bruker (5 : 0,75) skritt  
≈ 6,67 skritt = 6 hele skritt 

Årsaken til at dette er så vanskelig, er at desi-
maltallet 0,75 skaper problemer. Det å dele med 
desimaltall mindre enn 1 strider mot en av våre 
intuitive eller primitive modeller, nemlig den 
at du får mindre når du deler. Multiplikasjon 
som gjentatt addisjon og divisjon som gjentatt 
subtraksjon gjør jo at det blir slik så lenge vi 
opererer med hele tall. det går også bra så lenge 
vi har desimaltall større enn 1, men så snart vi 
ganger eller deler med desimaltall som ligger 
mellom 0 og 1, blir det motsatt. Vi får mindre 
når vi ganger og mer når vi deler. Skal vi forstå 
det, må vi ty til målingsdivisjon, 5 meter deles 
opp i biter som er 0,75 meter lange. Hvor mange 
biter er det plass til?

Ronald Bradal

Analyse av en tekstoppgave

Ronald Bradal, Høgskolen i Hedmark
ronald.bradal@luh.hihm.no
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Det er mange som ikke klarer å sette opp 
oppstillingen over, men det betyr ikke at alle 
disse ikke klarer å løse oppgaven, de bare tyr 
til andre måter å tenke på.  La oss se på noen 
muligheter, og også på noen muligheter for å få 
støtte til å forstå oppstillingen over bedre.

Tellestrategier
For de yngre elevene, og for mange usikre eldre 
elever eller voksne, kan det føles mest natur-
lig å telle seg fram. Man kan for eksempel telle 
0,75–1,5–2,25–3–3,75–4,5. Da har man tatt 6 
skritt og har igjen en halv meter å gå, dvs. 2/3 
skritt. Er man litt smart, kan det i dette tilfellet 
være lurt å telle to og to skritt, dvs. 1,5–3–4,5. 

Andre kan kanskje finne på å telle ned-
over. Hvis vi teller to og to skritt, vil vi få 
5–3,5–2–0,5. Hans har gått 6 skritt og har 0,5 
meter igjen å gå.

Veien om én
En student gjorde det slik: 

På 1 meter går du 1 1
3  skritt.  

På 5 meter går du da 1 1
3 ·5

 
skritt = 4

3 ·5 
skritt = 6 2

3 skritt (eller 6,67 skritt)

Studenten hadde vondt for å forklare hvordan 
hun fant ut at det var 1 1

3  
skritt for hver meter. 

Ved hjelp av litt kommunikasjon mellom oss to, 
fant hun fram til at for å komme fra 0,75 m til 
1 m, måtte hun legge til 0,25 m, som er lik 1

3  
av 

0,75 m. Følgelig er 1 m lik 1 1
3  

ganger 0,75 m.
Denne tankegangen virker umiddelbart å 

være mye mer innfløkt enn det som er omtalt 
over. Like fullt føles det mer naturlig for mange, 
noe som viser hvor dypt de omtalte intuitive 
strukturene sitter.

Bruk av brøk
Personlig har jeg en tilbøyelighet til å ville løse 
oppgaven slik:

Hans bruker 5 : 3
4 = 5· 4

3  = 20
3  skritt = 6 2

3  
skritt.

Grunnen til dette er at 5 : 0,75 ikke går opp, og 
da føles det bedre å bruke brøk, som gir et nøy-
aktig svar.

Sammenhenger mellom oppsettene over
Et interessant poeng, som bør brukes bevisst av 
lærere i en konkret undervisningssituasjon, er at 
de to siste metodene fører til nøyaktig samme 
utregning, 5· 4

3 , bortsett fra at faktorene har 
byttet plass, noe som jo er helt i orden ut fra 
den kommutative lov for multiplikasjon. Det er 
nettopp det å få se slike sammenhenger som gir 
elevene dypere innsikt i matematikken. Og det 
finnes flere muligheter til å se sammenhenger, 
for eksempel ved å bruke dimensjonsanalyse.

Proporsjonalitetstenkning, reguladetri og 
lignende oppsett
I en artikkel i Caspar Forlags jubileumsskrift 
Stifinneren [1], gir Kjartan Tvete en bred ana-
lyse av hvordan man kan bygge opp en løsnings-
strategi bygget på proporsjonalitetstenkning. 
Dette kan i prinsippet gjøres på mange måter. 
Tvete bruker oppsettet i figur 1. Her blir tallet 
20
3  ≈ 6,67, dvs. 5 m : 0,75 m, en ubenevnt propor-

sjonalitetsfaktor.
Legg merke til at dette oppsettet like gjerne 

kan brukes om vi for eksempel får vite at vi går 
1,5 meter på 2 skritt (figur 2).

Nå blir proporsjonalitetsfaktoren 5 m : 1,5 m 
= 10

3  ≈ 3,33.

Figur 1

0 0,75 20/3 = 6,67 5 m

0 1 skritt 20/3 = 6,67 6,67 skritt

Figur 2

0 1,5 m 20/3 = 6,67 5 m

0 2 skritt 20/3 = 6,67 6,67 skritt
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Legg for øvrig merke til at her kan vi fort få 
en liten unøyaktighet, dersom vi bruker desi-
maltall.

En del mennesker synes at det er naturlig 
å tenke i proporsjonalitet, slik som her. Vi vet 
likevel at mange elever i grunnskolen har pro-
blemer med nettopp dette.

Slike proporsjoner kan forøvrig framstilles 
på mange måter (se også [2]). Oppsettet som 
illustreres i figuren under ble i tidligere tider 
kalt reguladetri – å regulere de tre.

M1 M2 Skritt Lengde

1 a 1 0,75

b c ? 5

Metoden passer i situasjoner der det er mulig å 
bruke både delings- og målingsdivisjon.

Sekund Meter Tommer cm

1 ? 1 2,54

3,3 13,9 ? 7,84

Vi ser at oppsettet kan brukes på mange 
typer situasjoner der man bruker sammensatte 
benevninger.

Dimensjonsanalyse
Jeg underslo et faktum i teksten over, da jeg til-
kjennega min egen preferanse. I tillegg til å vur-
dere om jeg skal bruke brøk, bruker jeg mer eller 
mindre automatisk en liten dimensjonsanalyse 
for å sjekke om jeg tenker riktig. Ofte refser jeg 
meg selv for at jeg er så dum at jeg må gjøre 
dette, men trøster meg med at det faktisk er en 
fin kontroll av det man driver med. Vi regner 
da med benevninger akkurat som vi regner med 
bokstaver i algebraen. Kommer du ut med riktig 
benevning, har du sannsynligvis regnet riktig. 
La oss gjenta oppstillingene over, men med mer 
fullstendige benevninger.

Standardoppstillingen
Hans bruker 5 m : 0,75 m/skritt = 
5 : 0,75 m·skritt/m ≈ 6,67 skritt

Denne dimensjonsanalysen byr på visse 
utfordringer, for vi må bruke regelen for å dele 
med brøk og gange med inverse benevningen. 
Når det er gjort, forkorter vi meter mot meter 
og står igjen med benevningen ”skritt”, slik som 
vi ønsket.

Veien om én
Her får vi det lettere, for nå ser det slik ut:

På 5 meter går du 1 1
3 (skritt/m)·m = 

6 2
3  skritt.

Den tredje varianten over, direkte brøkregning, 
fører til nøyaktig samme behandling av benev-
ningene som i standardoppstillingen.

På barnetrinnet er det tvilsomt om det er 
hensiktsmessig å bruke dimensjonsanalyse, 
men egen erfaring fra ungdomstrinnet viser at 
de flinke elevene trives med dette.

Problemstrukturer
I min tid i grunnskolen, dvs. femtiåras folke-
skole, ble vi innprentet å tenke på problemets 
struktur på en annen måte. Den gang regnet vi 
ganske sikkert mer på slike praktiske situasjoner 
enn man gjør i dagens skole, noe som førte til 
at vi hadde bedre tid å gjøre oss fortrolige med 
ulike praktiske situasjoner. Vi ble lært opp til å 
tenke i baner som for eksempel dette:

Det du betaler =  
pris per enhet · antall enheter (for eksempel 
pris per kg · antall kg vare du kjøper). 

Denne strukturen holder uansett verdien av de 
ulike størrelsene. Ut fra dette oppsettet får du 
så at

Antall enheter =  
det du betaler : pris per enhet
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og at 

Pris per enhet =  
det du betaler : antall enheter

Å kunne alle de tre variantene av denne struk-
turen er svært nyttig, men hvis du kan én av 
dem, er det alltids enkelt å finne de to andre, 
dersom du har det Piaget kalte operasjonell 
kunnskap om å gange og dele. Ett av hans krav 
for at kunnskapen kan kalles operasjonell, er at 
man kan reversere, dvs. at du kan snu tanke-
gangen. Det er nettopp det man gjør når man 
snur og vender på oppsettet over, sammen med 
kunnskap om at multiplikasjon og divisjon er 
motsatte regningsarter.

I vår oppgave er det ikke pris som gjelder, 
men en størrelse som heter lengde. For å fange 
opp dette, kan vi generalisere oppsett til noe slik 
som dette.

Samlet mengde =  
mengde per enhet · antall enheter 
Antall enheter =  
samlet mengde : mengde per enhet 
Mengde per enhet =  
samlet mengde : antall enheter

I vår tilfelle kan dette oversettes til

Samlet lengde =  
skritt per enhet · antall skritt 
Antall skritt =  
samlet lengde : lengde per skritt 
Lengde per skritt =  
samlet lengde : antall skritt

Jeg mener det er nyttig å jobbe med slike struk-
turer, og å anvende dem i et bredt utvalg av 
tilfeller, og med tallstørrelser i alle varianter. 
Kombinerer man dette med en vurdering av 
om resultatene er rimelige, og eventuelt med 
dimensjonsanalyse, er man i ferd med å bygge 
opp en god forståelse av praktiske problemer. 
Legg for øvrig merke til at det å jobbe med slike 

strukturer har stor overføringsverdi til mange 
sammenhenger innen grunnleggende fysikk, 
slik som tid, fart, vei og masse, volum og tett-
het. 

Sluttkommentar
Et sentralt punkt er at elever gjennom skoletida 
bør få se og være med å diskutere flest mulig 
aspekter ved slike typer oppgaver som er omtalt 
over. Dette prinsippet gjelder for øvrig all slags 
matematikk. Det ideelle er at elevene selv får 
lov til å foreslå sine egne metoder, og at læreren 
spinner videre på dette og etter hvert kan vise 
fram flest mulig løsninger, og like viktig, vise 
sammenhenger mellom løsningene.
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I perioden fra januar 2004 til desember 
2007, har lærere fra åtte skoler sammen 
med et team av didaktikere fra Universi-
tetet i Agder, arbeidet for å utvikle læring 
og undervisning i matematikk ved skoler i 
Agder. 

Dette ble gjennomført med basis i to 
forsknings- og utviklingsprosjekter, begge 
med støtte fra Norges Forskningsråd un-
der programmet Kunnskap, Utdanning og 
Læring (KUL). De to prosjektene, Lærings-
fellesskap i matematikk (LCM,) og IKT og 
læring i matematikk (IKTML), har brutt ny 
grunn i forskningssamarbeid. 

Det grunnleggende målet for prosjek-
tene har vært å styrke og fremme bedre 
muligheter for læring for elevene i mate-
matikk. Prosjektene har vært basert på et 
teoretisk perspektiv: inquiry communities. 
Det innebærer at deltakerne skaper inquiry 
communities, med andre ord spørrende og 
undersøkende fellesskap, for å undersøke 
og utforske praksis i matematikk, utvikling 
av matematikkundervisning og å forske på 
prosesser som gjelder læring og undervis-
ning. Både lærere og didaktikere ble sett 
på som forskere i prosjektene. Begge par-
ter har bidratt til å skrive denne boka der 
noen kapitler er på norsk og noen er på 
engelsk. Alle introduksjoner til ulike deler 
er på begge språk. 

Vår intensjon og vårt håp er at ved å 
lese denne boka vil leseren vil få innsikt i 
ideer og resultater angående utviklings-
forskning, som gjelder læring og under-
visning i matematikk, slik de har kommet 
fram gjennom arbeidet i prosjektene.

During the period January 2004 to De-
cember 2007, teachers from 8 schools 
and a didactician team from Agder Uni-
versity, Norway have worked together to 
develop mathematics learning and teach-
ing in school classrooms in Agder.

Two research and development 
projects have been involved, both sup-
ported with funding from the Research 
Council of Norway (Norges forskningsråd) 
in their special programme Kunnskap, Ut-
danning og Læring (KUL – Knowledge, 
Education and Learning).  These projects, 
Learning Communities in Mathematics 
(LCM) and ICT in Mathematics Learning 
(ICTML) have broken new ground in re-
search collaboration.

The fundamental goal of the projects 
has been to enhance knowledge and to 
promote better learning opportunities for 
pupils in mathematics.  The projects have 
been based in a theoretical perspective 
of inquiry communities, in which partici-
pants inquire into practice in mathemat-
ics, in designing mathematics teaching, 
and in researching processes of learning 
and teaching.  Both teachers and didac-
ticians have been seen as researchers in 
the projects.  Both have contributed to 
writing this book where some chapters 
are in Norwegian and some in English.  All 
sections have an introduction in both lan-
guages.

It is our intention and hope that 
through reading this book the reader will 
gain insights into ideas and issues re-
lated to developmental research in math-
ematics learning and teaching as they 
have emerged through our work in these 
projects.

CASPAR FORLAG AS

ISBN 978-82-90898-50-9



tangenten 1/2008 29

Hilde Opsal

Elevbok i ungdomsskulen,  
blir den brukt?
Innleiing
Elevbøker, som eit pedagogisk verkemiddel i 
matematikk, vart innført på ungdomssteget med 
L97.  I informasjonsskrivet frå Statens utdan-
ningskontor i 1999 står det: 

”I matematikkfaget i L97 har elevene mulig-
het for å lage en såkalt ”elevbok” (”regelbok”). 
Elevboka er ment å være et pedagogisk tiltak, 
først og fremst i læringsprosessen for den enkelte 
elev. I tillegg har elevene anledning til å bruke 
den ved eksamen. Boka skal være elevens egen-
produserte bearbeiding/oppsummering av lære-
stoff, gjerne med eksempler på anvendelser.” 
[1]

Men blir desse elevbøkene brukt og korleis 
brukar elevane dei? Kva meinar lærarar og elevar 
om elevbøkene? Mange lærarar eg har snakka 
med, har sterke meiningar om elevbøkene i 
matematikk på ungdomssteget. Eg skal i denne 
artikkelen seie litt om kva eg trur er bakgrunnen 
for elevbøker i matematikk og litt om bruken 
av elevbøker slik eg ser det. Men når det gjeld 
haldningar elevar og lærarar har til elevbøkene 
i matematikk, må eg nok vente med konklusjo-
nen til eg har fått forska litt meir på emnet. I 
denne artikkelen blir det meir dei tankar eg har 
gjort meg om emnet og litt om grunnen til at eg 
finn det interessant å forske nettopp på bruken 

av og haldningar til elevbøker i matematikk på 
ungdomssteget. 

Kvar kom elevbøkene i matematikk frå?
Utgangspunktet til mange forsøk med skriving 
for å lære matematikk tek utgangspunkt i  NCTM 
sin rapport frå 1989, Curriculum and Evaluations 
Standards for School Mathematics. I denne rap-
porten står skildra kva amerikanske lærarar i 
matematikk bør fokusere på: 

Techniques used to teach writing can be 
useful in teaching mathematical commu-
nication. The view of writing as a process 
emphasizes brainstorming, clarifying, and 
revising; this view can readily be applied 
to solving a mathematical problem. The 
simple exercise of writing an explanation 
of how a problem was solved not only helps 
clarify a student’s thinking but also may 
provide other students fresh insights gained 
for viewing the problem from a new per-
spective. [6, s. 142]

Eg trur ikkje alle elevar er einige i at det er enkelt 
å forklare med ord korleis ein løyser ei matema-
tikkoppgåve, men det er ofte klargjerande både 
for seg sjølv og andre. Og ved eit seinare tids-
punkt er det enklare å forstå korleis ein tenkte 
sist ein løyste ei tilsvarande oppgåve dersom ein 
har skreve ei forklaring til tankegangen. Dette er 

Hilde Opsal, Høgskulen i Volda
Hilde.opsal@hivolda.no



1/2008 tangenten30

kanskje ein av hovudgrunnane for innføring av 
elevbok i matematikk på ungdomssteget.

Elevbok i matematikk er noko særnorsk. I 
mange samanhenger i skulematematikken er det 
vi som følgjer etter svenskane, men når det gjeld 
bruk av elevbok i matematikk er det svenskane 
som har tatt etter oss. I Sverige vart eit prosjekt, 
PRIM, starta opp i 2003 der bruk av elevbok i 
matematikk var ein del av prosjektet. (På inter-
nettsida www1.lhs.se/prim/matematik/nordlab.
html finn ein meir om dette). Her i landet har 
elevbok i matematikk vore eit hjelpemiddel i 
hovudsak på ungdomssteget og i vidaregåande 
skule. På same måten som i prosjektet til Prim-
gruppa i Sverige, har ein også her i landet hatt 
forsøk med elevbøker (rett nok med eit anna 
namn). I 3. klasse, på Skjold skule, hadde elevane 
ei mappe dei kalla hjelpebok. Læraren skildrar 
erfaringane med tiltaket slik: I utgangspunktet 
trodde jeg 3. klasse var for ”små” til å skrive en 
hjelpebok. Derfor har jeg styrt en del av skri-
vingen i startfasen. Forslagene om hva de skal 
skrive om har vært lærerstyrt. Men elevene har 
selv bestemt hvordan de skal skrive [9, s. 64]. Det 
er viktig at elevane sjølve bestemmer korleis dei 
skal skrive ned forklaringar i si elevbok. På den 
måten blir skrivinga ein del av læringsproses-
sen og kanskje klarer dei å hente fram igjen, det 
dei har skreve, når dei har bruk for det. I følgje 
Emig [2] er skriving med på å auke læringa på 
ein unik måte fordi skriving som både prosess 
og produkt inneheld ei samling av eigenskapar 
som korresponderer eineståande til bestemte 
framtredande læringsstrategiar. 

If the most efficacious learning occurs 
when learning is re-inforced, then writing 
through its inherent re-inforcing cycle 
involving hand, eye, and brain marks a 
uniquely powerful multi-representational 
mode for learning. (ibid, s. 124–125)

Morgan [5] prøver i boka Writing Mathemati-
cally: The Discourse of Investigation å samanfatte 
kva forsking som er gjort på skriving i matema-

tikk. I følgje Morgan er det mange forfattarar 
som hevdar at lærarar meiner at skriving er eit 
nyttig verkty for å få betre innsyn i kva forståing 
elevane har i matematikk. ”Men trass det store 
omfanget av arbeid som skildrar korleis ein 
brukar skriving i klasseromet i matematikk, er 
der gjort lite analyse av sjølve teksta” (ibid., s. 30, 
mi oversetting) Skriving blir ofte kategorisert i 
to hovudgrupper, enten som expressive skriving 
eller transactional skriving. Transactional skri-
ving er det språket ein brukar til å informere, 
overtale og instruere og resultatet er meint for 
ei forsamling. I transactional skriving er fokuset 
på det endelege produktet. Expressive skriving er 
høgttenking på papiret og skrivinga er meint for 
den som har skreve det Rose [8]. Her er proses-
sen meir i fokus. Skriving av formlar og reglar er 
transactional skriving medan forklaringar til seg 
sjølv formulerte med eigne ord er meir expressive 
skriving. 

Slik eg ser det, bør kanskje elevbøker ha begge 
deler og eg finn støtte for synet mitt i ein artikkel 
av Fried og Amit [3]. Dei har sett på korleis to 
lærarar har brukt skrivebok i matematikk. Inn-
haldet i denne skriveboka er bestemt av læraren, 
og difor er skriveboka ikkje heilt det same som 
ei elevbok. Likevel er artikkelen interessant fordi 
forfattarane konkluderer med at desse skrivebø-
kene burde innehalde det ei elevbok kan inne-
halde, nemleg elevane sine eigne refleksjonar om 
eit emne, og forklaringar formulerte med eigne 
ord.

Kvifor bør elevane ha elevbøker i matematikk 
og kva skal innhaldet vere?
Eg trur at mange gløymer at elevbøkene skal vere 
ein del av læringsprosessen og hovudfokuset blir 
på elevbøkene som eit hjelpemiddel på eksamen. 
Korleis kan ein få meir fokus på prosessen det er 
å lage ei god elevbok?

Frå informasjonsskrivet går det klart fram at 
eleven sjølv skal bestemme innhaldet i elevboka 
si. I starten brukte ein namnet regelbok, men 
namnet vart endra for å signalisere at innhaldet 
kunne vere noko anna enn reglar og formlar. 
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Sjølv om det er 8 år sidan namnet vart endra, er 
det framleis mange lærarar og elevar som fram-
leis brukar namnet formelbok eller regelbok. Og 
innhaldet er ofte berre formlar og reglar kopiert 
frå læreboka og/eller tavla.

Målet med elevboka er at elevane skal lære 
matematikk av å lage seg ei elevbok. Ved å bruke 
tid på å formulere med eigne ord definisjonar 
på omgrep, plukke ut gode eksempel på korleis 
ein skal bruke (og eventuelt rekne med) omgrep, 
så meiner ein at eleven får ein betre forståing 
for omgrepa. Ein får og strukturert stoffet som 
ein arbeider med på ein måte som passar den 
enkelte elev og eleven blir meir klar over kva 
han/ho arbeidar med. Eit anna moment i for-
hold til elevbøker er at ein del elevar blir meir 
klar over kva dei kan, og då også kva dei ikkje 
kan og difor må arbeide meir med.

Mange lærarar har vore av den oppfatning 
at alt som står i elevbøkene må vere handskrive. 
I midlertid er der ikkje reglar på dette gitt frå 
sentralt hald. I prinsippet kan ein elev kopiere 
heile læreboka si og lime den inn i elevboka. 
Dette er lov, men om det er fornuftig er ei heilt 
anna sak. Eg trur det er eit problem for ein del 
elevar at elevbøkene vert for omfangsrike. I ein 
prøvesituasjon har elevane problem med å finne 
fram til nettopp det dei treng dels på grunn av 
stort omfang og dels på grunn av manglande 
struktur. 

Eg hadde eit lite forskingsprosjekt saman 
med ein lærar i grunnskulen (Opsal, [7]). 
Nokre dagar før kapittelprøva delte læraren ut 
eit ark med ei liste over emne elevane kunne 
få på prøva. Første emnet på lista var: Brøk – 
desimal – prosent; Omgjering frå og til desse tre 
ulike måtane. Eg samla inn elevbøkene til alle 
elevane, etter at dei var ferdige med prøva, og såg 
på innhaldet i elevbøkene innanfor emnet dei 
hadde om på prøva. Av 7 elevar, hadde 6 elevar 
rekneeksempel av typa:

 

i elevboka si.

På prøva fekk elevane ein tabell der det var 
gitt enten brøk, desimal eller prosent og elevane 
dei skulle fylle inn det som mangla. Det var det 
berre 2 av 7 elevar som hadde full score på denne 
oppgåva. Den eine av desse 7 elevane var den 
eleven som ikkje hadde eit tilsvarande eksempel  
i elevboka si.

Dette døme kan vise oss fleire ting. For det 
første, viser det kanskje at den eleven som ikkje 
hadde dette med i elevboka si, nettopp ikkje 
hadde dette med fordi han hadde full kontroll 
på omgjeringar frå brøk til desimaltal og til 
prosent (og derfor ikkje trong å ha det med i 
elevboka si). For det andre viser dette eksempe-
let at dersom innhaldet i elevboka berre blir ein 
kopi av noko i lærebøkene eller noko læraren har 
skreve på tavla, så er det ikkje sikkert at eleven 
har forstått det og kan gjere seg nytte av det i ein 
prøvesituasjon. 

Eg trur at innhaldet i elevbøkene bør vere 
meir enn formlar. Elevboka bør og innehalde 
sjølvskrivne forklaringar til formlane og gjerne 
rekneeksempel som viser bruken av dei. Defi-
nisjonar og forklaringar til matematiske omgrep 
bør vere med. Ein del omgrep er enklast å for-
klare ved hjelp av figurar og då bør sjølvsagt dei 
figurane vere med. Avskrift frå lærebøkene kan 
ein ha med, men ein må vere sikker på at ein 
forstår det ein skriv av. Det kan godt hende at 
desse avskriftene krev ei eiga forklaring. 

På enkelte skular brukar ein ringpermar som 
elevbøker. Fordelen med ringpermar er at det er 
enkelt å sette inn nye ark saman med andre ark 
som har same tema og det er enkelt å ta ut ark 
som ein ikkje lenger treng å ha med. Det å klare 
å avgrense omfanget på elevbøkene er ein eigen 
kunst og nettopp det å bruke ringperm kan vere 
ei hjelp i avgrensinga av omfanget. Eg har sett 
eksempel på elevbøker som er så omfangsrike 
og strukturerte at dei kunne nesten blitt utgitt 
som lærebok. I vidaregåande skule vart det 
våren 2004 innført avgrensing på omfanget av 
elevbøker til 9 blanke sider i ei fomelsamling 
(Læringssenteret, 2003). Kanskje burde der også 
vore avgrensingar på omfanget av elevbøkene på 
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ungdomssteget slik at elevane vart meir beviste 
på kva innhald dei treng å ha i elevboka si, og 
kva som ikkje treng vere med? Kanskje bør ein 
starte på nytt kvart skuleår, med ei ny elev bok? 
Og heller supplere med noko av innhaldet frå 
tidlegare år dersom ein ser at ein treng å ha det 
med?

Bør lærarane hjelpe elevane med sine 
elevbøker?
I det vesle prosjektet mitt syntest eg arket med 
liste over emne som elevane kunne få på kapit-
telprøva var veldig styrande for kva elevane 
skreiv i elevbøkene sine. Fleire av elevane sat 
med arket på pulten og kryssa ut emna nedover 
etter kvart som dei skreiv formlar og eksem-
pel inn i elevbøkene sine. Eg bad difor læraren 
den andre gongen eg var ute og observerte om 
å ikkje gi elevane eit slikt ark i forkant av prøva. 
Eg observerte elevane medan dei hadde prøva. I 
motsetnad til prøvesituasjonen eg hadde obser-
vert året før, brukte elevane denne gongen lite 
elevbøkene sine. Ein elev hadde ikkje eingong 
elevboka på pulten. Ein elev tok opp elevboka 
etter 15 minutt. Halvparten av elevane brukte 
ikkje elevboka under prøva. Det er vanskeleg å 
vere for bombastisk med dei få observasjonane 
eg har, men aktiviteten med elevbøkene minka. 
Kanskje bør ein dele ut ei slik liste til elevane, i 
alle høve i starten, slik at arbeidet med elevbø-
kene blir ein naturleg del av matematikkunder-
visninga? 

Mange lærarar dikterer innhaldet i elevbø-
kene for elevane: ”Vi skal i dag starte med eit 
nytt tema. Ta fram elevbøkene og skriv …” Inn-
haldet blir ikkje elevane sitt eige, men ein del 
elevar treng kanskje denne påminninga spesielt 
i starten? Problemet med at læraren dikterer 
innhaldet er at det då blir formulert med læra-
ren sine ord. Det er kanskje greitt for mange av 
elevane, men for nokre elevar er det nesten like 
vanskeleg å forstå det læraren skriv på tavla som 
det er å forstå det som står i læreboka. Vi får 
ikkje ”expressive” skriving som Morgan snak-
kar om og heller ikkje elevane sine eigne reflek-

sjonar over eit emne og forklaringar formulerte 
med eigne ord. Det er ein fare at elevboka blir 
nettopp den ”soveputa” mange lærarar meiner 
at den er.

Kven er det som tener på å ha ”gode 
elevbøker”?
Første gongen eg høyrde om elevbøker vart det 
presentert som endeleg eit godt tiltak også for dei 
”svake” elevane. Eg trur ikkje ein kan seie at det 
er alltid dei sterke eller svake elevane som tener 
på elevbøker i matematikk. Dei elevane som 
tener mest på elevbøker, er dei elevane som er 
flittigast med elevbøkene sine, tenner på ideen. 
Det kan vere både sterke og svake elevar. I den 
eine klassa observerte eg to elevar som arbeida 
godt saman om elevbøkene sine. Dei vart ikkje 
sett på som spesielt sterke i matematikk, men 
dei arbeida godt. Dei skreiv av frå læreboka og 
la til eigne forklaringar, dei tok kopi av figurar 
frå læreboka eller teikna eigne dersom det var 
betre. Desse to elevane hadde stor framgong i 
matematikk, noko eg trur skuldast måten dei 
arbeidar med faget på. Andre elevar i klassa 
brukte elevbøkene sine lite. Dei kunne slumpe 
til å skrive ein formel i den eller kanskje slenge 
eit meir eller mindre tilfeldig ark inn i elevboka, 
men arbeidet var ikkje systematisk. I ein time la 
eg merke til ein elev som sat og rekna fort mange 
like oppgåver. Eg spurte eleven om kvifor han sat 
å rekna så mange like oppgåver når han tydeleg 
hadde full kontroll. Svaret eg fekk var: ”Eg må 
berre drille det inn slik at eg hugsar det”. Hadde 
det ikkje vore betre dersom denne eleven rekna 
litt mindre oppgåver og i staden skreiv eigne 
forklaringar til seg sjølv i elevboka slik at han 
kunne hente det fram igjen seinare?

Det blir sagt at det er ikkje noko ein lærer så 
mykje av som å forklare ein ting til andre. Men 
dette gjeld vel også dersom ein prøvar å formu-
lere ei forklaring med ord til seg sjølv? 

I Nordlab-prosjektet [9] konkluderer dei med 
at dei flinke elevane har hatt størst utbytte av dei 
tiltaka som krev sjølvstendig arbeid. Eit av desse 
tiltaka er nettopp elevbøkene. Eg er usikker på 
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om ein kan kople det til flinke eller mindre 
flinke elevar, trur heller det er meir kopla til om 
eleven tenner på ideen, og likar arbeidsmåten 
som elevboka legg opp til. Eit anna interessant 
funn i Nordlab-prosjektet er forholdet mellom 
jenter og gutar. ”Det har imidlertid vist seg at 
jentene ofte har lettere for å formulere seg skrift-
lig enn guttene, og at de som regel legger mer 
arbeid og flid i de oppgavene de utfører som for 
eksempel i elevbok og mappe.” (ibid., s. 200) 
Dette var kanskje ikkje så uventa. 

Kva meiner elevane om elevbok i 
matematikk?
Etter det eg veit er det gjort lite forsking på elev-
bøker i matematikk på ungdomssteget. I 2003 
gjennomførte læringssenteret ein spørjeunder-
søking blant lærarar og elevar i vidaregåande 
opplæring [4]. Resultata viser at elevane er meir 
positive til elevbøker enn lærarane. Over 70 % av 
elevane meinte at dei hadde fått betre læringsut-
bytte, matematik kunnskapar og evne til å bruke 
matematikk på grunn av elevbok, medan berre 
litt over 20 prosent av lærarane som meinte det 
same. 

Undersøkinga viser også at jentene er stort 
sett meir positive til elevbok enn gutane, og 
dette stemmer godt overeins med resultata ein 
fann i Nordlab-prosjektet. 

Høgskulen i Volda held no på med eit større 
forskingsprosjekt, Kvalitet i opplæringa, der 
elevbøker i matematikk på ungdomssteget er 
ein del av dette prosjektet. 

Oppsummering
Det skin sikkert igjennom i denne artikkelen at 
eg har sterk tru på bruk av elevbøker i matema-
tikk på ungdomssteget. 

Når elevar arbeider med elevbøkene sine i 
matematikk, må dei kanskje stoppe opp litt og 
tenkje på kva dei treng å ha med i elevbøkene 
sine. Arbeidet med elevbøkene kan vere med 
på å bevisstgjere dei i forhold til kva oppgåver 

i lærebøkene dei treng å arbeide med. Dei fleste 
læreverk på ungdomssteget legg opp til ei diffe-
rensiering i form av enten tal på oppgåver som 
elevane skal arbeide med eller ulik vanskegrad 
på oppgåvene. Eg trur at i nokre tilfelle er det til-
feldig om desse oppgåvene treff den eleven som 
skal arbeide med dei.

Mange elevar løyser veldig mange like opp-
gåver henta frå lærebøkene. Det er ikkje sikkert 
at dette er mest fornuftig bruk av tida. Kanskje 
hadde det vore betre for desse elevane å løyse litt 
færre oppgåver og heller skrive litt meir, formu-
lere med eigne ord, i elevbøkene sine?

Spesielt i starten trur eg at mange elevar treng 
mykje hjelp til å lage seg ei god elevbok. Noko 
av denne hjelpa kan kome frå medelevar, slik 
som i klassa eg observerte, der to jobba saman 
om elevbøkene. Dei sat ofte og diskuterte seg i 
mellom kva dei burde ha med. Matematikk vert 
av mange elevar sett på som eit fag der det er om 
å gjere å rekne flest mogeleg oppgåver på kortast 
mogeleg tid. Vekeplanar/arbeidsplanar med hau-
gevis av oppgåver som skal løysast i løpet av ei 
veke byggjer opp om dette synet. Kanskje er det 
på tide å endre dette? Eg veit at enkelte lærarar 
har arbeid med elevbøkene i matematikk inne 
på vekeplanen (og då kanskje i staden for nokre 
av alle rekneoppgåvene).

Eg trur ikkje at elevbøkene er eit fantastisk 
hjelpemiddel på eksamen i 10. klasse. Dei gir 
kanskje nokre elevar ein ekstra tryggleik. Elev-
bøkene er viktigast før eksamen, medan elevane 
arbeider med dei. Det at elevane får bruke elev-
bøkene som eit hjelpemiddel på eksamen er berre 
ei gulrot for å arbeide med matematikken på ein 
annan måte. Nokre lærarar og elevar seier at det 
ikkje er noko vits i elevbøkene fordi når dei kjem 
på eksamen så treng dei ikkje elevbøkene fordi 
dei kan det som står der. Men det er kanskje det 
som er grunnen til at dei skal arbeide med elev-
bøkene sine, at dei skal verkeleg lære matematikk 
av det? Og ingenting er betre enn det. 

(fortsettes side 44)
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Trygve Breiteig

Problemløsning som 
inngangsport til matematikk
Hva betyr det å kunne matematikk?
Aktiviteten å gjøre matematikk er annerledes 
enn slik matematikk til vanlig framstilles skrift-
lig. I en framstilling av matematikk framstår 
bare de nakne, ferdige resultatene. Veien fram 
dit er skjult. Vi ser ikke gjettinger og blindveier 
som kan ligge bak resultatet. Skjult er sikksakk-
linjene – mellom observasjoner av enkelttilfel-
ler, gjetting, antagelse, forsøk på en forklaring, 
moteksempel, presisering av premisser, ny for-
klaring osv.

Den amerikanske matematikkdidaktikeren 
Magdalene Lampert [5] spør: Hvordan kan 
elevene møte og lære mer om den virkelige 
naturen til matematikken? Kan de lære mer 
av de verdier eller de sider som en utøvende 
matematiker gjør bruk av? Kan elevene i noe 
større grad enn før lære å gjøre matematikk? Det 
innebærer for Lampert at vanlige ord vi bruker 
i undervisningen må få en ny og utvidet betyd-
ning. Det gjelder ord som for eksempel: kunne, 

tenke, forklare, oppgave, problem og svar. De 
får et rikere innhold. Det vil også innebære en 
ny rolle for elev og lærer. Lærerens oppgave blir 
mer å finne problemer for diskusjon, passende 
problemer som kan engasjere og åpne veier inn 
til sentrale matematiske begreper, til represen-
tasjoner og arbeidsmåter. Elevenes oppgave blir 
å bruke sin interesse og forståelse, å undersøke, 
gjøre antagelser, begrunne, reflektere, og stille 
nye spørsmål innenfor det området problemet 
tar opp.

Å sette fram en antagelse innebærer en 
risiko. Det krever mot. Antagelsen står der åpen 
for nærmere undersøkelser, det kan bli nødven-
dig å revidere den, ja, den kan måtte forkastes. 
Imre Lakatos skriver om hvordan matema-
tikken utvikler seg som en prosess i boka Proofs 
and refutations [4]. Han peker på at veien fra 
”bevisst gjetting” fram til et bevis går i sikk-
sakk. Man finner antagelser, studerer premis-
ser og bruker moteksempel. Lakatos sier: Jeg 
respekterer en ”bevisst gjetting”, det kommer 
fra de beste menneskelige kvaliteter, slik som 
mot og ydmykhet.

George Polya [7] studerte metoder og stra-
tegier ved problemløsning og anvendte disse 
på en rekke rike eksempler fra matematikken. 
Han understreker verdien av å ha en induktiv 
holdning ved læring av matematikk – det å være 
villig til å stille spørsmål ved observasjoner og 
ved generaliseringer. Det krever intellektuelt 
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mot: å være klar til å revidere sin oppfatning. 
Det krever ærlighet: å skulle endre oppfatning 
når det kommer fram en god grunn til det. Det 
krever standhaftighet: å ikke endre oppfatning 
uten at det er god grunn til det og etter å ha 
undersøkt nøye [7].

Hva er så gode problemer? Hvordan kan et 
matematisk tema legges til rette for en under-
visning som utvikler problemløsende arbeids-
måter? Det viktigste kriteriet på et godt pro-
blem, sier Lampert, er at det har kapasitet til 
å engasjere alle, i prosessen å sette opp og teste 
matematiske hypoteser. Å sammenlikne ulike 
svar kan engasjere klassen i en diskusjon som 
får fram verdien ved de ulike hypotesene. Det 
kan få fram sikksakk-linjen mellom induktiv 
observasjon og deduktiv generalisering.

Et verksted om problemløsning
Vi vil se på noen eksempler på oppgaver som 
inviterer til å gjøres i fellesskap, der diskusjon 
og innspill er verdifullt i prosessen. Vi vil reflek-
tere over oppgavene og deres verdi og mulige 
rolle ved læring.

Eksempel 1 Hvilke naturlige tall kan skrives 
som en sum av hele tall som følger etter hveran-
dre? Eksempel: 14 = 2 + 3 + 4 + 5

2n + 1

Figur 1

Vi gjorde denne oppgaven i et problemløsnings-
verksted med rundt 12 lærere fra ungdomssko-
len. Det kom straks fram eksempler på tall. Man 
startet med et tall og splittet det opp i en sum, 
og motsatt startet man med å lage en slik sum 
og se på hvilke svar som var mulige svar.

Etter kort tid kom en første hypotese: Alle 

oddetall er mulige. Det ble gitt eksempler, slik 
som 9 = 4 + 5, og 15 = 7 + 8. Spørsmålet ble: 
Hvordan begrunner vi dette? For mange elever 
er dette å skulle begrunne et nytt og uvant 
aspekt ved matematikken. Får de nok oppgaver 
som spør: Hvorfor er det slik? Får de trening i å 
gå fra de spesielle tilfellene til det generelle?

Ja, hva kan vi da gripe fatt i når vi skal tenke 
generelt? Hva er et oddetall? Vil vi kunne gjøre 
bruk av en geometrisk representasjon av et 
oddetall, eller en algebraisk representasjon? En 
figur eller et uttrykk? Hvordan ”ser et oddetall 
ut”? Hvordan skrives et oddetall generelt?

Hvordan kan vi nå begrunne hypotesen? 
Her kan både en geometrisk, og en algebraisk 
representasjon av oddetall som i figur 1, være 
til hjelp. En geometrisk figur må nødvendigvis 
være laget for et bestemt oddetall, men repre-
senterer likevel alle. Slik ser alle oddetall ut. På 
grunn av formen kan figuren deles horisontalt 
langs midten. Tallet blir en sum av to påfølgende 
tall. Figuren viser det. Den algebraiske repre-
sentasjonen derimot, uttrykket, inneholder en 
variabel. Da er denne omformingen 2n + 1 = n 
+ (n + 1) tilstrekkelig. Hypotesen er bevist.

Man ser også: Noen tall kan skrives som en 
sum av påfølgende tall på flere måter. 15 = 7 + 
8, men også 15 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5. Hvilke tall 
har denne egenskapen? Et nytt spørsmål utvider 
dermed problemet. Er elevene vant til å stille nye 
spørsmål? Får de utfordring til det? Er ikke det 
et kjennetegn på å gjøre matematikk, og dermed 
en del av det å kunne matematikk?

En tanke oppstår nå: Hvilke tall kan skrives 
som en sum av påfølgende tall, med to adden-
der? Hvordan ser de ut? Hvilke tall kan skrives 
som en sum av tre påfølgende tall? Fire? Fem? 
Undersøkelsen er ført videre i nye spørsmål. To 
tall etter hverandre må gi et oddetall, idet n + 
(n + 1) = 2n + 1. Tre tall etter hverandre må 
gi et tall i 3-gangen. Og omvendt: Er et tall i 
3-gangen, dvs. et multiplum av 3, en sum av tre 
påfølgende tall? Hvorfor? Man utfordres til å 
representere dette.
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3n = (n – 1) + n + (n + 1)

Figur 2

For eksempel er 9 = 4 + 5, men også 9 = 2 + 3 + 
4. Et nytt spørsmål oppstår nå: Hva med en sum 
av seks tall, som disse:  –1 + 0 + 1 + 2 + 3 + 4. 
Er det en løsning? I tilfelle kan tallet 9 skrives på 
enda en måte: 9 = –1 + 0 + 1 + 2 + 3 + 4. Man 
utfordres på å presisere betingelsene i oppgaven. 
Skal man kunne bruke negative tall? Får elevene 
oppgaver som omfatter det å tolke og presisere 
oppgaven de jobber med?

Oppgaven her går videre. Noen partall kan 
skrives som en sum av påfølgende tall. Eksem-
pler er: 18 = 3 + 4 + 5 + 6 og 20 = 2 + 3 + 4 + 5 
+ 6 . Hvilke partall kan skrives slik? Kan hvert 
partall skrives slik? En hypotese som kom fram 
under vårt verksted, var denne: Vi får proble-
mer med toerpotensene, slike tall som 2, 4, 8, 16 
osv. De andre partallene synes alltid å gå. Vi står 
da igjen med oppgaven å begrunne eller bevise 
følgende hypoteser:

1) Hvis et tall ikke er en toerpotens, dvs. 
har minst én odde faktor, kan dette tallet 
skrives som en sum av tall som følger etter 
hverandre.

2) Hvis et tall kan skrives som en sum av tall 
som følger etter hverandre, må det inne-
holde et oddetall som faktor.

Ser elevene at dette er to ulike resultater? Ser de 
at noe er en premiss og noe er en konsekvens av 
premissen, og at dette skillet er vesentlig?

Vi kan først se på hypotese 1). Vi må se på et 
tall som har en odde faktor, f.eks. tallet 22, der 
22 = 11 · 2. Siden 11 er et oddetall, er 11 en sum 
av to påfølgende tall, nemlig 11 = 5 + 6. Det 
har vi vist alltid er mulig for et oddetall. Men vi 
kan bygge videre på 5 + 6, oppover og nedover. 

Da også 11 = 4 + 7, blir dermed 22 = 4 + 5 + 6 
+ 7, som altså er 2 · 11. Vi kan fortsette slik om 
nødvendig: 3·11 = 33 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, 
og slik videre.

Her er vi ved et viktig didaktisk punkt. Vi 
bruker ett eksempel, nemlig 22, som egentlig 
kan representere mange, ja alle tilfeller. Reson-
nementet er allment, og det kan brukes tilsva-
rende helt generelt. Vi har et generisk eksempel. 
Det er didaktisk interessant å gripe tak i reson-
nementer hos elevene som er generiske. Vi kan 
utfordre dem. Hvordan ville dette resonnemen-
tet blitt om tallet var et annet, for eksempel 
26?

Jo, siden 13 = 6 + 7, så blir 26 = 5 + 6 + 7 + 
8. Kan vi se og virkelig verdsette at dette er et 
resonnement som er generelt? Det går for et tall 
n der n = k · o, der k er et vilkårlig naturlig tall, 
og o er et oddetall bortsett fra 1. Ser vi det, og 
griper vi fatt i det?

Vi kan så se på hypotese 2). Om et tall er sum 
av påfølgende tall, vil det da ha en faktor som 
er oddetall? Elevene vil kunne skille mellom to 
tilfeller. Først om antallet tall i summen er et 
oddetall. Da er dette tallet faktor. Så om antallet 
tall er et partall. Vi kan da pare sammen alle tal-
lene: første og siste, andre og nest siste osv. Alle 
disse summene er like og er alltid oddetall.

Er elevene med på et resonnement? Kan de 
se noe av figur 1 og 2?

Fra praktiske oppgaver til rik matematikk
(Se flere eksempler i nettutgaven av artikke-
len.)
Eksempel 2 Eske av et A4-ark.
a) Lag en eske som figur 4 viser, av et A4-ark 

(30×21 cm).
b) Beregn volumet.
c) Kan du lage esken slik at den blir nøyaktig 

en liter?
d) Hvordan vil du klippe og brette for å få 

maksimalt volum?

Slike oppgaver inviterer til en praktisk start. Det 
har i seg selv en didaktisk verdi. Imidlertid leder 
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de raskt inn på rike områder innenfor matema-
tikk. Elevene kan lage en modell ved å klippe 
og lime. Det gir straks mulighet til å regne ut 
flere volumer. Kan man være systematisk og 
stille opp i tabell? Det handler om å få en over-
sikt. Strukturen i alle beregningene kan samles: 
Elevene kan lage en formel.

I eksempelet over gjelder det volumet av den 
åpne eska. Man kan regne mange volumer, alt 
etter hvordan man kutter arket ved hjørnene. 
Ved å kutte en lengde på x cm inn ved hvert 
hjørne og brette opp slik figur 3 viser, blir volu-
met:

 V = (21− 2x)(30 − 2x)x.

Vi har et uttrykk av tredje grad, noe som er 
naturlig, siden det er volum. Volumet blir en 
funksjon uttrykt ved x. Kanskje elevene kan 
tegne grafen til denne funksjonen? Kan elev-
ene bruke millimeterpapir, eller gjøre bruk av 
et IKT-verktøy? Kan de virkelig reflektere over 
innholdet i en graf som denne, gitt i figur 4, og 
over hva den viser?

Eksempel 3 Gjerdet
Per skal lage en innhegning for kaninene sine 
ved å gjerde inn et rektangelformet jordstykke 
som grenser mot en lang vegg. Det er ikke nød-
vendig med gjerde langs veggen. Per har fått tak 
i 100 meter gjerde.

Figur 5

a) Hvordan må han velge sidene for å få et 
areal på 800 m2?

b) Kunne Per fått større areal med 100 m 
gjerde?

c) Hvor stort areal kan Per maksimalt få til 
kaninene?

d) Hvordan må han velge sidene om han skal 
få et areal på 600 m2?

e) Undersøk om Per kunne ha fått et større 
areal med en annen form på innhegningen, 
med 100 m gjerde.

f) Hva om Per må dele innhegningen i to?

Her skal vi finne maksimalt areal. Oppgaven 
inviterer til å gjette på forhånd. Den inviterer 
til å variere spørsmålet: Hva om innhegnin-
gen skulle deles inn på en annen måte, i to, i 
tre …? Hva om formen på innhegning var en 
annen  …?

En verdi ved slike oppgaver er de ulike repre-
sentasjonene av oppgaven, slik som vist ovenfor. 

21 cm

30 cm

Figur 3

Figur 4. Grafen til funksjonen V = (21− 2x)(30 − 2x)x, 

tegnet med en graftegner.
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Å gjøre matematikk blir ofte å gå mellom ulike 
representasjoner, fram og tilbake. Man kan lage 
en løsning i praksis, konkret med saks, papir, 
lim, teip og tau. Man kan finne noen mulige 
mål for en løsning. Man kan jobbe med tall, 
som kanskje kan systematiseres i en tabell, 
kanskje i et regneark. Så utfordres vi til å lage 
et algebraisk uttrykk for arealet (eller eventuelt 
volumet) ved bruk av variabler, og dermed til å 
bruke en graf, gjerne ved hjelp av IKT-verktøy 
som grafplotter. På en slik måte kan problem-
løsning være innfallsport mot vesentlige områ-
der i matematikk.

Problemløsning eller utforsking – og fokus 
på strategier
Oppgaver om voksende mønstre er gjerne 
oppgaver som knytter sammen geometri, tall, 
tallmønstre og algebra. Slike kan også lede til 
samme typer aktiviteter som areal og volum-
oppgavene nevnt over. De inviterer til å utforske 
et mønster og hvordan det vokser, gjerne på et 
rutepapir eller et prikkpapir. Eksempelet under 
er omtalt i [9].

Eksempel 4 Svarte og hvite ruter (Shell Cen-
tre for Mathematical Education, 
1984)

a Se figur 6. Hvor mange svarte og hvite 
ruter er det henholdsvis på hver figur?

b Studer mønsteret. Hvor mange ruter på 
hver figur utover?

 Problemløsning: Strategier og arbeidsmåter
Ved arbeid med problemløsnings- eller 
utforskings oppgaver vil det kunne være nyttig 
didaktisk å bevisstgjøre elevene på hvilke stra-
tegier som kan være til hjelp. Når de ser tilbake 
på sine løsninger kan de sette navn på strategier 
de selv har benyttet. Hvordan fant de sitt resul-
tat? Hvilke metoder eller knep brukte de? Hva 
gjorde de når de stod fast? Strategien kan gjerne 
tilpasses oppgaven. Noen strategier ved utfor-
skingsoppgaver kan være følgende [1, kap. 12]:

•	 Prøv	noen	enkle	tilfeller.
•	 Finn	et	nyttig	diagram,	eller	lag	en	figur.
•	 Ordne	tallene	(figurene)	systematisk.	Lag	

en tabell.
•	 Let	etter	mønster.	Bruk	mønsteret.
•	 Finn	en	generell	regel.
•	 Sjekk	regelen.
•	 Begrunn	den.

Det er et mål for undervisningen, ut fra gjel-
dende matematikkplaner, at elevene også skal 
få erfaring med å gjøre matematikk. Det gir 
noen retningslinjer for lærerens arbeid. Føl-
gende sjekkliste kan fange opp noen trekk ved 
en arbeidsform som inkluderer problemløsning 
og utforsking:

•	 Finn	rike	oppgaver.
•	 Motiver	elevene.
•	 Gi	dem	tid.
•	 La	elevene	selv	få	en	vesentlig	del	av	oppda-

gelsen, la dem gå veien fram.
•	 Lytt	til	deres	språk	og	deres	formuleringer.
•	 Still	oppfølgende	spørsmål,	be	dem	gjerne	

om å forklare hvordan de har gjort og tenkt 
og hvorfor de har gjort det slik.

•	 Stimuler	deres	tenking	om	eget	arbeid	og	
egne løsninger.

•	 Motstå	fristelsen	til	å	gi	dem	en	rask	løs-
ning.

•	 Verdsett	deres	oppdagelse	og	deres	forstå-
else.

•	 Hold	målet	med	oppgaven	og	aktiviteten	
klart.

•	 Verdsett	oppsummering	og	refleksjon	ved	
slutten av en arbeidsøkt.

Figur 6
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Avsluttende merknader
Disse utfordringene vil uten tvil reise spørsmål 
i skolen. Etter min erfaring vil mange lærere 
spørre: Er det mulig å bruke problemløsning 
og utforsking i min klasse? Kan jeg bruke dette 
som en arbeidsform for hele klassen, gitt eleve-
nes prestasjonsnivå, den snaue tiden vi dispone-
rer, pensum vi skal gjennom og kravene i skolen 
til å kunne dokumentere elevenes kunnskaper? 
For at dette skal skje, må problemløsning og 
det å gjøre matematikk bli akseptert og satt opp 
som en del av kompetansene i matematikk. Det 
må bli en integrert del av skolens evaluerings-
system. Problemløsing må bli inkludert i læreres 
tenkning om hva matematikk er, hva effektiv 
undervisning er og hva god læring i matema-
tikk er. Det får konsekvenser for hvordan lærere 
organiserer undervisningen. En utfordring er: 
Hvordan kan elevenes kunnskaper innenfor 
problemløsning og utforsking dokumenteres?

Her ligger det vanskelige og til dels uløste 
spørsmål. Noen av dem må man arbeide med 
individuelt. Lampert [5] organiserte matema-
tikkundervisningen ut fra ideen at matematikk 
i klasserommet skal være mer lik matematikk 
som en disiplin. Det innebærer en respekt for 
matematikk og dens egenart. Hennes arbeid var 
bygd på verdier som er vesentlige ved det å gjøre 
matematikk, som ydmykhet og mot:

My organizing idea has been the ”humility 
and courage” that Lakatos and Polya take 
to be essential to doing mathematics. I have 
treated these as social virtues, and I have 
explored whether and how they can be deli-
berately taught, nurtured and aquired in a 
school mathematics class. I concluded that 
these virtues can be taught and learned. 
What has been described here, thus is a new 
kind of practice of teaching and learning, 
one that engages the participants in authen-
tic mathematical activity. [5, s. 59].

Problemløsning og utforsking som arbeids-
måter krever tid. Det å drøfte ulike løsninger i 
klassen kan kreve lydhørhet og evne til å lytte, 
som igjen kan kreve en god bakgrunnskunn-
skap om temaet som behandles. Det vil utfor-
dre klassen til respekt for ulike måter å tenke 
på. Det er arbeidsmåter der det å finne egnede, 
rike oppgaver er avgjørende. Det er en didaktisk 
utfordring [3]. Læreren får en sentral oppgave 
under prosessen med å stille spørsmål, følge 
opp elevenes svar, gi hint og lede elevene i deres 
arbeid.
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Annette Sandanger Christensen

Tre bein å stå på
Et prosjekt i teknologi og design

”Når skal jeg noen gang få bruk for dette lærer?” 
Det var Lasse som spurte. På timeplanen stod 
det konstruksjon av trekanter og Lasse skjønte 
ikke poenget med å lære å konstruere trekanter 
og regne ut sidelengder. 

Som lærer i ungdomsskolen, har jeg fått dette 
spørsmålet mange ganger, og det er ikke alltid 
like lett å skulle forklare og komme med rele-
vante eksempler til en skolelei ungdom.

Lasse ble glassmester. Etter noen år fikk han 
et stort oppdrag fra et hotell. Hotellet skulle 
bytte ut alle bordene i foajeen til runde glass-
bord med tre ben. Gamle konstruksjonskunn-
skaper måtte hentes frem igjen. Hvordan skulle 
han plassere tre ben under en sirkelrund bord-
plate og få bordet til å stå støtt?

Historien til Lasse var utgangspunktet for en 
av oppgavene jeg hadde på teknologiverkstedet 
på sommerkurset i Nordfjordeid 2007. Kursdel-
takerne skulle designe en modell av et glassbord 
med tre ben. Bordet skulle ha en sirkelrund 
glassplate med en diameter på 80 cm–90 cm, det 
skulle være 55 cm–60 cm høyt og ha tre ben. 

Kursdeltakerne satt i grupper på 2–4 per-
soner. De skulle begynne med idemyldring og 
å tegne skisser og lage arbeidstegning i måle-

stokk 1:5 med mål og dimensjoner (dvs. lengde, 
bredde, høyde og vinkler) før de lagde modellen. 
Men nå er ikke lærere så veldig forskjellig fra 
elever, så etter noen skisser gøyv de løs på den 
morsomste oppgaven, nemlig å lage modell av 
bordet. Arbeidstegningen ble til etter hvert. 

Lærere er kreative. Modellene som ble laget 
på kurset kunne måle seg med designbord av 
kjente designere og stemningen var høy under 
hele den kreative prosessen. 

Lærer elever matematikk med en teknologi- 
og designoppgave, eller er det bare et 
hyggelig avbrekk?
I læreplanen står det blant annet:
Måling
Elevene skal:
– Anslå å beregne lengde, omkrets, vinkel, 

areal, overflate, volum og tid, samt bruke 
og endre målestokk

– Velge passende måleenheter, forklare sam-

Annette Sandanger Christensen,  
Fløysbonn skole
annet-sc@online.no
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menhenger og regne om ulike måleenheter, 
vurdere måleinstrumenter og målemetoder 
i praktisk måling, og drøfte presisjon og 
måleusikkerhet

For å kunne lage arbeidstegninger må man 
kunne bruke og endre målestokk. På kurset 
lagde kursdeltakerne flere skisser før de lagde 
en arbeidstegning i en målestokk og modell i en 
annen. De regnet omkrets og areal for å beregne 
materialbruk og regnet om fra de forskjellige 
måleenhetene.   

I klasserommet er det også viktig at elev-
ene tegner flere skisser før de går i gang med 
modellbyggingen. Mange ganger tegner de en 
tegning og ønsker å gå i gang med modellbyg-
gingen straks, men må de tegne flere skisser, ser 
jeg ofte at de titter seg litt rundt, kanskje leter de 
litt på Internett, henter ideer fra medelever og 
tegner på nytt igjen. På den måten tvinges de til 
å tenke ut flere løsninger, kreativiteten som bor 
i dem blir utfordret. At enkelte elever ender opp 
med en modell av den første skissen, er greit, 
men da har de i hvert fall tenkt ut flere løsninger 
før de går for den ene. 

Å lage gode arbeidstegninger er vanske-
lig og tidkrevende. Det er mye matematikk i 
en god arbeidstegning. Å lage en modell kan 
være med på å finne mulighetene og begren-
singene i utformingen av produktet. Lærer må 
derfor vurdere i hvert tilfelle om elevene skal 
lage modellen parallelt med arbeidstegningen 
eller om arbeidstegningen må være ferdig før 
modellbygning. Skal modellen bygges i virkelig-

heten, må arbeidstegningene og modellen være 
ferdig før byggingen tar til. En arbeidstegning er 
forbundet med ansvar og den skal følges. Bygger 
man hus, kan man jo ikke plutselig forandre 
takvinkel eller lage større hus etter at tegnin-
gene er godkjent. 

Tall og algebra
Elevene skal: 
– Utvikle, bruke og gjøre rede for metoder 

for hoderegning, overslagsregning og 
skriftlig regning tilknyttet de fire regnings-
arter

– Sette opp enkle budsjetter …
– Bruke tall og variabler i utforskning, 

eksperimentering, praktisk og teoretisk 
problemløsning i prosjekter med teknologi 
og design …

Hoderegning og overslagsregning ble flittig 
brukt på kurset når modellen skulle lages. Det 
var også mange problem som skulle løses før 
bordet fikk sitt endelige design. Kursdeltakerne 
skulle også lage en spesifisert regning til hotellet 
der de hadde regnet ut materialkostnadene og 
hvor mye de skulle ta for arbeidet. 

Ved å arbeide med praktiske oppgaver, føler 
mange elever at matematikken får en mening. 
De skjønner hvorfor de skal lære nettopp dette. 
Kanskje oppdager de at de mangler kunnskaper 
for å løse oppgaven, eller at det er tungvindt å 
bruke kalkulatoren til hvert minste regne-
stykke?  

I det virkelige liv, er det som regel flere 
designere som må konkurrere om det beste 
produktdesignet. Pris er også en viktig kon-
kurransefaktor. For å etterligne virkeligheten 
kan man arrangere designkonkurranse i klas-
sen. Hvem har den lureste, smarteste, billigste 
eller peneste designet? Alle forslagene må være 
innlevert innen et visst klokkeslett, ellers blir 
de ikke vurdert. Slik er det i det virkelige liv. 
På denne måten lærer elevene hvor viktig det 
er å levere inn arbeid til avtalt tid. Det nytter 
ikke å komme og si at ”Jeg rakk ikke å bli ferdig 
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fordi jeg måtte på trening”, da er man ute av 
konkurransen. 

Geometri
Elevene skal: 
– Analysere, …,egenskaper ved to - og 

tredimensjonale figurer og anvende disse i 
forbindelse med konstruksjoner og bereg-
ninger

– Utføre og begrunne geometriske konstruk-
sjoner og avbildninger med passer og linjal 
og andre hjelpemidler

– Tolke og lage arbeidstegninger og perspek-
tivtegninger med flere forsvinningspunkt 
ved hjelp av ulike hjelpemidler

For å plassere beina på bordet riktig, brukte 
kursdeltakerne egenskapene til de forskjellige 
geometriske figurene, og både passer og linjal 
ble flittig brukt i alle prosessene. 

Teknologi- og designoppgaver som denne, 
kan brukes som en introduksjon til et nytt 
emne. For å plassere bordbena like lagt fra hver-
andre, må elevene selv finne ut at de kan bruke 
egenskapene til en likesidet trekant. I etterkant 
kan læreren trekke linjene fra elevenes erfarin-
ger når han skal lære dem konstruksjon av en 
60° vinkel. 

En teknologi- og designoppgave kan også 
gjøres som en oppsummering etter et emne. 
Den kan erstatte en prøve i emnet, eller inngå 
som en del i en mappevurdering. Har elevene 
hull i kunnskapen, blir de bevisst dem og tvun-
get til å tilegne seg den nødvendige kunnskapen 
for å løse oppgaven. Behersker de emnet, får de 
vist det.  

Blir læreplanens krav om kompetanser 
ivaretatt med en slik oppgave? 
Anvendelse, forståelse og ferdigheter skal vekt-
legges likt i matematikken [1]. Anvendelse, for-
ståelse og ferdigheter kan vi bryte ned til de åtte 
kompetansene som er omtalt i boken Kompeten-
cer og matematikklæring … av Mogens Niss og 
Thomas Højgaarden Jensen, 2002. 

Anvendelse
– Modelleringskompetansen – oversette fra 

dagligtale til matematisk språk, strukturere 
og matematisere

– Hvordan skal jeg plassere bordbeina slik at 
bordet blir støtt…

– Problembehandlingskompetanse – finne og 
formulere matematiske problemstillinger

– Hvor stor må modellen min være for at den 
skal være i målestokk 1:5?

Forståelse
– Resonnementkompetansen – tenke ut og 

gjennomføre resonnementer
– Dersom jeg bruker linjalen og måler like 

langt fra hvert ben…
– Kanskje jeg skal bruke passeren. Blir bena 

like langt fra hverandre dersom jeg har 
samme åpning på passeren?

– Tankegangskompetanse – bevissthet rundt 
matematikk, stille spørsmål og ha forvent-
ninger til svaret.

– Hva er målestokken?
– Dersom målestokken er 1:5 og bordet skal 

ha en diameter på 90 cm, da må…

– Kommunikasjonskompetanse – kommuni-
sere, analysere og vurdere

– Hvordan regner jeg ut… Skal jeg forklare 
deg…

Ferdigheter
– Representasjonskompetanse – bruke kon-

kreter, symboler og tabeller
– Kunne arbeide etter en arbeidstegning
– Kunne lage en modell
– Kunne bruke passer, linjal etc.

– Symbol – og formalismekompetansen – over-
sette mellom det matematiske symbolspråk 
og dagligtale.

– Kjenne egenskapene til de geometriske 
figurene

– Bruke de fire regningsarter
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I alle delene av prosjektet må elevene vise at 
de behersker forskjellige hjelpemidler. De må 
kunne bruke både passer og linjal. Hjelpemid-
delkompetansen er derfor også representert ved 
en slik oppgave.

I en teknologi- og designoppgave blir alle de 
åtte kompetansene ivaretatt i større eller mindre 
grad. Før man starter med oppgaven, bør lære-
ren vurdere hvilke kompetansemål han ønsker 
å vektlegge mest. Er det elevenes evne til å kom-
munisere og samarbeide omkring matematik-
ken som skal vektlegges, eller er det elevenes 
evne til å oversette fra dagligtale til matema-
tisk språk, strukturere og matematisere, eller 
finne, formulere og løse et problem som skal 
være hovedfokus? Hvilke mål i læreplanen skal 
vektlegges?  Er det egenskapene ved de forskjel-
lige geometriske figurene, eller er det kanskje 
målestokk eller budsjett. Dersom elevene vet 
hvilke kompetansemål det jobbes mot, vet de 
hva som forventes av dem, og de har mulig-
het til å vise hva de kan nettopp innenfor de 
utvalgte feltene. 

Mange elever føler at det ikke er matematikk 
når de løser en teknologi- og designoppgave. Vi 
lærere er derfor nødt til å bevisstgjøre elevene på 
hva som er matematikk. Den matematiske sam-
talen bør ha sin naturlige plass både før og etter 
produktutvikling. I en slik samtale må elevene 
ta stilling til, mene og begrunne tankene sine. 
Teknologi- og designoppgaver kan være med på 
å skape forståelse for og i matematikk. Gjennom 
forskjellige oppgaver får elevene selv erfare at de 
trenger matematikk for å kunne løse en praktisk 
oppgave. 

Suppleres vanlig undervisning med små og 
store teknologi- og designoppgaver, mener jeg 
at målet om helhetlig matematisk kompetanse 
for elevene er innen rekkevidde.
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(fortsatt fra side 33)
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Leikny Myrseth

Hold tritt, tell skritt!
I vår ble jeg den heldige vinner av et klasse-
sett med skrittellere. Jeg fortalte det til klasse 
5a Skudeneshavn skole , og de begynte straks å 
fabulere om hvordan vi kunne bruke dem. For-
slagene varierte: 
– hvem går flest skritt i et friminutt
– hvem går flest skritt på en dag
– hvem går flest skritt på en uke
– hvem går færrest skritt 
– vi kunne selge skrittellerne og spare penger 

til klassekassen

Vi ble også enige om at det i denne forbindelse 
var lurt å innføre noen nye begreper som blant 
annet: gjennomsnitt og søylediagram.

Opplegget skulle starte uka etter påske. 
Første morgen etter påske, delte jeg ut skrittel-
lerne. Vi så på bruksanvisningen og satte oss inn 
i hvordan tellerne fungerte. Dette var en lærerik 
økt i seg selv. Leseforståelsen til elevene, samt 
samarbeidsevnen ble godt testet. 

Vi fant fort ut at noe av det første vi måtte 
legge inn, var skrittlengden.

Vi gikk ned på fotballbanen. På bakken der 

er det malt opp ”meterstreker”. Der kunne vi 
lett finne ut hvor langt vi gikk på 10 skritt. Vi 
gikk 10 skritt. Kom vi til 8 meter tok vi 8 m: 
10 skritt. Da fant vi ut at skrittlengden var 0,8 
meter eller 80 cm. 

I denne økta brukte vi forskjellige utrykk og 
regnemåter som gjennomsnitt, desimaltall og 
divisjon. Alle klarte etter hvert å ta sine egne 
regnestykker i hodet, og alle fikk klargjort skrit-
tellerne sine.

Elevene fikk et ark med et skjema hvor de 
skulle føre opp dato og hvor mange skritt de 
gikk i løpet av dagen. Dette skulle de gjøre hele 
uka. Noen dager brukte vi skrittelleren bare på 
skolen, andre dager brukte vi dem hjemme også. 
Vi hadde avtale om at også i helga skulle alle 
notere skritt. Etter helga skulle vi samle inn alle 
data og lage et stort søylediagram for å illustrere 
hvor mye den enkelte hadde gått.

Det var noen ”småskjær i sjøen” underveis. 
Vi fant fort ut at skrittellerne talte forskjellig. 
Dette kom godt til syne i de første friminut-
tene. Elever som hadde gått like langt og som 
hadde lik skrittlengde, hadde kanskje forskjellig 
mengde (antall) skritt. Dette ble også tydelig når 
elevene gikk få skritt. Dette føltes litt urettferdig 
en stund, men vi kom fram til at ”sånn var det 
bare”. Vi ble enige om at de fleste skrittene ble 
talte. Det var også alltid noen elever som glemte 
skrittellerne. Enten hjemme eller på skolen. 

Da mandagen kom fant vi ut at ca. halvpar-

Leikny Myrseth, Skudeneshavn skole
lmyrseth@start.no



1/2008 tangenten46

ten av gruppa hadde fullført opplegget. De som 
hadde fullført fikk plukke ut de 2 beste dagene, 
og så førte vi dette opp på et søylediagram. Vi 
laget det av gråpapir på ”gamle måten”. Elevene 
syntes illustrasjonen fikk godt fram hvor mye 
den enkelte hadde gått.

For disse er tyngdepunktet gitt som gjennom-

snittet av hjørnenes koordinater.
Det kan diskuteres om Geogebra regner feil, 

men programmet regner ikke ut tyngdepunktet 
basert på at arealet eller massen er jevnt fordelt i 
figurens indre. Utregningen til programmet er 
en korrekt bestemmelse til tyngdepunktet hvis 
all masse finnes i figurens hjørner, og det er 
like mye masse i hvert hjørne. Kirfel (i ”Hvor er 
midten?”) har mer om hvordan tyngdepunktet 
avhenger av hvor massen befinner seg.

(fortsatt fra side 8)

punktene på linjestykket (figur 17).
Deretter trekker vi opp to sirkler med sen-

trum i hvert av endepunktene på linjestykket 
og med en sirkelperiferi som går gjennom de 
avsatte punktene (figur 18).

Deretter kan vi sette sporing på de to punk-
tene der sirklene skjærer hverandre for så der-
etter å bevege på punktet A i det opprinnelige 
linjestykket (figur 19).

Vi har igjen utnyttet de dynamiske egenska-
pene til programvaren og utført en konstruksjon 
som ikkje lar seg gjøre med passer og linjal.

Lignende artikler og undervisningsopplegg 
av samme forfatter ligger tilgjengelig på 
nettsiden home.no.net/hbueie05/

Litteratur
[1] Sandvold, K.E. mfl (1996). Matematikk 3mx. 

Gyldendal Norsk Forlag A/S

(fortsatt fra side 17)

Vi oppsummerte opplegget med å gå gjen-
nom alle begrepene vi hadde vært innom i disse 
dagene: gjennomsnitt, meter/cm, divisjon, addi-
sjon og søylediagram.

Skrittellerne ligger klare til bruk i samme 
klasse en gang til, eller til bruk for en annen 
klasse! Dette var kjekt!
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Jeg underviser i matematikk Vg1P og Vg2P ved 
Os gymnas. I den forbindelsen ble jeg spurt 
om å prøve ut noen av getSmart kortstokkene. 
Fristen for tilbakemelding var imidlertid  svært 
kort, 4 uker. Arbeidsplanene for perioden fram 
til jul var allerede laget, slik at jeg måtte teste ut 
kortene innenfor en fra før stram tidsplan. Peri-
oden mot terminprøvene. Forsøket ble derfor 
utført med altfor dårlig tid til forberedelse. Det 
vil si at vi ikke fikk tid til  repetisjon i regning 
med funksjoner (getSmart lilla), potensregning 
og kvadratsetninger (getSmart grå).

Jeg har 20 elever i 2P (praktisk matematikk) 
3 timer per uke. Disse elevene hadde 1P 5 timer 
per uke i Vg1. 

En dag var 4 av elevene i gruppa opptatt med 
heldagsprøve i språkfag. Da så jeg meg i stand 
til å ta en undervisningstime til kortspill med 
resten av gruppa. 

Metode
15 elever møtte til timen. Jeg delte disse inn i tre 
spillebord: getSmart grå, lilla og blå (blå kort er 
med prosent, promille, desimaltall og brøk). På 
forhånd hadde jeg kopiert opp 3×5 eksempla-
rer av spillereglene for ”Vri åtter” grå, lilla og 
blå. Ved det grå bordet satt en av elevene med 

fasitkortet. Vedkommende skulle hjelpe denne 
gruppa med svarene. getSmart grå er jo utvi-
klet for Vg1T (teoretisk matematikk), så jeg var 
klar over at dette kunne bli nokså vanskelig for 
gruppa uten trening med kortene på forhånd, 
noe som ble  bekreftet i løpet av timen. 

Blå gruppe kom raskt i gang med spillingen. 
Lilla gruppe kom også i gang etter at jeg hadde 
tatt en kort repetisjon av funksjoner og grafer. 
Grå gruppe ba om hjelp etter en kort stund: 
”Dette er vanskelig”, sa de. Jeg antydet da at 
det stod på kortstokken at getSmart grå også 
egner seg for 10. trinn. Da svarte en av elevene: 
”Det er en grunn til at vi tar P-matematikk!” 
Elever som har slitt med å få til matematikken i 

Yngvar Hagala

Rapport fra spill med 
getSmart matematiske 
kortstokker

Yngvar Hagala, Os gymnas
yngha@hfk.no
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ungdomsskolen tar P-matematikk ved vår skole. 
Det er minimumsvarianten i matematikk ved 
studiespesialiserende utdanningsprogram. Jeg 
hjalp da grå gruppe med å regne ut potenser 
med negative eksponenter og brøkeksponenter. 
Etter en stund kom spillet i gang. Elevene brukte 
da papir og blyant til utregningene. Timen var 
over før gruppa kom skikkelig i gang med spil-
lingen.

Lilla gruppe spilte flere runder. De moret seg. 
Det var nok greit med en ny måte å lære mate-
matikk på. Blå gruppe hadde gått over til å spille 
Presidenten med de vanlige kortverdiene da jeg 
kom bort til dem i slutten av timen.

Vurdering
Alle i grå og lilla gruppe sa at de hadde lært noe 
i løpet av timen. I blå gruppe sa 1 elev at han 
ikke hadde lært noe. Resten av gruppa hadde 
fått øvd seg litt i hoderegning, men de hadde 
altså gått over til å spille vanlig kort. Det ble for 
slitsomt med hoderegning?

Konklusjon
Med god planlegging, øving med kortene før 
spillingen starter og god tid til spilling (eller 
spilling f. eks. 1 time per måneden) er jeg ikke 
tvil om at det skjer en god porsjon med læring. 
Dessuten er det positivt med variasjon i mate-
matikkundervisningen.

Det er naturligvis et alvorlig problem behefta 
med å bruke ekte vare: Matematikken, for 
eksempel, er en abstraksjon som verktøy, og alle 
matematiske problemstillinger er sterke forenk-
linger av virkelige problemstillinger. Eksemplet 
med skateboardrampen ovafor, der mitt forslag 
til oppgave er langt vanskeligere enn det opprin-
nelige, viser dette ganske tydelig. Likevel mener 
jeg det er helt nødvendig, forutsatt at vi mener 
alvor med å bringe verden inn i skolestua, å 
gjøre problemstillingene reelle. Lærebøkene 
våre i matematikk er full av såkalt praktiske 
problemstillinger, som ikke i det hele tatt gir 
inntrykk av noe med praktisk verdi. I mange til-
felle er disse oppgavene like håpløse som de fire 
eksamensoppgavene jeg har referert. Og verken 
vi eller våre elever fortjener slikt narrespill.

(fortsatt fra side 24)

GPS i skolen
TANGENTENs redaksjon ønsker å lære mer om bruk av GPS i skolen. Vi håper også at mange av 
våre lesere synes det kan være spennende å få vite mer om denne typen teknologi. Vi tror at GPS 
vil kunne passe bra i matematikkundervisningen og vi antar at utstyret vil kunne inspirere elevene 
i arbeidet med matematikk. Dessverre er teknologien fortsatt relativt dyr slik at ikke alle skoler har 
slikt utstyr tilgjengelig. TANGENTEN deler derfor ut tre GPS (2 ungdomsskoler og 1 videregående 
skole) til de lærerne som er først ute med en e-post til TANGENTEN (tangenten@caspar.no). Dere 
som mottar en GPS ønsker vi i TANGENTEN skal bruke denne i matematikkundervisningen (og 
evt. andre fag) og at dere i etterkant sender oss en kort artikkel (2–3 sider) om hvordan dere brukte 
utstyret i matematikken (prosjekt, oppgaver, ideer). Lykke til.



tangenten 1/2008 49

Steg-metodikken i 
matematikkfaget

I siste nummer av ”Tangenten” (4/2007) hadde 
Mona Røsseland og Ingvill Merete Stedøy-Johan-
sen er kritisk artikkel om stegark i matematikk-
undervisningen. Det var intet moment i det som 
ble skrevet som jeg er uenig i, men jeg mener at 
en del sterke sider ved metoden ikke kom fram.

En av bærebjelkene i norsk skole er tilpasset 
opplæring. Det innebærer at hver elev har krav 
på opplæring tilpasset egne forutsetninger og 
behov. 

Kunnskapsløftet har klare mål for kompe-
tansen om hva elevene skal kunne utføre eller 
mestre etter endt opplæring. Samtidig gir den 
skolene og lærerne stor handlefrihet i forhold til 
hvordan målene skal nås, slik at opplæringen kan 
tilpasses den enkelte elevs forutsetninger. Det er 
et krav til skolene at målene blir utformet slik 
at alle elever kan kunne nå dem, men med ulik 
grad av måloppnåelse. Målene skal også være 
konkrete og forståelige for elever og foresatte. 
Grad av måloppnåelse skal dessuten være doku-
menterbar.

Vurderingens hovedformål er å bidra til 
læring. Vurderingen skal være veiledende og opp-
muntre til læring. Vurderingen må også gi eleven 
innsikt i egen framgang og muligheten til jevn-

lig å oppleve at han/hun mestrer nye momen-
ter. I undervisningen skal eleven ha innflytelse 
på læringen og medansvar for sin skolegang og 
opplæring.

Steg-tenkning kan gi et svar på disse hoved-
utfordringene. Det angir en stige hvor eleven selv 
kan ta et medansvar for skolearbeidet. Metoden 
innebærer ikke at læreren kan abdisere og over-
late til eleven å sørge for læringen. En hoved-
styrke ved den norske skolen er nettopp den 
årvåkne lærer som både har kompetanse til å 
analysere og til å ha oppmerksomhet mot alle 
sider av aktiviteten i klassen, både det sosiale 
spillet og læringen. Men det innebærer at eleven 
selv blir bevisst hvor han/hun står i læringen og 
gir muligheten til at han/hun kan sette seg nye 
mål.

De fleste lærere har gjort erfaringer med at 
noen elever først og fremst gjør lekser fordi de 
må gjøre lekser, mens andre gjør lekser for å lære. 
Noen ganger er denne forskjellen liten, mens 
andre ganger er den avgjørende for læringen. Det 
er viktig at elevene får jobbe med en vanskelig-
hetsgrad som svarer til elevens utfordring.

Matematikk er et fag med en klar progresjon. 
Stegarkene som jeg bruker i ungdomsskolen 
starter med en vanskelighetsgrad som elevene er 
kjent med fra barnetrinnet, og ender med utford-
ringer som tas opp på videregående skole.

Det er også ønskelig at elever setter seg stadig 
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høyere mål: Dersom en gir elevene mulighet 
til å velge mellom lett, middels eller vanskelig 
oppgave på en prøve, vil noen velge et sikkert 
alternativ og regne en oppgave som de vet at de 
behersker. Jeg mener at stegark legger til rette for 
dristighet. 

Det er viktig hvordan stegarket brukes, og 
hvordan det ikke bør brukes. 

For det første må læreren ikke slutte å under-
vise klassefellesskapet (”fra tavla”; om du vil). 
Elevens refleksjon over det læreren sier er viktig 
for læringen. Spørsmål fra elevene kommer alle 
til gode, selv om elevens utsagn er det klassiske 
”Jeg skjønner ikke bæret.” Slike utsagn er ofte 
representative for flere, som velger å være tause. 
Læreren har sin kompetanse i nettopp å vurdere 
slike situasjoner og eventuelt bygge på elevens 
misforståelser, finne andre innfallsvinkler til det 
emnet som ikke ble forstått, og/eller eventuelt å 
gå tilbake til grunnleggende momenter som kan 
være bare uklart forstått.

For det andre må læreren aldri overlate til 
eleven å fastslå om eleven behersker et tema. 
Elevene bør ikke få ansvaret for å fylle ut at han 
eller hun kan et bestemt moment. Undervisning 
hvor eleven skal krysse ut at han/hun har regnet 
oppgaver på angitt nivå kan heller ikke være 
tilstrekkelig. Læreren må følge godt med i den 
enkelte elevs utvikling. Det er lærerens tilbake-
melding til foreldrene som gjelder, ikke elvenes 
egenerklæring om at vedkommende ”kan dette”. 
Det å få rett svar på en prøve, er heller ikke ens-
betydende med at eleven forstår matematikken. 
Et steg på et stegark er derfor ikke et springbrett, 
dersom et springbrett er noe en hopper fra for 
aldri å vende tilbake til. Læreren må sørge for at 
eleven jevnlig må bekrefte sin oppnådde kom-
petanse. Pedagogisk vedlikeholdsarbeid, eller 
konsolidering, er viktig.

Det er alltid viktige momenter som aldri 
kan fanges opp av et stegark. Et eksempel: Jeg 
bruker stegark i algebra. Det er grunnleggende 
momenter som ikke er med på stegark: ”Hva er 
en variabel?” og ”Hvordan er forholdet mellom 
tallregning og bokstavregning?” Disse spørsmå-

lene dreier seg om innsikt og kan ikke reduseres 
til utenatlærte setninger som elevene gjengir på 
en prøve. Men læreren må bruke tid på disse 
momentene i kommunikasjonen med elever. 
Undervisningen må derfor ikke reduseres til en 
gjennomgang av stegene på stegarkene.

Elevenes forståelse utvikler seg individuelt. 
Det er relativt sjelden å finne elever som får til 
stykkene i den rekkefølgen som stegarkene fore-
skriver. Stegarkene som jeg bruker, deler ikke 
stoffet bare i steg, men samler dem i fem-seks 
nivåer, nivå A (det letteste) til nivå F. En elev kan 
gjerne gjøre feil på nivå C og få til oppgaver på 
nivå D. Dette er forholdsvis vanlig. Mer sjelden er 
det at en elev får til alt på nivå D, men fortsetter å 
gjøre feil på nivå C. Stegarkene er mer et uttrykk 
for stoffets oppbygging enn for elvenes forståelse. 
Det er det siste som er i lærerens fokus.

Et annet hensyn er at matematikken ikke må 
bli for teoretisk: Begrepet ”mange intelligenser” 
fanger noe vesentlig. Områder som er prak-
tiske, bør behandles praktisk. I det hele tatt er 
det viktig å variere elevenes skolehverdag. For 
å oppnå høy grad av forståelse, er det dessuten 
viktig å engasjere elevene i utforskning og reflek-
sjon. Dessuten bør elevene få anledning til selv 
å formulere problemstillinger og å forsøke å løse 
dem. Stegarkene kan bidra til at elevene strekker 
seg til å nå et høyere mål.

Hovedtesten, selve lakmustesten, om steg-
arkene fungerer, er hvorvidt det øker elevens 
engasjement i faget. Foreldre vet mye om dette. 
Når foreldrene forteller at matematikk er et fag 
som eleven arbeider med på en lystbetont måte, 
kan læreren være trygg på at han/hun er på rett 
vei.

For ordens skyld: Jeg er medforfatter til ”Lære-
rens bok”, som er lærerveiledningen til mate-
matikkverket ”MaTEMAtikk”, Læremiddelfor-
laget.

Sigurd Lein, Borgen skole, Asker
sigurd.lein@asker.kommune.no
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Hva er nytt i de nasjonale prøvene for 2007 når 
det gjelder innhold og mål? Hva er forskjellen 
på en matematikkprøve og en prøve i grunn-
leggende ferdigheter i å kunne regne? Hvordan 
utvikles prøvene, og har de noen pedagogisk 
verdi? Hva kan vi lære av resultatene fra prø-
vene i 2007?

Høsten 2007 ble det for første gang i Norge 
gjennomført nasjonale prøver i grunnleggende 
ferdigheter i å kunne regne, og i lesing på norsk 
og engelsk. Nasjonalt senter for matematikk 
i opplæringen har utviklet regneprøvene – 
samme senter som utviklet matematikkprø-
vene i 2004 og 2005. 

I 2004 og 2005 ble de nasjonale prøvene 
gjennomført om våren. Som et resultat av eva-
luering [1] [2] gjort etter prøvegjennomføring 
i 2005, besluttet Kunnskapsdepartementet at 
prøvene skulle flyttes til tidlig på høsten, og at 
i første omgang elever på 5. og 8. trinn skulle 
prøves. Siden Kunnskapsløftet (LK06) har 
kompetansemål etter 4. og 7. trinn er dette et 
naturlig valg. 

Prøvene er utviklet i henhold til ramme-
verk [3] vedtatt i Kunnskapsdepartementet 12. 
september 2006.

Hva er nytt i prøvene for 2007 når det 
gjelder innhold og mål?
De nasjonale prøvene har som mål å kartlegge 
i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar 
med læreplanens mål for de grunnleggende fer-
dighetene lesing på norsk og engelsk og reg-
ning. Mål for de grunnleggende ferdighetene 
er integrert i kompetansemål for fag i LK06, 
og vi har laget prøver som tester målene etter 
4. og 7. trinn [4].

Prøvene skal ikke være diagnostiske. De 
skal være en del av et sammenhengende prøve– 
og vurderingssystem, som for øvrig består av 
blant annet kartleggingsprøver, karakter– og 
læringsstøttende prøver, veiledningsmateriell 
og internasjonale studier. De nasjonale prø-
vene skal primært gi informasjon om gruppe 
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og trinn til lærer, skolele-
der, skoleeier, regionalt og 
nasjonalt nivå, men de skal 
også ha en pedagogisk verdi. 
Gjennom resultatet på prø-
vene kan lærere, elever og 

foresatte få signaler om videre kartlegging av 
enkeltelever er nødvendig. Slik kan prøvene 
være en hjelp i tilpassing av undervisningen 
for den enkelte elev. 

Hva er forskjellen på en matematikkprøve 
og en prøve i grunnleggende ferdigheter i 
å kunne regne?
Grunnleggende ferdighet i regning er et mål i 
alle fag etter LK06. Nasjonal prøve i regning er 
derfor ikke en prøve i matematikk etter lære-
planens kompetansemål i dette ene faget, men 
en prøve i regning som grunnleggende ferdig-
het, og som en del av fagkompetansen i alle 
fag – også matematikk. Prøven skal kartlegge 
i hvilken grad elevenes regneferdigheter er i 
samsvar med kompetansemål i LK06, der reg-
neferdigheter er integrert. Det som skal måles 
er hva elevene må beherske innenfor området 
regning for å kunne lære og utvikle seg i alle 
fag. Hva innebærer så dette?

Rammeverket [3] knytter de grunnleg-
gende ferdighetene i regning til områdene 
tall, måling og statistikk, og presiserer at dette 
innebærer tallforståelse, måleferdighet og 
tallbehandling knyttet til et bredt spekter av 
oppgaver og utfordringer i faglige og daglig-
dagse sammenhenger. Videre poengteres at 
regneferdigheter også handler om å kunne 
tolke og lage grafiske og andre kvantitative 
fremstillinger, og at anvendelse av regning i 
ulike sammenhenger skal vektlegges. I denne 
forbindelse er ord som forstå, reflektere over og 
vurdere resultater fremhevet. 

Det er viktig å merke seg at nasjonale prøver 
i regning ikke måler alle grunnleggende fer-
digheter i regning, men bare innenfor de tre 
områdene som før nevnt.

Sitat fra rammeverket for nasjonale prøver 
i regning:

Området tall omfatter hvordan tall inngår 
i systemer og mønstre, relasjoner mellom 
tall og kvantifisering av mengder og stør-
relser. Det omfatter videre det å bruke tall 
og foreta beregninger i praktiske sam-
menhenger og vurdere svarenes rimelig-
het. Personlig økonomi, priser og valuta 
er temaer som inngår i dette området. 
Måling handler om å sammenlikne og 
knytte tallstørrelser til objekter og meng-
der. Måling dreier seg også om vurdering 
av resultater og framstilling av data fra 
observasjoner og målinger. Temaer som 
vekt, lengder, flater, tid og rom hører med 
i dette området. 
Området statistikk omfatter å organisere, 
analysere, presentere og vurdere data og 
grafiske framstillinger. I analysen av data 
hører med å beskrive generelle trekk ved 
datamaterialet.

Prøvene høsten 2007 ble utviklet i tråd med 
kravene i rammeverket. Regneprøvene bestod 
av to typer oppgaver – flervalgsoppgaver og 
åpne oppgaver. Prøven for 8. trinn bestod 
av ca. 70 % flervalgsoppgaver, dvs. oppgaver 
hvor elevene fikk fire svaralternativer og skulle 
krysse av for det riktige svaret. Resten var 
åpne oppgaver hvor elevene måtte formulere 
svaret selv. På 5. trinn var ca. halvparten av 
oppgavene flervalgsoppgaver. I denne prøven 
var det fire eller fem svaralternativer å velge 
mellom ved avkryssing. Gjennomføringstiden 
for prøvene på 5. trinn var 90 minutter og 120 
minutter på 8. trinn. Et av kravene i ramme-
verket var at en elevebesvarelse skulle kunne 
rettes på 10 minutter. For å ha nytte av resulta-
tene til pedagogisk bruk, måtte imidlertid den 
enkelte lærer regne med å bruke tid ut over 
dette for å følge opp resultatene.
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Utvikling av oppgaver til  
nasjonale prøver i regning
Det er en stor utfordring å lage gode flervalgs-
oppgaver i regning. I Norge har vi tradisjon 
for å være opptatt av at elevene skal vise hvor-
dan de har gått fram når de løser en oppgave.
Vi ønsker også gjennom flervalgsoppgavene 
å få informasjon om hvordan elevene tenker. 
Derfor prøves alle oppgavene først ut som åpne 
oppgaver. Etter å ha vurdert og analysert flere 
hundre elevsvar, plukker vi ut de fire eller fem 
svarene som er foreslått av flest elever på en 
oppgave, og bruker dem som svaralternativer. 
Dette betyr at alle distraktorer – de alterna-
tivene som ikke er rett svar – representerer 
en misoppfatning som er vanlig hos elever 
på denne spesielle oppgaven. Dette gir nyttig 
informasjon til læreren. 

Vi som utvikler prøvene, har gjort under-
søkelser som viser at elever opplever flervalgs-
oppgaver motiverende. Studier av flervalgs-
oppgaver [5] viser at denne typen oppgaver gir 
like pålitelige resultater som åpne oppgaver. 

De nasjonale prøvene skal ikke ha ”bunn-” 
eller ”takeffekt”. Det betyr at prøvene skal 
inneholde både lette og vanskelige oppgaver 
slik at det blir utfordringer til alle uansett 
elevers faglige nivå. For å unngå ”takeffekt” 
kommer vi til å ha flere vanskelige oppgaver 
i formatet ”åpent” i 2008-prøven, men antall 
flervalgsoppgaver vil fremdeles være minst 70 
%.  

Rammeverket [3]  stiller krav om at oppga-
vene skal være anvendelse av regning i ulike 
sammenhenger, og relateres til kompetanse-
mål i de ulike fagene. For å forklare oppbyg-
ningen av oppgavene, vises her noen eksem-
pler på kompetansemål hvor grunnleggende 
ferdighet i regning er integrert.

Et av kompetansemålene i mat og helse 
etter 7. trinn er Bruke rekning for å auke eller 
redusere mengda i oppskrifter, prøve dei ut og 
vurdere resultatet (Under hovedområdet Mat 
og livsstil). Dette forutsetter ferdighet i brøk-
regning, kjennskap til enheter for vekt og 

volum og evne til å se sam-
menhengen mellom enhe-
tene. 

I fagene KRL og sam-
funnsfag arbeider elevene 
for eksempel med begrepene 
før og etter Kristus. Dette forutsetter at elev-
ene må kunne regne med positive og negative 
tall og ha kjennskap til hvordan tallinjen er 
bygd opp.

Å organisere, analysere, presentere og vur-
dere data og grafiske framstillinger er grunn-
leggende ferdigheter for å kunne nå kompe-
tansemål i for eksempel engelsk, samfunnsfag 
og naturfag.

Eksempler på oppgaver og prosent 
elevsvar ved pilotering av prøvene i 2007
Eksempel 1 for 5. trinn
Petter har 70 kroner. Han kjøper to blader. 
Hvert blad koster 27 kroner.
Hvor mye får han igjen når han betaler?
A: 16 kroner, B: 26 kroner,  
C: 43 kroner, D: 54 kroner

Svar Kommentar Andel

16 kroner Riktig svar 45 %

26 kroner
Feil med 
tierovergang

15 %

43 kroner
Regner bare med 
ett blad

20 %

54 kroner
Oppgir hva to 
blader koster

19 %

Tabellen viser svarfordelinga i prosent ved 
pilotering. Ved nasjonal gjennomføring 25. 
september 2007, ble et nasjonalt utvalg på 1201 
elever analysert. Av disse hadde 46 % av elev-
ene rett svar. 

Eksempel 2 for 5. trinn
Siri målte temperaturen om morgenen og om 
kvelden.
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Hvor mye hadde temperaturen endret seg?
Svar: Endringen var_________ºC

Typiske 
svar

Kommentar Andel

6 Regner 7-1 6 %

7
Stopper på 0, regner 
ikke med –1  

13 %

8 Riktig svar 46 %

9

Benytter trolig 
tellestrategi og 
tar med begge 
endepunkt

12 %

Ca. 46 % av elevene har løst oppgaven rett. I 
tabellen over har vi listet opp prosentene for 
de mest typiske feilsvarene ved pilotering. Av 
utvalget på 1201 elever ved gjennomføring 
september 2007, svarte 50 % rett på oppga-
ven. 

Eksempel 1 for 8. trinn
Fargelegg 5/8 av figuren:

Svar Kommentar Andel

15 av 24 ruter 
fargelagt

Riktig svar 39 %

5 av 24 ruter 
fargelagt 

Typisk 
feilsvar

36 %

Ca. 36 % av elevene velger å fargelegge 5 ruter. 
Dette tyder på at mange elever ikke har for-
stått hva brøkdel betyr. Elevene ser på telle-
ren i brøken som et antall. De ser altså ikke 
på brøken som en del av en helhet. 39 % av 
elevene svarte rett ved pilotering av prøven, 
mens 41 % av elevene i utvalget på 1201, løste 
oppgaven rett ved gjennomføring av nasjonal 
prøve i 2007.

Eksempel 2 for 8. trinn
Hvor mange prosent er 2/5?
A: 2,5 %, B: 5,2 %, C: 20 %, D: 40 %

Svar Kommentar Andel

40 % Riktig svar 39 %

2,5 % Typisk feilsvar 28 %

Det typiske feilsvaret tyder på at elevene ikke 
har forstått sammenhengen mellom brøk og 
desimaltall. En mulig tolkning av feilsvaret, 
er at elevene likestiller brøkstrek og desimal-
tegn. 

Ved nasjonal gjennomføring september 
2007 fikk 37 % av elevene rett svar. 

Hvilken pedagogisk verdi har de nasjonale 
prøvene?
De nasjonale prøvene er ikke diagnostiske 
prøver, men ved å studere egne elevers svar 
på oppgavene, kan lærerne allikevel få signa-
ler om hva de ulike elevene i egen gruppe bør 
arbeide videre med. 

Til de nasjonale prøvene er det utarbeidet 
veiledningsmateriell [6]. Eksemplene ovenfor 
inngår i veiledningsmateriellet for nasjonal 
prøve i regning. Ved vurdering av de nasjo-
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nale prøvene, ble hver elev nivåplassert ut 
fra den poengsummen eleven oppnådde på 
prøven. På 8. trinn er det fem nivåer, og på 5. 
trinn er det tre. Nivå 1 er laveste nivå. Det er 
utarbeidet beskrivelser som forteller hva den 
typiske elev på de ulike nivåer kan forventes å 
mestre. Nivåene er bygd opp med en progre-
sjon slik at en elev som for eksempel skårer til 
nivå 3, har de ferdighetene som står beskrevet 
på nivå 1 til og med nivå 3. På samme måte er 
det utarbeidet forslag til hva elever som har 
prestert til de ulike nivåene, kan ha utbytte av 
å arbeide videre med. Se eksempel nedenfor, 
sitert fra veiledningsmateriell for de nasjonale 
prøvene [6]: 

Den typiske elev som skårer på nivå 2, 
kan ha utbytte av å arbeide med: Begrepet 
prosent i for eksempel norsk, samfunns-
fag og naturfag, lage tabeller og diagram-
mer i for eksempel KRL, samfunnsfag og 
naturfag, å lese informasjon ut av tabel-
ler og diagrammer i for eksempel norsk, 
engelsk, samfunnsfag, naturfag og mat og 
helse, og beregne omkrets og areal i for 
eksempel kunst og håndverk.

Det er viktig at læreren betrakter resultatene 
fra nasjonal prøve i regning som en del av 
en større sammenheng. Resultatet fra denne 
prøven, sammenholdt med helhetsinntryk-
ket hun ellers har av eleven, kan være et godt 
hjelpemiddel i den videre tilretteleggingen av 
undervisningen til den enkelte elev. 

Resultater på nasjonalt nivå
Utdanningsdirektoratet melder på sine nettsi-
der [7] at resultatene fra prøvene i 2007, viser 
at det er klare forskjeller mellom kommuner 
og mellom skoler. Årsakene til dette vet man 
ikke, men vil bli prøvd klarlagt.  Fagmiljøene 
som har utviklet prøvene, utarbeider nå rap-
porter på grunnlag av resultatene fra gjen-
nomføringen i 2007. 

Vi har som mål at prøvene skal bli et verk-

tøy som kan brukes i den 
enkelte lærers tilrettelegging 
av undervisning, samtidig 
som skoleledere, skoleeiere, 
de regionale myndigheter og 
det nasjonale nivå får data 
som kan brukes til å kvalitetsutvikle opplæ-
ringen. 

Høsten 2008 vil det bli gjennomført nye 
nasjonale prøver i regning. Prøven for 2008 
blir en papirprøve, tilsvarende prøven for 
2007, men det er mye som tyder på at 2009 
blir ”det store elektroniske året”.

Litteratur
[1] Svein Lie; Therese N. Hopfenbeck; Elisa-

beth Ibsen og Are Turmo (2005): Nasjo
nale prøver på ny prøve, ILS, Universitetet 
i Oslo

[2] TNS Gallup (2004): Rektorers og læreres 
erfaringer med de nasjonale prøvene 2004

[3] www.udir.no/upload/Nasjonale%20
prøver/Rammeverk_for_nasjonale_
prover_2007.pdf

[4] www.udir.no/templates/udir/TM_Artikkel.
aspx?id=2135

[5] folk.uio.no/rolfvo
[6] www.udir.no/templates/udir/TM_Artikkel.

aspx?id=3098
[7] www.udir.no/templates/udir/TM_Artikkel.

aspx?id=3139



Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen56

Tilrettelegging av 
nasjonale prøver 
for elever som 
bruker punktskrift i 
opplæringen
Oliv G. Klingenberg, seniorrådgiver ved 
Tambartun kompetansesenter, Melhus 
og Phd-stipendiat ved pedagogisk 
institutt, NTNU, oliv.klingenberg@
matematikksenteret.no

To statlige kompetansesenter produserer 
lærebøker i punktskrift til blinde elever. 
Tambartun i Melhus, litt sør for Trondheim, 
har ansvar for grunnskolens sju første trinn 
og Huseby i Oslo lager lærebøker til ung-
domstrinn og videregående nivå. Det er alltid 
en målsetting at elever som leser og skriver 
punktskrift skal ha samme lærebok som de 
andre elevene i klassen. 

Punktskriftutgaven av ei lærebok eller 
en prøve skal i størst mulig grad tilsvare det 
opprinnelige faginnholdet. Å tilpasse slike 
læremidler til blinde elever er imidlertid ikke 
ensbetydende med ”å oversette” det visuelle 
til taktilt materiale.  I denne presentasjonen 
vil jeg peke på tre områder som hver for seg 
har betydning for valg som blir tatt i tilret-
teleggingen. For det første selve punktskrif-
ten som skriftsystem, dernest elevens lese- og 
skriveredskap, og sist, men kanskje viktigst, 
læringsmessige konsekvenser av det å lese med 
fingrene. Jeg viser til Grethe Ravlo sin artik-
kel om nasjonale prøver i denne utgaven av 
Tangenten, og vil bruke tre av de oppgaveek-
semplene som hun beskriver. 

Punktskriftsystemet 
Punktskrift (Braille) er opphøyde punkter 
ordnet i rektangulære ”celler”. I hver enkelt 
punktcelle er det 6 punkter fordelt på 2 kolon-
ner. For å skrive ulike symboler (tegn) varieres 
både antall punkter og plassering av punktene 
i cellen, slik figur 1 viser. 

6 punkter i cellen er ikke nok til å kunne 
skrive alle symboler som vårt visuelle skrift-
system består av. Derfor er mange symboler 
satt sammen av to tegn. Tall er eksempler på 
”to-tegnsymboler”, og alle tall starter med et 

talltegn foran første siffer. 1 skrives med tall-
tegn foran bokstaven a (se figur 2). Talltegn 
og bokstaven e, som er den femte bokstaven i 
alfabetet, blir 5. I dette systemet brukes bok-
stavene fra a til i for å skrive sifrene fra 1 til 9 
og talltegn foran j betyr 0.

For at symbolene skal kunne tolkes taktilt 
(føles med fingertuppene) må de være skrevet 

Punktcellen:

a e i k m t

Figur 1. Plassering av de seks punktene i en full 

punktcelle og bokstavene a, e, i, k, m og t. 

Talltegn 1

55 159 (talltegn og aei)

Figur 2 viser talltegnet og tallene 1, 55 og 159. Vi ser 

at talltegn bare blir brukt før første siffer.
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i samme posisjon sett i forhold til en hoved-
linje. Det er altså ikke mulig å notere noe over 
eller under hovedlinjen slik vi gjør i ”vanlig” 
skrift. I punktskrift blir alt skrevet ”linje-
vis”, og noen tegn kan gi påfølgende tegn et 
bestemt symbolinnhold. Punktskriften har 
derfor spesielle regler for å skrive minnetall, 
indekser, eksponenter, osv., og også brøkut-
trykk blir skrevet lineært (tilsvarende slik vi 
skriver 2/5). Selve skriftsystemet fører altså til 
at en del oppstillinger og utregningsmåter blir 
forskjellig fra ”vanlig” skrift [3].

Lese- og skriveredskap 
Alle blinde elever som hadde nasjonal prøve 
i 2007, brukte data i lese- og skrivearbeidet. 
Som erstatning for vanlig PC-skjerm har 
eleven en leselist, eller punktskjerm som sven-
skene sier. På denne leselisten kan eleven lese 
tekst men ikke grafikk. Leselisten viser en og 
en tekstlinje om gangen. Den teksten som er 
”til stede under fingrene” er konkret her og nå. 
De tekstlinjene som fingrene har lest er borte, 

og hvor mange linjer som 
kommer videre utover i tek-
sten vet eleven foreløpig ikke 
noe om. Eleven kan forflytte 
seg i dokumentet ved å bla 
linje oppover eller nedover. 

Punktskriftsystemet sammen med måten 
som fingrene leser punktskriften på og skrive-
hjelpemiddelet gjør at lineære oppstillinger av 
regneoppgaver er ønskelig (57 – 19 = ). Elev-
ene bruker ulike algoritmer og utregningsmå-
ter. I blindeundervisningen er det tradisjon for 
å lære elevene å gjøre utregninger med abakus 
[6, 1].  Noen elever anvender prinsippene i 
skriftlig hoderegning [5, 2] og noen elever 
bruker en kombinasjon av abakus og skriftlig 
hoderegning. 

Også tabeller og diagrammer kan i enkelte 
tilfeller lages som lineære oppsett. Se figur 3.

Å lese illustrasjoner og tabeller med 
fingrene
Den blinde eleven får en elektronisk utgave 
(word-dokument) av prøven, og skriver svar 
direkte i dokumentet. I tillegg har eleven en 
papirutgave av prøven, slik at han/hun kan 
lese illustrasjoner og figurer som ikke kan 
vises på leselistlinja.  

Mange illustrasjoner, tabeller og figurer 
kan lages taktilt, men å tolke slike framstil-
linger med fingrene er for det første en utfor-
drende oppgave mentalt, i tillegg til at det er 

Stig kastet en terning 30 ganger. Han fikk 3 
enere, 7 toere, 9 treere, 3 firere, 6 femmere 
og 2 seksere.
  Se oppsettet nedenfor, og gjør ferdig 
søyle diagrammet. {{Tabell: 3 kolonner og 6 
rader.}}

terningen viser     frekvens
ener ........... 3  ===
toer ........... 7  ======= 
treer .......... 9
firer .......... 3
femmer ......... 6
sekser ......... 2 

Figur 3. Lineær utgave av oppgave med 

søylediagram. Legg merke til at innholdet i klammene 

er  informasjon til eleven. Eleven vet at dette er 

informasjon og ikke oppgavetekst, fordi opplysningen 

er plassert i dobbel klammeparentes. Vi ser at 

frekvens blir skrevet både som tall og som ”liggende 

stolpe”.

Petter har 70 kroner. Han har en tjuekroning 
og en femti-kroneseddel. 
    Han kjøper to blader. Hvert blad koster 27 
kroner.
    Hvor mye får han igjen når han betaler?

A. 16 kroner  B. 26 kroner   
C. 43 kroner  D. 54 kroner

Figur 4. Tilpassing av ”Eksempel 1 for  5. trinn”  

(se Ravlo).  
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tidkrevende. En illustrasjon 
som ikke er nødvendig for å 
løse oppgaven, vil derfor bli 
utelatt i punktskriftutgaven. 

Selv når illustrasjonen 
ikke er nødvendig for å løse en oppgave, vil 
det kunne ligge informasjon implisitt i den 
som påvirker elevens valg av løsningsstrategi. I 
det første oppgaveeksemplet som Grethe Ravlo 
viser til i artikkelen om nasjonale prøver, er 
det i tilknytning til oppgavetekst bilde av en 
mynt og en pengeseddel. Strengt tatt er dette 
ikke en nødvendig opplysning for å kunne 
svare på spørsmålet, men pengebildene kan gi 
eleven nyttige assosiasjoner til måter å struk-
turere tallstørrelsene på. I punktskriftutgaven 
er denne informasjonen lagt inn som tekst. 
Elevene får altså samme informasjon, men 
ikke samme type informasjon. Den blinde 
eleven må lese mer tekst enn den seende eleven 
(figur 4). 

I det andre eksemplet som Ravlo bruker er 
det bilde av to termometre (temperaturfølere), 
og elevene skal finne temperaturforskjellen. 
En slik illustrasjon lar seg omsette til en taktil 
utgave (se figur 5), men hvis det er første gang 
eleven møter dette bildet, vil han/hun måtte 
bruke mye tid på selve tolkningen. Forskning 
viser at blinde elever må lære å lese bildene før 
de blir funksjonelle representasjoner [4], og 
da blir oppgaver som bygger på ukjente illus-
trasjoner et usikkert grunnlag for å vurdere 
elevenes faglige innsikt. 
Farger blir erstattet med ulike overflatestruk-
turer i taktile illustrasjoner. Spørsmålet ”Hvor 
stor del av figuren er rød?”, blir da endret til 
”Hvor stor del av figuren er ru?”

Perspektivtegninger er tilnærmet umulige 
å tolke taktilt. Det er derfor ikke aktuelt å lage 
en taktil illustrasjon av en terning, og punkt-
skriftutgaven begrenses til å vise én sideflate. 
Eleven må da enten forestille seg hvor mange 
sideflater det er på en terning eller vite hvor 

Oppgave der eleven skal fargelegge 5/8 av et 

rektangulært rutenett (Eksempel 1 for 8. trinn i Ravlo 

sin artikkel) er løst ved å legge ved et tilsvarende ark 

med perforerte ruter. I oppgaveteksten står det da: 

{{Se s 2 i punktskriftheftet.}}. Riv ut 5/8 av rutearket 

som ligger i posen.

Figur 6. Bilde av bokside som viser plastpose og 

perforert ruteark på en side og taktil illustrasjon 

for oppgave med areal på den andre siden. Taktile 

illustrasjoner blir limt inn ved siden av teksten som er 

i punktskrift.

Figur 5. Taktile illustrasjoner av termometre laget 

i svellepapir. Alt som er sort svulmer opp i en 

varmepresse og blir opphøyd i forhold til det som er 

hvitt. 
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mange sider det er, for å beregne arealet av 
overflaten. 

Avslutningsvis kan du lese oppgaven som 
er gjengitt i figur 7. Tenk deg nå at du leser 
en og en linje, og at du bare kan se én linje 
om gangen. Legg merke til hvordan du danner 
deg en forestilling om problemstillingen etter 
hvert som du leser, og vurder deretter om 
denne arbeidsmåten er forskjellig fra tilnær-
mingen du bruker i en mer visuell layout.

Plakat: Kom i form. Billettpriser. 
{{Tabell: 2 kolonner og 4 rader}}
Billettype Pris
dagskort 80 kr
klippekort (10 besøk) 450 kr
månedskort 600 kr

Eva og Unni trener sammen. I januar 
trente de 13 ganger på ”Kom i form”. Eva 
hadde kjøpt månedskort. Unni hadde kjøpt 
klippekort for 10 besøk og dagskort for 
resten av besøkene sine.
    Hvor mye mindre betalte Eva enn Unni i 
januar?

A. 50 kr  B. 70 kr  C. 90 kr  D. 150 kr

Figur 7 viser hvordan informasjon fra illustrasjoner er 

omformet til tekst.

Figur 8 viser utgangspunkt for oppgaven over. De 

enkle, visuelle virkemidlene kan hjelpe den seende 

eleven til raskt å sette seg inn i hva denne oppgaven 

handler om. 
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7491 Trondheim
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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 utdannings nivåer 
og mellom lærere og andre som 
er opptatt av matematikk.

Styret for LAMIS

Fra barnetrinnet
Trine Foss Pedersen,  
Drammen
Kari Haukås Lunde, Bryne
Fra ungdomstrinnet 
Grete Tofteberg, Våler
Hugo Christensen, Notodden
Fra videregående skole
Jan Finnby, Lillehammer
Sidsel Ødegård, Hundvåg 
(leder)
Fra høyskole/universitet
Lisbeth Karlsen, Vestfold
Kristian Ranestad, Oslo

Medlemskontingent

Skole/institusjon 580,–
Enkeltmedlem 330,–
Husstandsmedlem 150,–
Studenter 200,–
Tangenten inngår i kontingen-
ten. (Gjelder ikke husstands-
medlemmer.)

Organisasjonssekretær

Svein H. Torkildsen
svein.torkildsen@matematikk-
senteret.no
+4773551125 / +4799560580

Medlemsfordeler

Tangenten fire ganger per år – ordinær abonnementspris kr. 275,–
Hefte med opplegg for Matematikkdag – ordinær pris kr. 350,–
Rabatt på publikasjoner fra LAMIS.
5 % rabatt hos Simplicatus: nettbutikk.siplicatus.com
15 % rabatt hos Okani: www.okani.no  Tlf 55 34 28 04. 
15 % på konkretiseringsmateriell hos BSNorli: www.bsnorli.no/
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Lederen har ordet
Sidsel Ødegård

Vi er midtvinters og det betyr 
høysesong for LAMIS-aktivi-
teter. Flere lokallag arrangerer 
temakveld med matematiske 
juleaktiviteter før jul, og for 
mange har dette blitt en hyg-
gelig tradisjon. Innholdet på 
disse kveldene varierer selvsagt 
fra år til år, men felles for alle er 
at det viser en utrolig kreativi-
tet og engasjement, både blant 
kursholdere og deltagere.

I januar oppfordres alle lokal-
lag til å ha temakveld i forhold 
til Matematikkdagen. Dette er 
utvilsomt årets høydepunkt. 
Fra  2002, da LAMIS innførte 
matematikkens dag, har dette 
vært en suksess, og flere lokal-
lag har rekordmange deltagere 
på disse temakveldene. Dette 
er selvsagt veldig hyggelig og 
inspirerende. Hvert år produ-
seres det et nytt idehefte med 
tips til både oppgaver og orga-
nisering av en slik dag. Ansvaret 
for å produsere ideheftene blir 
gitt til ulike lokallag, og denne 
gangen er det Nedre Buskerud 
lokallag som har tatt på seg 
oppdraget. Det er ingen liten 
jobb å skulle lage dette, og vi er 

veldig stolt av at de i år også har 
klart å inkludere opplegg rettet 
mot barnehager. Det er nytt av 
året, og helt i tråd med LAMIS 
sine satsningsområder. Alle 
medlemmer får heftet tilsendt. 
Andre som er interessert i heftet, 
må bestille det ved å sende en 
forespørsmål til LAMIS sen-
tralt. Skolene oppfordres som 
vanlig til å arrangere matema-
tikkdagen i uke 6. Klarer vi sam-
tidig å få litt oppmerksomhet i 
media rundt arrangementet så 
kan dette være med på å skape 
positive holdninger langt utover 
klasserommene.

Jeg har lyst til å kommentere 
litt de nasjonale prøvene som 
gjenoppsto denne høsten. Uten 
å ha hatt direkte kontakt med 
testene, bygger jeg mine inn-
trykk kun på det jeg har fått med 
meg gjennom samtale med 
lærere og gjennom media. Mitt 
inntrykk er at denne gangen er 
lærere langt mer fornøyd med 
testene enn forrige gang. Dette 
gjelder både oppgavetypen, 
gjennomføringen og etterar-
beidet. La oss håpe de nå har 
funnet en form som fungerer i 

skolehverdagen og som måler 
det den skal. Når det er sagt, så 
håper jeg også at den enkelte 
skole bruker egne resultater til 
å sette i gang tilstrekkelige tiltak 
der det viser seg å være nød-
vendig. Det er viktig at resul-
tatene fra testene blir brukt 
konstruktivt i undervisningen, 
slik at hver enkelt elev har noe 
igjen for å arbeide med testene. 
Dette har jeg vært innom også 
i forrige leder, men det er det 
området jeg har hørt minst om 
etter at  testingen er fullført.

Det ble ingen mediestorm 
etter de nasjonale prøvene. 
Men det ble det absolutt etter 
at resultatene fra siste PISA–
undersøkelse ble lagt fram. Nok 
en gang skårer norske elever 
langt under det som vi burde 
forvente av våre elever. Det 
burde ikke være noen grunn til 
at Norge ligger langt etter land 
vi liker å sammenligne oss med. 
Årsakene til det er helt sikkert 
sammensatte, men det synlig-
gjør viktigheten av å ha gode, 
engasjerte lærere ute i skolen. 
Der spiller LAMIS en viktig rolle 

(fortsettes side 63)
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Lokallag Follo
stiftet 25. oktober 2007

Eva Jæger og Gro Fjermedal

Tidligere har medlemmer bosatt 
i Follo hørt til lokallaget i Oslo/
Akershus. Det har gjennom 
årene vært mange inspirerende 
samlinger ved Høgskolen i Oslo, 
men for å få med flere lærere fra 
vårt distrikt, ønsket vi å starte et 
lokallag i Follo. Det er ikke alle 
som ønsker å bruke tiden på 
reise fram og tilbake en etter-
middag eller kveld.

Vi har fått god hjelp av orga-
nisasjonssekretær Svein H. Tor-
kildsen. Han veiledet oss ved 
oppstarten, og han var også 
tilstede på stiftelsesmøtet som 
vi hadde i oktober. På dette 
møtet fikk vi en kort orientering 
om hva et lokallag er, hvordan 
det kan organiseres og hvilke 
muligheter vi har som et etablert 
lokallag. I løpet av kvelden var 
det nok interesserte medlem-
mer som ville påta seg styreverv 
i lokallaget.

Det faglige innslaget passet 
for en gjeng med lærere fra 
både barneskole og ungdoms-
skole. Vi ble inspirert av Svein 
sine ”Rike oppgaver” på dette 
møtet. Aktiviteten var stor, og 

debatten om muligheter tok 
raskt av. Vi fikk også erfare at 
avgrensinger i oppgaven noen 
ganger kan være nødvendig for 
å få et sterkt nok faglig fokus. 

Noen fra styret har fått delta 
på lokallagsseminarer i juni og 
november. Disse ble arrangert 
av LAMIS sentralt. Her fikk vi 
mye informasjon om økonomi 
og hvordan vi kan drive et lokal-
lag. Vi fikk også hjelp til å lage 
vår egen hjemmeside på nettet. 
I tillegg hadde samlingene et 
faglig innhold der vi blant annet 
ble oppdatert på årets Nasjonale 
prøver.  Vi møtte representanter 
fra andre lokallag som også har 
gitt oss inspirasjon både når det 
gjelder innhold på temakvelder 
og organisering av lokallaget. 

Når det gjelder planene 
framover skal vi ha vår første 
temakveld i januar. Her skal 
representanter fra Nedre Bus-
kerud Lokallag presentere hefte 
for ”Matematikkens Dag 2008”. 
Vi har sendt brev til alle med-
lemmer bosatt i Follo og invi-
tert dem til møtet 22. januar kl. 
19.00. Vi håper at mange tar 

seg tid til å komme til Haug-
jordet ungdomsskole denne 
kvelden.

Vi håper å få til en temakveld 
om ”Uteskolematematikk” i 
løpet av våren.
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Telefonen  
du må si ja til …
Kari Haukås Lunde

Hvis du får telefon en dag med 
spørsmål å sitte i styret for 
LAMIS, bør du si ja. 

Jeg har nå sittet i snart fire år. 
Det har vært spennende.  Noe 
av det første jeg fikk være med 
på, var å arbeide med hørings-
utkastet av matematikkplanen 
til L06. Det gir styrevervet et 
ekstra pluss å få være sammen 
med engasjerte mennesker og 
snakke om det en selv brenner 
for. Og samtidig gir det mulig-
het til å påvirke utviklingen av 
faget.

Å sitte i styret for LAMIS 
sentralt er å møte mange flotte 
mennesker med bakgrunn fra 
barnehage- til universitetsnivå. 
Her får vi belyst mange faglige 
og didaktiske problemstillinger 
fra ulike ståsted.    

Fra 2004 og fram til i dag 
2008 har medlemstallet fordo-
blet seg fra 2000 til over 4000.   
LAMIS er i sterk vekst. Nye 
lokallag blir startet, og i mange 
av lokallagene er det høg akti-
vitet.  Inspirerende er det å 
få være med og tenke videre 
hvordan LAMIS som organisa-

sjon skal profilere seg utad og 
bidra til fortsatt god vekst og 
aktivitet. I tillegg til å satse mot 
barnehagen, prøver en også å 
få med lærere i den videregå-
ende skolen. Andre saker som 
vi arbeider med er: Arrangere 
sommerkurs, lage matematikk-
dagheftet, finne stoff til Tangen-
ten og drifte nettstedet.  

Satsingen mot utlandet har 
en så vidt begynt med. To andre 
fra styret og jeg var på den 
svenske matematikkforenin-
gens sommerkurs i 2006. I fjor 
på LAMIS sitt 10-årsjubileum 
hadde vi besøk fra Sverige. Med 
slike utvekslinger sammen med 
sommerkurs og nettverksamlin-
ger, får en faglig påfyll i tillegg 
til å møte mange entusiastiske 
matematikklærere. Det gir et 
ekstra løft i den noe hektiske 
hverdagen. 

Arbeidsmengden er ikke 
skremmende. Derfor trenger en 
ikke å si nei av den grunn. Det 
er klart at noen har mer å gjøre 
enn andre i styret, men i og med 
at LAMIS har fått en organisa-
sjonssekretær, har det lettet 

som en arena der lærere deler 
gode ideer til undervisning, 
både når det gjelder faglig inn-
hold og variasjon i metodikk.

Styret i LAMIS inviterte alle 
lokallag til samling på Lille-
strøm i november. Et av tema-
ene som ble diskutert der var 
hvilke kriterier som må ligge til 
grunn for at et lokallag kan kalle 
seg et lokallag. Vi fikk mange 
gode innspill, dette vil bli tema 
for styret på styremøte i det 
nye året. Dette skal diskuteres 
grundig, for eventuelt å kunne 
fremme forslag om vedtekts-
endringer på neste årsmøte. 
Målet er ikke å ha flest mulige 
lokallag, men å ha gode, aktive 
lokallag. Det har vi mange av, 
og det er selvsagt plass til flere. 
Lederen benytter muligheten til 
å ønske alle glade matematikk-
lærere et sprudlende og kreativt 
matematikkår!

arbeidet, spesielt for lederen. 
Si ja av ren egoisme! I tillegg 

trenger LAMIS ditt engasje-
ment!

(fortsatt fra side 61)
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Forslag til nye styremedlemmer ønskes!
En oppfordring til lokallag og enkeltmedlemmer.

På årsmøtet i august skal det velges nye medlemmer til styret. På valg er en for hvert skoletrinn: 
Barnetrinn, ungdomstrinn, videregående og universitet/høgskole. I tillegg skal det velges en varare-
presentant fra barnehage. Vi oppfordrer medlemmene til å komme med forslag på nye representanter. 
Vi er sikker på at det finnes mange gode kandidater rundt om i landet. Forslag sendes innen 15. april 
til et av medlemmene i valgkomiteen:

Gerd Nilsen: gernil2@online.no Mona Røsseland: mona@fiboline.no Vetle Rohde: Vetle.Rohde@lu.hio.no

Det nyvalgte styret fra årsmøte 
07 er som vanlig satt sammen 
av to representanter fra hvert 
skoleslag. Nytt av året er at vi 
nå har fått inn en representant 
også for barnehagen. Dette er 
viktig for oss, siden LAMIS også 
skal være en organisasjon for 
de som driver med matematikk 
i barnehagene.

Bortsett fra ledervervet er 
det ikke fordelt så mange roller 
i styret. Det blir gjerne slik at 
de som kommer fra de repre-
sentative skoleslagene, har et 
ekstra ansvar for saker som 
angår disse. Kristian Ranestad 
er økonomiansvarlig, en rolle 
han har hatt i en årrekke og 
Grete Tofteberg er fast referent. 
Tidligere gikk dette på omgang, 
men ingen er så rask som Grete 

til å sortere og skrive ned det 
som blir sagt på møtene. 

Det nye styret har brukt 
høsten til å bli kjent med både 
rutiner og hverandre. Styret har 
valgt ut LAMIS sine represen-
tanter til ulike råd og utvalg, 
og gjelder i stor grad personer 
utenfor styret. Astrid Bondø er 
vår representant til Matematikk-
senterets faglige råd og Helge 
Flakstad representerer LAMIS i 
forberedelsene til leirskole for 
matematikkinteressert ungdom 
i Nordfjordeid sommeren 08. 
Leder og styremedlem fra bar-
netrinnet, Kari H. Lunde er også 
medlem av komiteen for som-
merkurs 08 som går av stabelen 
i Sandnes, Rogaland. Det er tett 
kontakt mellom styret og som-
merkurskomitéene.

 Det er også styrets arbeid 
å følge opp de ulike lokalla-
gene. I høst arrangerte LAMIS 
den andre lokallagssamlingen, 
denne gangen på Lillestrøm. I 
slutten av januar har styret årets 
første styremøte, der planene 
for året som kommer blir lagt og 
oppgaver fordelt. Vårt hovedmål 
er å følge opp handlingsplanen, 
vedtatt på årsmøtet, så godt det 
lar seg gjøre, men det vil også 
komme til andre saker under-
veis som vi må gripe fatt i.

Mange av vedtakene styret 
gjør blir iverksatt av vår orga-
nisasjonssekretær, Svein Tor-
kildsen. Han er alltid med på 
alle styremøter og er en viktig 
støttespiller i forhold til styrets 
arbeidssoppgaver.

Arbeidsoppgaver  
i styret
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Matematikk i  
Nore Øyane barnehage
– på ein heilt vanlig dag

Irene Ullensvang, pedagogisk leiar

Ja så vi var i gang igjen etter 
juleferien! Fleire nye born i 
gruppa har vi fått, og det er 
mykje som skal på plass i bar-
nehagedagen, både for dei nye 
borna, dei ”gamle” borna, forel-
dra og personalet. Rammepla-
nens ”Antall, rom og form” er 
godt plassert i halvårsplanen og 
eg føler det er gjort plass til und-
ring og opplevingar ved tilgjen-
gelig materiale. Vi er klare og vi 
er i gang! Full av pågangsmot 
går eg inn i det nye året, og er 
fast bestemt på å dokumentere 
bornas matematiske aktivitetar 
i løpet av våren. 

Allereie første dag på jobb 
oppdagar eg det som eg har 
snakka om, hørt om og lest 
om: gjennom leik, eksperimen-
tering og kvardagsaktivtetar 
utviklar born sin matematiske 
kompetanse. Når eg kjem inn i 
barnehagen etter juleferien, ser 
eg nokon av borna som leikar 
med treklossar på golvet. Dei 
byggjer hus, gjerder og lagar 
vegar. Og dei sorterer! 

Dette er ikkje noko nytt. 
Born gjer ofte dette, dei sor-
terer leiker etter fasong, farge 

eller størrelse. Men det som 
vart klart for meg akkurat der 
og då, er kor lett det er å finne 
borna sin matematiske verden 
i kvardagen! Men det er eg som 
vaksen som må sjå den og setje 
ord på det eg ser! Som denne 
morgonen når eg kjem inn og 
treff borna i den frie leiken. Fri 
leik som ikkje er sett i gang av 
ein vaksen anna enn at nokon 
har sett fram klossane og gjort 
dei til ein tilgjengelig aktivitet. 
Vanlege treklossar utan farge 
men med ulik fasong. Eg syns 
det var flott å sjå, og eg satt 
meg ned med borna og spurte 
dei kva dei gjorde på. Dei såg 
på meg og syns visst at det var 
eit rart spørsmål for eg fekk 
ikkje noko svar med ein gong, 
men det var ein som svarte: 
”Vi leikar!”. Og det var jo akku-

rat det dei gjorde, så eigentlig 
var det ikkje meir å snakke om 
sånn sett! Men for meg, som 
då hadde tatt på mattebrillene 
mine,  såg eg med ein gong at 
det var eit hav av muligheter å 
gripe fatt i.

Ei lita stund satt eg der og 
snakka med borna om klossane 
og fekk dei til å setje ord på kva 
dei hadde tenkt og planlagt, og 
dei snakka om klossane sine 
former og kvifor dei sorterte dei. 
Klossane var sortert fordi dei 
ville sjå kor mange dei hadde av 
dei forskjellige formene, og så 
var det gøy å sortere! ”Herlig,” 
tenkte eg, og bad dei setje ord 
på formene til klossane. ”Tre-
kanta klosse, firkanta klosse, 
rund klosse og litt lang klosse,” 
var måten dei vart nemnt på. 
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Eg var kjempefornøgd, for 
akkurat då kjente eg at eg satt 
mitt i rammeplanen der det står 
at ”barnehagen har eit ansvar 
for å oppmuntre borns egen 
utforsking og leggje til rette for 
tidlig og god stimulering.”  For 
eg fekk ein gylden moglegheit til 
å snakke om klossane  som rek-
tangelforma og sylinderforma, 
i tillegg til firkanta og trekanta 
akkurat der og då!  Matematik-
ken var i leiken, i bornas egen 
jakt på mønster, samanheng og 
system. 

Denne episoden er ikkje spe-
siell i barnehagesamanheng. 
Den er eit typisk eksempel frå 
ein heilt vanleg barnehagedag, 
og slike episodar og aktivite-
tar finn stad i alle barnehagar 
over heile landet, kvar dag! 
Men det er kva som vert gjort 
utav aktiviteten som er det 
avgjerande dersom ein gjen-
nom leik, eksperimentering og 
kvardags aktivitetar skal kunne 
utvikle borna sin matematiske 
kompetanse. M.a.o. har vi som 
jobbar i barnehagen eit stort 
ansvar for denne utvilklingen. 

Eg huskar mange utsegn som 
kom frå ulike hald når ”Antall, 
rom og form” vart presentert 
som eige punkt i rammeplanen 
første gong. ”Skal vi ha matte 
i barnehagen? Skal ikkje borna 

få leike lenger? Skal vi ha mat-
teprøver óg, kanskje?” Det 
virka kanskje som om det skulle 
komme noko stort og nytt, men 
det har det ikkje gjort, og det var 
nok ikkje meininga heller. Men 
fokuset vart sett på barnehagen 
som ein viktig arena for opp-
dagingar, erfaring og læring. 
Og born lærer kvar dag frå dei 
er født, men dei lærer ikkje av 
undervisning i starten. Dei lærer 
gjennom leik og gjennom erfa-
ring og det får dei mykje av i 
barnehagen! Utbyttet av leiken 

og erfaringane er det personalet 
i barnehagen som er med på å 
avgjere, og i rammeplanen står 
det kva forventningar som vert 
sett til personalet når det gjeld 
nettopp dette. 

Når eg valde å skrive dette 
innlegget om matematikk i bar-
nehagen, så ville eg fokusere 
på det som er i barnehagen 
allereie. For det er der vi må 
begynne! ”Antall, rom og form” 
handlar ikkje om at vi skal måtte 
kjøpe inn masse nytt, og ofte 
kostbart utstyr, men det handlar 
om å gripe fatt i dei mogleg-
heitene vi har. Borna lever i ei 
matematisk verd og er tidlig 
opptatt av tall og teljing. Dei 
utforskar, argumenterer, er 
nysgjerrige og vil lære! Kva dei 
lærer i barnehagen vil variere, 
men moglegheitene er mange 
og dei finns i barnehagen kvar 
dag. Bruk dei!

Sommerleir 23.–27.6.2008
Arrangør Sophus Lie Konferansesenter, LAMIS, matematikk.

org
Målgruppe Ungdom 15–17 år.
Sted Fjordane Folkehøgskole, Nordfjordeid
Utgifter Reise tur-retur Nordfjordeid. Egenandel 800 kr. 

Dekker kost, losji og alle aktiviteter.
Innhold Matematikkaktiviteter, arbeid til internettside, riding, 

sirkus- og friluftsaktiviteter.
Søknad LAMIS v/organisasjonssekretæren
  Realfagbygget, NTNU
  Høgskoleringen 5
  7034 Trondheim
e-post svein.torkildsen@matematikksenteret.no
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Et av tiltakene LAMIS arbeidet 
med i sine første leveår, var et 
leirskoleopphold for elever på 
mellomtrinnet i samarbeid med 
Sophus Lie konferansesenter 
på Fjordane folkehøgskole i 
Nordfjordeid. En leirskole ble 
gjennomført med elever fra 
Kirkebygden skole i Østfold. 
Praktiske problemer førte til at 
dette ikke viste seg å være et 
levedyktig prosjekt. Men tanken 
om å inspirere elever ved å gi 
dem tilbud om å møte dyktige 
fagfolk, har vært holdt varmt 
gjennom alle år. LAMIS har det 
siste året fått henvendelse fra 
foreldre som etterspør slike 
tilbud. Sommerleiren skal etter 
planen gjennomføres i slutten 
av juni. For de fleste vil nok det 
si første uke av sommerferien. 
Det blir etter hvert mange tilbud 
om sommerleir for ungdom, 
hver med sine profileringer. Vi 
henvender oss naturlig nok til 
unge som har en viss interesse 
for matematikk.

Sponset opplegg

Nå er styret kommet så langt at 
det er søkt om støtte til en som-
merleir for elever i aldersgrup-
pen 15–17 år. Så langt har vi fått 
positive signaler fra vår gode 
samarbeidspartner Abelprisens 

barne- og ungdomsutvalg. Men 
flere organisasjoner kan tenkes 
å sponse sommerleiren. Delta-
kerne må etter det budsjettet 
vi opererer med, betale reise 
og en egenandel på 800 kr for 
en ukes opphold med kost og 
losji.

Variert innhold

Sommerleiren er et samar-
beidsprosjekt mellom Sophus 
Lie Konferansesenter, LAMIS 
og matematikk.org.

LAMIS sørger for at elevene 
får møte dyktige og engasjerte 
lærere som daglig vil lede elev-
ene i arbeid med matematikk 
som delvis går utenom og utover 
læreplanen. Her skal det være 
rom for både teoretisk arbeid og 
”hands-on-aktiviteter”.

Et utvalg universiteter og 
høyskoler har ansvar for å drifte 
nettstedet matematikk.org som 
blant annet inneholder et vari-
ert utvalg matematikkoppgaver. 
Nettstedet brukes av elever i 
hele utdanningsløpet. Planen 
er at deltakerne på sommerlei-
ren skal bearbeide oppgaver og 
løsningsforslag for dette nett-
stedet. Aktiviteten på leiren vil 
med andre ord føre til varige 
spor på nettet.

Men det er mer enn hodet 

som skal få utfordringer i løpet 
av oppholdet. Distriktet byr på 
rike muligheter for friluftsakti-
viteter og Fjordane folkehøy-
skole er sterke på både hester 
og sirkusaktiviteter. Her blir 
det muligheter for å utvikle seg 
under kyndig veiledning.

Læreren som  
informasjonskanal

Så sant vi får nok deltakere og 
sponsorkroner på plass, blir 
leiren gjennomført. Planleg-
gingen er kommet så langt at 
det bare er å spre ryktet videre. 
Dere kan allerede nå be interes-
serte melde sin interesse.

Sommerleir i matematikk
Organisasjonssekretær Svein H. Torkildsen
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På nettsiden vår har vi siden 
mai 2006 lagt ut en oppgave 
per måned. Fra og med januar 
2008 legger vi ut to oppgaver. 
På neste side gjengir vi noen av 
oppgavene. Alle oppgavene er 
fortsatt tilgjengelige på nettsi-
den under Oppgaver/Arkiv. Men 
vi mottar kun svar på den aktive 
månedens oppgave.

Det er mulig å sende inn svar 
på oppgavene. Antall besvarel-
ser varierer. Alle besvarelser blir 
vurdert, og noen blir presentert 
på nettsiden. Mange elever 
sender inn hver sin besvarelse, 
men det er også mulig å samle 
inn svar fra klassen og sende en 
samlet oversikt som vedlegg til 
en e-post.

Hver måned velger vi ut en 
bevarelse som blir belønnet 
med en eller flere av våre pusle-

kuber. Er det flere elever fra en 
klasse eller skole som sender 
inn sin besvarelse, sender vi 
flere kuber til skolen. Det er 
ikke nødvendigvis de som har 
det ”beste” eller mest utfyl-
lende svaret som blir premi-
ert. Her vurderes svarene også 
etter alder. Og noen ganger kan 
det nok være uenighet om hva 
svaret skal være. 

Det gjaldt for eksempel 
desemberoppgaven for 2007. 
Nissen hadde fire store pakker 
på sleden sin. I hver pakke var 
det fire pakker med fire små 
pakker i. Hvor mange pakker 
var det på sleden? De aller 
fleste elevene svarte 4 x 4 x 4 
= 64. Og setter vi likhetstegn 
mellom pakke og julegave, er 
det et fornuftig svar. Vi skal vel 
ikke undres over at elever på 
små- og mellomtrinnet har dette 
fokuset i desember. Svaret ble 
premiert, og Vanse skole fikk 
premien. Det var mange svar fra 
denne skolen også i november, 
så det var en del av begrunnel-
sen. Men vi får et annet svar om 
vi nå setter oss i nissens sted og 
tenker hvor mange pakker han 
måtte lage. Begrunnelsen for at 

det blir 84, finner du på nettsi-
den. Og det var en av elevene 
som hadde dette svaret – om vi 
legger godviljen til!

Om å utvide oppgaver

Mange av oppgavene på nett-
siden kan utvides. Vi kunne for 
eksempel spørre hvor mange 
pakker det ble om vi byttet ut 
tallet 4 med 3 eller 5 i oppga-
ven. Selv små elever vil kunne 
finne en generalisering på den 
enkleste varianten, elevenes 
”gavetolking”: 

3 x 3 x 3 = 27
4 x 4 x 4 = 64
5 x 5 x 5 = 125. 

Generelt: tallet×tallet×tallet. 
Og så kan leseren selv finne 

en begrunnelse for at med nis-
seperspektiv på problemet blir 
det generelle uttrykket n3 + n2 
+ n.

Dette er en måte å møte 
læreplanens utfordring på: 
”Opplæringa veksler mellom 
utforskende, lekende, kreative 
og problemløsende aktiviteter 
og ferdighetstrening”. Forut-
satt at en kan betrakte denne 
type aktivitet som en lek – og 
det er det heldigvis mange som 

Oppgaver på nettsiden
Organisasjonssekretær Svein H. Torkildsen
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kan – så dekker denne måten 
å arbeide på alle punktene i 
sitatet fra læreplanen. Men det 
forutsetter at læreren er kreativ 
og inspirerer elevene til å stille 
slike spørsmål og undersøker 
dem. Noen ganger bør en gå 
inn i slike litt større undersøkel-
ser og la grundig arbeid med 
en oppgave erstatte arbeid med 
mange oppgaver.

En annen utvidelsesmulighet: 
Nissen har fem store pakker på 
sleden sin. I hver pakke er det 
fire pakker med tre små pakker 
i. Hvor mange pakker er det på 
sleden? Også her har vi mulig-
het for ”gavetolking” og ”nis-
setolking”.

November 2007

 O N E

+ O N E

= T W O

Kan du litt engelsk og litt mate-
matikk vet du sikkert at one + 
one = two, eller på matematikk-
språket: 1 + 1 = 2.

Men kan du klare å erstatte 
bokstavene med siffer slik at 
regnestykket forsatt er riktig?

De tre O-ene må da være 
samme siffer. det samme med 
de to N-ene og det to E-ene. 
Og da har du sikkert allerede 
forstått at det er fem forskjellige 
siffer i regnestykket!

Kan det være mer enn ett 
svar på oppgaven?

Desember 2007

Nissen kom kjørende med fire 
store pakker på sleden sin.  

I hver pakke var det fire 
pakker med fire små pakker i.  
Hvor mange pakker var det på 
sleden?

Januar 2008

Oppgave A
Finn alle tosifrede tall som blir 
36 større når sifrene bytter 
plass.

Oppgave B
De to vennene Løp og Jogg 
løper og jogger alltid like fort. 
En dag de var ute på trenings-
tur, valgte de hver sin måte å 
gjennomføre treningen på:
– Løp jogget halve løypa og 

løp halve løypa.
– Jogg løp halve tiden og 

jogget halve tiden.

De brukte samme løypa på tre-
ningsturen. Hvem kom først til 
mål?

Februar 2008

Oppgave A
Sekskanten er delt i seks tre-
kanter merket 1–6. Halvdelen er 
fargelagt: 1, 3 og 5.

1 2

3

45

6

På hvor mange måter er det 
mulig å fargelegge halvdelen 
av trekantene når vi bare bruker 
én farge?

Oppgave B
Du skal dele denne osten i 
så mange stykker som mulig. 
Alle ostestykkene skal ha 
samme form og være like 
store.

Hvor mange stykker kan du få 
om du kutter 4 ganger?
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Kunnskap og kompetanse I
Svein H. Torkildsen

LAMIS ble etablert på en 
program erklæring om at det 
trengs en kulturrevolusjon i 
matematikk undervisningen. 
Denne ”revolusjonen” kan kort 
oppsummeres som en endring 
– fra å huske regler til å bygge 

robuste begrep
– fra å øve på algoritmer til 

arbeid med få generelle 
strategier

– fra oppgaveinstruksjoner 
som regn ut, løs likningen, 
tegn grafen til sett opp sam-
menhengen, tolk, utforsk

Det er dermed ikke sagt at 
regler eller algoritmer skal 
betraktes som fy-ord eller er 
uaktuelle. Det er mer et uttrykk 
for at matematikkundervisning 
skal favne vidt og at den dreier 
seg så vel om prosesser som 
resultater. 

De siste årenes resultater på 
PISA–undersøkelsene bekrefter 
det sensorer ved avgangsprø-
ven i grunnskolen har registrert 
gjennom mange år: Langt flere 
elever burde klare langt flere av 
de oppgavene som fins i opp-
gavesettene. Våre visjoner om 
endring er fortsatt aktuelle, og 
det er så langt ikke mye som 
tyder på en omfattende endring 

i den antydede retning. Så her 
er fortsatt et arbeid å gjøre.

Fagsyn

De skisserte endringene bygger 
på et syn på matematikk som 
blant annet grunnleggeren av et 
av de ledende didaktikkmiljøer 
i Europa – Hans Freudenthal – 
har formulert slik:

”Jeg har mange ganger 
påpekt at uttrykk som «språk», 
«musikk» og «matematikk» ikke 
bare står for et forråd eller en 
samling som er resultatet av en 
aktivitet, men også for aktivite-
ten selv.”

Å undervise matematikk 
dreier seg altså ikke bare om å 
hjelpe elevene til å finne ”riktig 
svar”. Vi skal i tillegg sørge for 
at elevene erfarer hva matema-
tisk aktivitet er. Det krever en 
undervisning som ikke bare er 
innrettet mot regler, algoritmer 
og beregninger. Didaktikeren 
Richard R. Skemp formulerer 
etter mitt skjønn forskjellen på 
to typer undervisning på en tref-
fende måte:

Noen lærere forsøker å pre
sentere matematikk som en 
logisk oppbygging. Denne frem
gangsmåten er prisverdig fordi 
den tilstreber å vise at matema

tikken er fornuftig og ikke tilfel
dig, men tar feil på to måter:
1. Man blander sammen logisk 

og psykologisk framgangs
måte.

 Hovedsaken ved en logisk 
framstilling er å overbevise 
tvilere, mens en psykolo
gisk fremstilling forsøker å 
bibringe forståelse.

2. Den logiske metoden gir 
oss bare sluttproduktet av 
en matematisk oppdagel
sesprosess, og mislykkes 
i å trekke eleven inn i de 
prosessene som fører fram 
til matematiske nyvinninger. 
Den fremstiller matematisk 
tanke, ikke matematisk ten-
king.

Denne matematiske tenkingen 
kommer til uttrykk gjennom fire 
av de kompetansene vi kjen-
ner fra Mogens Niss og som 
Mona Røsseland har skrevet 
om i Tangenten (1 og 2/2005): 
tankegangs-, problembehand-
lings-, modellerings- og reson-
nementskompetanse.

PISA 2006 i Norden

PISA–undersøkelsen opererer 
med tre kompetanseklasser.
Klasse 1: reproduksjon, defini
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sjoner og bergegninger.
Elevene skal kunne bruke 

faktakunskaper, gjenkjenne 
matematiske objekter og utføre 
rutinemessige prosedyrer og 
standardalgoritmer.

Klasse 2: se forbindelser og 
kunne integrere informasjonen 
som grunnlag for problemlø
sing.

Elevene skal kunne se sam-
menhenger mellom ulike områ-
der av matematikken, kunne 
bruke ulike representasjoner 
av samme fenomen, og se sam-
menhenger mellom definisjoner, 
bevis, eksempler og påstander. 
Elevene må kunne bruke et for-
melt språk. Her er problemene 
ofte gitt i en sammenheng.

Klasse 3: matematisk innsikt og 
generalisering.

Elevene skal kunne ”mate-
matisere” reelle situasjoner, det 
vil si å kunne ekstrahere ett eller 
flere matematiske problemer fra 
en gitt kontekst, og i tillegg til å 
løse det konkrete matematiske 
problemet også være i stand til 
å se hvordan denne løsningen 
antyder mer generelle trekk ved 
fenomenet og beslektede feno-
mener (matematisk bevis). Slike 
prosesser inneholder kritisk ten-
king, analyse og refleksjon.

Det er interessant å sammen-
likne de nordiske landenes 
prestasjoner i forhold til disse 
kompetanseklassene. Men vi 
holder Finland utenfor – de er 
suverene i alle tre klassene.

I kompetanseklasse 1 ligger 

Island, Norge og Sverige omtrent 
på OECD–gjennomsnittet. Dan-
mark ligger 5 % over. Norske 
elever er altså gjennomsnittlig 
gode på oppgaver som dreier 
seg om reproduksjon, definisjo-
ner og beregninger.

I kompetanseklasse 2 har 
Island og Sveige en økning i 
forhold til kompetanseklasse 1. 
De ligger her ca 2 % over, mens 
danskene har sunket til omtrent 
samme nivå. Disse tre landene 
ligger samlet her. Norske elever 
har et fall fra klasse 1 til 2, og vi 
skiller oss ut ved å ligge omtrent 
2 % under OECD-snittet. Ulike 
representasjoner, synet for sam-
menhenger og bruk av formelt 
språk er altså ikke vår greie. Vi 
er med andre ord ikke gode på 
problemløsing Det er i denne 
klassen vi skiller oss tydeligst 
fra våre nordiske naboer.

I klasse tre ligger vi alle fire 
samlet om snittet, fra –2 % til 
2% – med Norge nederst.

Om vi nå sammenlikner 
beskrivelsen av de tre kompe-
tanseklassene med visjonen til 
LAMIS, og det fagsynet som 
er gjengitt fra Freudenthal og 
Skemp, ser vi at disse er rettet 
nettopp mot de kompetansene 
som er beskrevet i klasse 2 
og 3. Det som kreves i klasse 
1 kan vi til en viss grad oppnå 
ved pugg og drill. Vi kan pugge 
definisjoner og drille algorit-
mer. Vi må spørre oss om det 
er et for fremtredene trekk ved 
matematikkundervisningen i 
Norge. Denne måte å arbeide 
med faget på, kan på kort sikt 
gi resultater. Men denne type 

kunnskap er et dårlig grunnlag 
for problemløsing og den kom-
petanse som ellers er beskrevet 
i klasse 2 og 3.

Tankens grunnlag

Jeg har i egen praksis funnet 
det nyttig å vurdere det fagstof-
fet elevene skal arbeid med i 
forhold til et kunnskapshierarki 
som er hentet fra god gammel 
pedagogikk:
– fakta
– begrep
– prinsipp
– kunnskapsstrukturer

– nettverksstrukturer
– hierarkiske strukturer

Undervisningsmetodene må 
tilpasses det lærestoffet vi skal 
ta fatt på. Det er noe annet å 
lære seg fakta enn å tilegne 
seg begrep. Det første er det 
lett å måle når en har inne. Det 
dreier seg så godt som uteluk-
kende om å huske. Når en kan 
det, så kan en det. Utvikling av 
begreper er en langvarig pro-
sess. Solide begrep er en for-
utsetning for å forstå prinsipper. 
Kunnskapsstrukturene forutset-
ter kjennskap til et utvalg av 
prinsipper. Mitt utgangspunkt 
er at alt dette er grunnlaget i 
matematisk resonnering og pro-
blemløsing. I en seinere artik-
kel vil jeg gi eksempler på hva 
det betyr i praksis. Dette dreier 
seg altså om hva vi bør arbeide 
med for at norske elever skal 
komme bedre ut i kompetan-
seklasse 2.

Artikkelen fortsettes i neste 
nummer.
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Publikasjoner fra LAMIS 
Publikasjonene kan bestilles via www.lamis.no.
Under PUBLIKASJONER er det en fullstendig oversikt med mulighet for å se innholdsfortegnelse 
og lese utdrag fra noen av publikasjonene.

Medlemmer får publikasjonene til rabatterte priser.

LAMIS’ SKRIFTSERIE

Nr 1 2006: Å bruke tallinje. 80 kr / 50 kr
 Undervisningsopplegg med perlesnor og tom tallinje for småskoletrinnet.
Nr 2 2007: Geometri. 90 kr / 60 kr
 Utvikling av geometrisk kompetanse gjennom verkstedsarbeid

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

2008  Tall, Sannsynlighet og kombinatorikk, geometri, problemløsing
2007  Spill, problemløsing/samarbeidsoppgaver, geometri
2006  Origami, tessellering, tetraederfraktal, spill, tallpyramider, dataspill på nett
2005 Uteskolematematikk, spill og problemløsing
2002 Spill, problemløsing og plakatdesign


