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Vi er jo bare middels!
I en klasse satt det tre rosakledde jenter med pelskrage på anorakken og delvis kniste og 

delvis så litt oppgitt ut: ”Vi skjønner ikke noen ting.” ”Hjelper det om jeg snakker litt med 
dere?”, spurte jeg. Denne bemerkningen ble fulgt av skuldertrekninger og slett ikke uvillige 
blikk, så jeg satte meg ned. ”Vi er ikke kommet så langt.” ”Da kan vi starte der dere er.” Og 
etter at samtalen hadde gått litt fram og tilbake over matching av ulike bilder, kom vi fram til 
et resultat vi mente kunne forsvares. Da kunne vi starte på dagens oppgaver, jentene bladde 
opp på riktig side og fortsatte diskusjonene over nye oppgaver. Oppgave en, to, tre og fire 
gikk greit. ”Så var det oppgave fem,” sa jeg. Responsen var overraskende nok fornøyde smil 
over alle de tre ansiktene: ”Nei, den skal ikke vi gjøre, vi er middels!”

Historien er fra en kollegas praksisbesøk. I denne klassen var elevene trolig vant med 
en form for nivådeling a la rød, blå og grønn løype eller flink, middels og svak. Elevene har 
over tid opparbeidet en selvforståelse der de har tilpasset seg de nevnte nivåene. Et forsøk 
på å tilpasse undervisningen til klassen, en eller annen form for nivådeling, slår plutselig 
tilbake og begrenser elevene i deres ambisjoner. Her er det elevene som tilpasser seg, ikke 
undervisningen. 

Noen lærere håpte på at de nasjonale prøvene kunne bli et redskap for å planlegge tilpasset 
undervisningen i matematikk. Imidlertid viser en rapport at lærerne i liten grad benytter 
seg av prøveresultatene til å finne elevenes prestasjonsnivå i prøvene før 2006. Rapportene 
er omtalt i artikkelen til Dragseth og Kristiansen i dette heftet. Resultatene fra de nasjonale 
prøvene ble for upresise. De fikk ikke frem forskjellene mellom elevene samtidig som de 
ikke viste forskjellen mellom den enkelte elev sine prestasjoner i de ulike kompetansene. 
Da prøvene i tillegg var lagt til 4., 7. og 10. trinn, valgte mange lærere bort disse som et red-
skap i tilpasningsøyemed. Nå er prøvene flyttet til 5. og 8. trinn. I tillegg har de nasjonale 
prøvene utviklet seg etter rapporten ble laget. Hvordan de nye prøvene vil bli brukt med 
hensyn til å tilpasse opplæringen og om de er blitt mer brukbare som redskap for å tilpasse 
matematikkopplæringen, gjenstår det likevel å se.

(fortsettes side 14)
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Å tilpasse  
den tilpassede opplæringen 
Kartlegging som grunnlag for tilpasset opplæring ved matematikkvansker

Tilpasset opplæring har nærmest blitt et peda-
gogisk trylleformular. Svaret er ”mer tilpasset 
opplæring” nærmest uansett hva problemet er. 
Men skal dette øke elevenes mestring av mate-
matikken, må vi gi den tilpassede opplæringen 
et konkret innhold og vi må utforme den på 
bakgrunn av hva vi ønsker eleven skal lære og 
det eleven har muligheter til å mestre.

Risikoen er stor for at begrepet tilpasset opp-
læring blir et utvannet begrep og da uten verdi 
for de elevene som faktisk trenger en tilpasning. 
De elevene som krever mer enn vanlig tilret-
telagt opplæring, risikerer å få dårlig hjelp [3]. 
Svært ofte tolkes nemlig den tilpassede opplæ-
ringen som en langsommere progresjon med 
enklere stoff. En slik tilpasning vil ofte være til 
liten hjelp for elever med matematikkvansker.

Mange står igjen …
De siste månedene har vi fått resultatene fra 
PISA 2006 og PIRLS 2006. Norske elever gjør 
det dårlig i matematikk og faktisk dårligere enn 
tidligere.

Mange av avgangselevene i grunnskolen 
synes å ha stagnert i sin faglige utvikling. Fors-
kning fra Sverige [2] tyder på at om lag 15 % av 
avgangselevene har en matematisk ferdighet og 

forståelse som tilsvarer gjennomsnitt i 4. klasse. 
Det er rimelig å tro at vi ville finne noenlunde 
det samme også i Norge. Disse elevene har stop-
pet opp i sin matematiske utvikling. Da nytter 
det lite med en tilpasset opplæring basert på 
langsom progresjon. 

”Og ingen stod igjen” er den ambisiøse tit-
telen på St.m. nr. 16 (2006–2007). Jeg er ikke 
overbevist om at løsningene som skisseres der 
om tilpasset opplæring, vil endre situasjonen. Vi 
ser nå en viss skepsis mot det amerikanske ”No 
Child Left Behind” programmet [4].

Skaper den norske skolen tapere?
Ja, mye tyder på at vår måte å gi tilpasset opplæ-
ring på ikke hjelper elevene, men tvert om gjør 
dem til tapere [13]. Jeg tror det er tre årsaker 
til dette:

For det første klarer vi ikke tidlig nok å 
oppdage de elevene som er i ferd med å utvikle 
matematikkvansker. Det kommer trolig av at 
skolen og PPT har for dårlig kjennskap til slike 
vansker, og ikke ser kjennetegnene tidlig nok. I 
tillegg har jeg inntrykk av at det er en ”vente og 
se” holdning. En kan nesten si at i stedet for å 
tilpasse undervisningen, utsetter en den.

Vi kommer også altfor sent i gang med hjel-
petiltakene. Vanskene har fått vokse. Den man-
glende mestringen av grunnleggende matema-
tikk bidrar til å skape nye vansker, ikke minst 
ved at elevens tro på seg selv blir redusert [6].
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For det tredje mener jeg at utformingen av 
hjelpen når den endelig gis, er for generell. Og 
når eleven ikke lærer, begynner vi å snakke om 
at eleven må ha ”ansvar for egen læring”. Vi må 
ikke glemme at det er skolen som har ansvaret 
for å utforme en undervisningssituasjon som 
eleven lærer i og utvikler seg faglig i.

Dette krever ressurser og en bevisst utfor-
ming av hjelpen. Elevene blir gjerne testet, men 
ofte brukes testresultatene bare som dokumen-
tasjon på at eleven er svak faglig. Vi ser i norsk 
skole en øking i bruken av assistenter i stedet for 
lærere (NRK-nyhetene 19.12.2007). Assistenter 
er neppe i stand til å gjennomføre et pedagogisk 
tilpasset opplegg for elever med matematikk-
vansker.

Hva er matematikkvansker?
Det er et uklart begrep, og det er uklart hvor 
mange elever som bør få denne betegnelsen. Der 
er likevel noen kjennetegn som går igjen [5]. 
For det første er det å ha matematikkvansker 
ikke stabilt over tid. For det andre ser det ut til 
å være et gjennomgående trekk at disse elevene 
har vansker med telling og nøyaktig og automa-
tisk gjenkalling av grunnleggende aritmetiske 
kombinasjoner, f. eks. å regne ut 6 + 3. Og for 
det tredje ser det ut til at en forsinket språk- 
og leseferdighet senker tilegnelseshastigheten 
i matematikk og slik skaper vansker, spesielt i 
alderen 6–7 år.

Mange av elevene med matematikkvansker 
strever med å kunne sammenligne to tall og si 
hvilket av dem som er størst, f. eks. 3 og 9. De 
bruker primitive og tungvinte tellestrategier og 
har vansker med raskt å ”se” antall i en mengde, 
f. eks. 5. Korttidsminnet er svakt og de strever 
med å kunne gjenta tallserier (f. eks. 4–7–2), 
spesielt baklengs.

Alt dette har blitt sammenfattet i uttrykket 
”number sense” eller tallforståelse på norsk. 
De senere år ser vi stadig større oppmerksom-
het rundt dette [14]. Det defineres på svært 
ulike måter, men vesentlige trekk er telling, 
kunne navngi tallene, huske tall og bruke dem 

i hverdagssituasjoner. Elever med matematikk-
vansker synes å ha en svak tallforståelse. Dette 
samsvarer med hva forskning beskriver som de 
grunnleggende matematiske funksjoner, nemlig 
telling, oppfatte antall, kunne sammenligne to 
tall, plassverdi, enkel aritmetikk og estimering 
av tall, mengder og størrelser ellers. 

Hva er tilpasset opplæring?
Dette ser ut til å være et vanskelig spørsmål. 
Siste året har vi fått i alle fall tre store artik-
kelsamlinger som prøver å svare på dette.1 Jeg 
synes det blir mange fine ord. Hvis det hele er 
så enkelt, hvorfor er det da så vanskelig å for-
klare hva det er? Utdanningsdirektoratet sier i 
en brosjyre fra 2007:2 

Tilpasset opplæring innebærer blant annet 
valg av metoder, lærestoff og organisering 
for å sikre at den enkelte utvikler grunn-
leggende ferdigheter og når kompetanse-
målene. Dette forutsetter at opplærings-
situasjonen tilrettelegges på individ- og 
gruppenivå. Tilpasset opplæring innebærer 
ikke at all opplæring individualiseres, men 
at alle sider av læringsmiljøet tar hensyn til 
variasjoner hos dem som får opplæringen.

Som ledd i tilpasningen av den vanlige under-
visningen bør skolen iverksette tiltak uten at det 
foreligger en sakkyndig utredning, og innenfor 
skolens ordinære ressursrammer. Disse tilta-
kene kan være av ulik art, som for eksempel 
bedre bruk av delingstimer til tolærersystem 
eller gruppedeling. Dersom skolen arbeider 
bevisst med generell tilrettelegging, vil en 
kunne begrense antall elever som får behov for 
spesial undervisning. Om spesialundervisningen 
sier departementet:3 

For enkelte elever vil likevel ikke en tilpas-
ning innenfor rammen av vanlig under-
visning være nok til at de får et tilfreds-
stillende utbytte av det ordinære opplæ-
ringstilbudet. Da aktualiseres behovet for 
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spesialundervisning. Det innebærer en mer 
omfattende individuell tilpasning, som 
blant annet kan omfatte avvik fra reglene 
om innholdet i opplæringen slik det går 
fram av læreplanverkene for skoleslagene.

Det blir da en glidende overgang mellom det vi 
kaller tilpasset opplæring og spesialundervis-
ning. 

Skreddersøm eller konfeksjon?
Mye av den tilpassede opplæringen og spesial-
undervisningen i matematikk er basert på at 
eleven skal ”lære det han ikke kan” basert på 
den samme undervisningsformen som vi vet 
ikke fungerte første gang. Dette spissformule-
res ofte med at ”det som er god undervisning 
for elever med lærevansker, er god undervisning 
for alle”. Jeg er ikke sikker på om vi kan snu 
utsagnet og tro at den undervisningen som er 
utformet med tanke på alle elevene, er god for 
elever som har matematikkvansker. Det er det 
Mjøs [12] kaller konfeksjon. Vi henter oppleg-
gene fra ferdig hyllevare.

Mellin-Olsen [11] påpekte at det eneste vi 
med sikkerhet vet om en elev med matematikk-
vansker, er at han ikke har lært på den måten 
han har fått undervisning på. Men han har lært 
at han ikke lærer på den måten. Til flere likhets-
trekk det er mellom første og andre møtet med 
matematikken, desto mer hemmende virkning 
har det på læringsutbyttet. Da må vi utforme en 
annerledes matematikk basert på denne elevens 
situasjon. Jeg tror det er kjernen i den tilpassede 
opplæringen. Det er dette Marit Mjøs kaller for 
skreddersøm. Kartleggingen blir da å ta de mål 
som er nødvendige for å lage skreddersømmen. 
Jeg tror vi må ta tre slike mål: 1) En fagmate-
matisk funksjonsanalyse 2) En kognitiv funk-
sjonsanalyse og 3) En sosiologisk basert mulig-
hetsanalyse.

Den fagmatematiske funksjonsanalysen
Vanligvis lager en den tilpassede opplærin-
gen ut fra en oppfatning av hva eleven mestrer 

eller ikke mestrer i de ulike fagene. Det vil si at 
oppmerksomheten rettes mot det pedagogiske 
produktet. En stiller spørsmålet: ”Hvordan 
klarer eleven posisjonssystemet?” ”Hvordan er 
forståelsen av desimaltall?” Oppmerksomheten 
rettes mot selve regnefunksjonen. Dette kalles 
den funksjonsanalytiske angrepsmåten og det er 
den som dominerer i den pedagogiske praksisen 
i Norge.

Det er når en elev viser svikt i den helt grunn-
leggende tallforståelsen, at vi hurtigst mulig må 
sette inn hjelpetiltak. For å avdekke slik svikt, 
bruker vi ofte ulike tester. Den nyeste og mest 
omfattende er ”Alle teller” [10]. Her kartlegges 
tre sentrale områder: Tallforståelse, forstå reg-
neoperasjoner og beregninger. I tillegg er det en 
omfattende håndbok med forslag til tiltak. Også 
de mye brukte M-prøvene kan gi en slik faglig 
funksjonsanalyse.

Den kognitive funksjonsanalysen
Innen testteori har en i det siste begynt å studere 
selve læringsprosessen for dermed å kunne si 
noe om hvordan undervisningen bør tilretteleg-
ges. En undersøker hvordan eleven arbeider og 
tenker, bl.a. for å finne ut hvor mye og hva slags 
hjelp han trenger. Dette kalles ofte ”dynamisk 
testing”. Dette ser ut til å gi et bedre grunnlag 
for at eleven skal få et godt utbytte av den spe-

Figur 1
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sialpedagogiske hjelpen. 
Enkelt kan vi si at tradisjonell testing og 

kartlegging konsentrerer seg om de tre øverste 
delene av globen i figur 1, mens den dynamiske 
testingen og kartleggingen konsentrerer seg om 
de tre nederste delene.

Den aller enkleste formen for dynamisk 
kartlegging er vist i figur 2.4 Bruk et enkelt ark 
og skriv et tall øverst. Dette velger du ut fra 
hva du mener kan passe for eleven. I figuren er 
tallet 100 valgt. Så ber du eleven lage så mange 
oppgaver han/hun kan der svaret blir 100. Dere 
snakker sammen om hvorfor det blir slik, og 
eleven forklarer deg hvordan han/hun tenker. 
Du kan gjerne spørre om ”Hvordan tenkte du 
nå?” når eleven lager en oppgave. Det sentrale 
i dette er dialogen, og at eleven gjennom dialo-
gen kan få hint og hjelp om hva som skal gjøres. 
Det er derfor fint at tallet velges slik at det blir 
noen feil. Feilene er viktige utgangspunkt for å 
kartlegge tenking, holdninger og tidligere erfa-
ringer.

I Norge foreligger et omfattende opplegg 
for dynamisk kartlegging i matematikk bygget 
sammen med det å utforme en tilpasset opplæ-

ring [7][8]. Det består av en oversiktskartleg-
ging og 14 små deltester som hver for seg prøver 
å gi et bilde av bestemte kognitive funksjoner. 

Det som kjennetegner dynamisk kartleg-
ging, er at alle skal få rett svar! Du som lærer 
skal hjelpe eleven til å få det til. Da får du et 
inntrykk av hva slags hjelp det er denne eleven 
trenger for å mestre oppgaven, samt omfanget 
av denne hjelpen. Sagt på en annen måte, kan vi 
si at dynamisk kartlegging beskriver det Vygot-
sky kaller ”den nære utviklingssonen”. Og vi vet 
at det er i denne nære utviklingssonen at læring 
ofte skjer best. 

Mulighetsanalysen
Det tredje målet vi må ta for å lage tilpasset 
opplæring etter skreddersøm, er å analysere 
den situasjonen eleven er i [9]. Jeg tror det er 
tre faktorer vi må se på da.

Vi må danne oss et bilde av hvordan det 
første møtet med matematikken var. Hvordan 
var læringssituasjonen? Hvilken lærebok ble 
benyttet, hvilken metodikk? Fikk eleven noen 
form for hjelpetiltak?

For det andre må vi danne oss et bilde av 

Figur 2
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elevens sosiale situasjon. Det vil si hvordan 
eleven mestrer sin situasjon i samspill med 
omgivelsene. Hvordan er forholdet til lærerne? 
Hvordan er forholdet til medelever? Får eleven 
hjelp fra foreldrene? Hva er eleven interessert i 
og deltar i på fritiden?

Det tredje vi må danne oss et bilde av, er sko-
lens didaktiske kompetanse. Hvordan er den 
planen som skolen arbeider etter? Hvordan er 
lærernes kompetanse innen matematikkfaget? 
Hvordan organiseres hjelpetiltak / spesialunder-
visning? Har skolen spesialpedagogisk kompe-
tanse? Hvilket materiell og utstyr har skolen?

Den didaktiske kontrakten
I undervisningssituasjonene oppstår det alltid 
et samspill mellom de involverte. Det er gjen-
sidige forventninger, oppfatninger, holdninger 
og rammebetingelsene disse skal fungere i. Ofte 
kaller en dette for den didaktiske kontrakten 
[1]. Alle disse tre analysene er viktige deler i en 
slik didaktisk kontrakt. Når denne endres, vil 
ofte eleven motsette seg endring og forsøke å 
opprettholde den opprinnelige kontrakten. Når 
læreren opplever slik motstand fra elevens side, 
kan det lett medføre usikkerhet hos læreren. Da 
er det lett å vende tilbake til den gamle kontrak-
ten – den vi vet at denne eleven ikke lærer i.

Vi har vært flinke til å foreta faganalyse i 
matematikken. Vi har gitt elevene tester og 
kartlagt vansker. Til dels har også skolen, ofte 
med hjelp av PPT, foretatt en kognitiv analyse 
og vurdert læringspotensialet hos eleven. 

Hver av de tre analysene alene gir etter min 
mening galt resultat. Altfor mye av den tilpas-
sede opplæringen i matematikk i skolen er 
basert på en ren funksjonsanalyse med basis i 
allmennpedagogikk. Da blir en værende i den 
gamle didaktiske kontrakten. 

Det er meget sjelden at skolen foretar en 
mulighetsanalyse og bruker den informasjonen 
når de skal utforme den nye undervisningssi-
tuasjonen, dvs. gi tilpasset opplæring. Det sen-
trale er hvilke situasjoner som er nødvendige 
for denne eleven for at matematisk læring skal 

skje. Sannsynligvis er det dette som gjør at vi 
finner meget store forskjeller mellom klasser og 
skoler mht. elevenes læring. Dessverre finner vi 
lite forskning rundt mulighetstrukturen for 
eleven. 

Hvordan skal en da undervise?
Ved utformingen av tiltakene for elever med 
matematikkvansker, er ofte det viktigste å 
skape trygghet, tro på egne muligheter og selv-
tillit hvor samspillet lærer-elev blir annerledes 
enn tidligere. Det blir å lage en ny ”didaktisk 
kontrakt” som er preget av konstruktivistisk 
læringssyn. Da legger en vekt på aktiv tenking 
og refleksjon. De interne kognitive prosessene 
og det ytre miljøet henger sammen. 

Vi kan skille mellom to ulike retninger når 
vi skal utforme selve undervisningen. Den ene 
kan vi kalle direkte instruksjon. Den er preget av 
oppgaver gitt av læreren, bruk av faste modeller 
og algoritmer. Vekten legges på den prosedyre-
messige delen, på faktakunnskap og automati-
sering. Eleven må lære det vi kan kalle tellestra-
tegier og læreren viser direkte hvordan dette er. 
Ved subtraksjon skal eleven lære å veksle og 
algoritmen for dette vises, forklares og eleven 
skal så bruke den. 

Hvis undervisningen utformes som strategi-
instruksjon, blir arbeidet mer preget av måter 
å lære og å huske på, f. eks. huske tallfakta og 
bruk av gjenkallingsstrategier innen telling og 
de fire regningsartene hvor eleven selv oppda-
ger dette. Vekten legges på den begrepsmessige 
delen ved at eleven i størst mulig grad selv opp-
dager og setter ord på oppdagingene.

Ofte vil en strategiinstruksjon også omfatte 
en rekke av de vanlige aktivitetene eleven gjør. 
Det legges en slags ”tallstruktur” på hverdagen. 
Det kan være å bruke avrivningskalender og 
abakus som illustrasjon på sifferplasseringen i 
dato og navngi datoen tallmessig, nummerere 
ordensmannsfunksjonen og oppgavene elevene 
har da med f. eks. ordenstall (første oppgave, 
andre oppgave), måle opp klasserommet, hente 
melkekartonger (og telle opp hvor mange ved å 



tangenten 2/2008 7

trekke fra de som kanskje er syke, ikke skal ha 
melk osv.) og klassifisere knapper og stein og 
mye annet som skjer i klasserommet. 

Samspillet mellom det å kunne fremgangs-
måtene i matematikk (prosedyrekunnskap) og 
det å forstå hva som gjøres (konseptuell kunn-
skap), er viktig. Problemstillingen er ikke å 
bruke den ene fremfor den andre, men å lage 
et samspill mellom dem og veksle mellom dem. 
Vekten bør ofte legges på strategiundervisning. 
Strategiinstruksjon gir både prosedyrekunnskap 
og konseptuel kunnskap.

Balansen mellom prosedyrekunnskap og 
konseptuel kunnskap er en del av målsømmen 
for den tilpassede opplæringen. Manglende 

samspill mellom disse to 
formene for kunnskap 
medfører trolig at det blir 
vanskelig å hente fram 
informasjon fra langtids-
minnet. Denne framhen-
tingen er meget viktig for 
matematikkmestringen.

Start med 
hverdagsmatematikken!
Elever med matematikk-
vansker må mestre de 
grunnleggende funksjo-
ner (telling, tallforstå-
else, enkel aritmetikk) og 
deretter en forståelse av 
matematikk i hverdagen. 
Hverdagsmatematikken 
har tre hovedområder. 
Det første er kjennskap 
til og bruken av mate-
matisk informasjon. Det 
kan f. eks. være knyttet 
til matoppskrifter, bruk 
av dato, tid og klokke, 
tog- og busstabeller, forstå 
værkart og fotballtabel-
ler.

Det andre området 
dreier seg om det å kunne regne og bearbeide 
matematisk informasjon. En sjåfør bør kunne 
vurdere fri høyde under en jernbanebro ut fra 
skilting og viten om høyden på egen bil. Det er 
viktig å kunne anslå avstander på et vegkart 
basert på viten om målestokk, forstå arbeids-
tegninger og forholde seg til bank utskrifter, 
selvangivelse og pengebruk.

Det tredje området omhandler det å trekke 
ut resultat og kommunisere matematisk infor-
masjon. En bør kunne regne om valuta, disku-
tere ulike reisemål i forhold til pris og annen 
informasjon og drøfte dette med andre.

Figur 3 illustrerer hvordan dette kan gjøres 
for en elev på 4. årstrinn med store vansker i 

Figur 3
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matematikk. Det er her valgt å lage egen bok 
som eleven arbeider i hjemme sammen med 
foreldrene. Fire element går igjen hver uke. Det 
er arbeid med tallinjen, helst så lenge at eleven 
”ser” den i sitt eget hode. Dernest en telleopp-
gave som er hverdagspreget og knyttet til elevens 
egen situasjon. Så skal denne situasjonen arbei-
des med mer matematisk i en mer abstrahert 
form. Som det fjerde punktet arbeides med å 
lære tallfakta (f. eks. 2 + 3 = 5) ved hjelp av ter-
ninger. Det er viktig at eleven lærer dette, både 
i selve skolesituasjonen, men også med tanke på 
å delta i spill hjemme og/eller hos venner. Det 
samme gjelder for spillkort (kjennskap til dem 
ved å sette dem i rekker, par osv.).

Konklusjon
Vi bør utforme den tilpassede opplæringen for 
en elev ved å foreta en faganalyse, en analyse 
av hvordan denne eleven lærer og av situasjo-
nen hvor denne læringen skal foregå. Da kan vi 
bidra til å skape mestring i matematikken, ikke 
nye nederlag. 

Noter
1 ”Vi har prøvd alt”. Statpeds skriftserie nr. 

55, 2007, Lillegården kompetansesenter 
”Inkluderende spesialundervisning”. Rap-
port nr. 19/2007 fra NIFU STEP (Studier av 
innovasjon, forskning og utdanning), Oslo 
”Kompetanser for tilpasset opplæring”, 
Utdanningsdirektoratet 2007

2 ”Likeverdig opplæring – et bidrag til å forstå 
sentrale begreper.” Utdanningsdirektoratet 
2007.

3 ”Veiledning om Spesialundervisning i 
grunnskole og videregående opplæring.” 
Revidert utgave, 2004. Utdannings- og 
forskningsdepartementet, Oslo

4 Illustrasjonen er hentet fra Heuvel-
Panhuizen, M. van den & Gravemeijer, 
K.P.E.: Tests are not all bad. In Streefland, 
L.: “Realistic Mathematics Education in 
Primary School.” Freudenthal Institute, 
Utrecht 1991, s. 139 ff.
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Tor Espen Kristensen

Tilpasset opplæring  
innenfor fellesskapet
Det er nå snart ti år siden Edvard Befring tok til 
orde for å fjerne matematikk som eget skolefag, 
noe han begrunnet med at matematikk er vår 
tids latin. Befrings poeng var den mangelfulle 
og negative læringen mange elever har i faget, 
noe som gjør dem til tapere [6]. Selv om vi kan 
være uenige i Befrings konklusjon, har han 
et poeng som vi må ta på alvor. Mange elever 
sliter med faget og utvikler negative holdninger 
til matematikk. PISA 2006 viser oss på nytt at 
det er stor spredning i matematikkprestasjoner 
blant norske elever. I LK06 har vi fått et ster-
kere fokus på tilpasset opplæring. I Prinsipper 
for opplæringen i Kunnskapsløftet heter det at 
«alle elever skal i arbeidet med fagene få møte 
utfordringer de kan strekke seg mot, og som de 
kan mestre på egen hånd eller sammen med 
andre.» Dette byr selvsagt på store utfordringer 
for oss som lærere. 

Organisatoriske grep 
Det er gjort mange forsøk på å finne gode løs-
ninger på utfordringene vi står ovenfor når det 
gjelder å tilpasse undervisningen til den enkelte 
elev. En del lærebøker differensierer oppgavene 
på ulike nivåer (eller farger) slik at alle skal få 

jobbe med oppgaver etter sine egne forutset-
ninger. Det blir gjerne delt inn i ulike løp. Et 
verktøy for å organisere en slik differensiering 
på er arbeidsplaner. En del skoler lager i dag 
egne arbeidsplaner for hver enkelt elev. Således 
vil hver elev få egne oppgaver og læringsmål å 
jobbe med. 

I de senere årene har mange også begynt å 
bruke såkalte stegark. Det vil si at elevene får 
jobbe med faget «på sitt eget steg». Her kan for 
eksempel steg 0 være repetisjon, steg 1 arbeid 
med posisjonssystemet, steg 2 sammenhengen 
mellom enheter, steg 3 geometriske figurer etc. 
Tanken her er at hver elev skal kunne jobbe seg 
ferdig på sitt nivå før en går videre til neste steg. 
Det er i utgangspunktet ingen dum idé, siden vi 
vet at mange elever sliter med å henge med. Når 
en først begynner å komme inn i et tema, så er 
det full fart over til neste …

På egen hånd eller sammen med andre 
Felles for mye av den tilpassede opplæringen 
som gjøres i dag er et sterkt fokus på indi videt. 
Hver elev får egne oppgaver, egne mål, egne 
arbeidsplaner eller jobber på egne steg. 

Dette høres i utgangspunktet fint ut. Men er 
vi så sikker på at denne individualiseringen er så 
bra for eleven? Berg og Nes [2] skriver: 

Ofte blir tilpassa opplæring oppfatta som 
einstydande med individualiser ing og dif-

Tor Espen Kristensen, Høgskolen Stord/
Haugesund
tor.kristensen@hsh.no
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ferensiering, noko som kan føre til både 
ei sosial og ei fagleg frag mentering; alle 
driv med sitt. Men ei slik praktisering av 
opplæringstilpassing strir mot kravet om at 
læringsmiljøet skal vere inkluderande. 

Det finnes gode grunner til å være på skep-
tisk til en slik individualisering. Birkemo [3] 
skriv er i et tidligere nummer i Tangenten om 
resultatene fra The International School Effec-
tiveness Research Project. I dette prosjektet har 
en funnet en negativ korrelasjon mellom tiden 
som blir brukt på individuelt arbeid og hvilket 
faglig utbytte elevene får. Dess mer tid som blir 
brukt på individuelt arbeid, dess mindre faglig 
utbytte får med andre ord elevene. 

I PISA+ prosjektet er et av de sentrale fun-
nene at «matematikktimene er hovedsake lig 
sentrert rundt lærerstyrt instruksjon/gjen-
nomgang og individuell oppgaveløsning. Inn-
slaget av individuell oppgaveløsning er i vårt 
materiale påfallende høyere enn i tidligere 
undersøkelser.» [11] Det hevdes videre at «hel-
klassesamtalen som et særegent kollektivt rom 
for meningsutprøving og læring er imidlertid 
lite systematisk utnyttet.» Det pekes videre på 
at bruk av arbeidsplaner har vært med på å øke 
individualiseringen i norsk skole. 

Hva skal tilpasses? 
Hvorfor skal vi være kritisk til denne individua-

liseringen? På figur 1 vises et eksempel på en 
arbeidsplan. Her er det laget tre løp som elevene 
skal velge (eller blir tildelt). Blå løype er for de 
elevene som sliter mest med faget, mens rød er 
for de «flinkeste». Her er det valgt ut oppgaver 
som er tilpasset elevene. Således er oppgavene 
på blå løype lettere enn de på rød. Svakheten 
med en slik differensiering ser vi når vi leter 
etter oppgaver og utfordringer elevene har hatt 
felles i gruppen. Her er det kun to oppgaver som 
alle elevene har jobbet med! Det blir således et 
problem for læreren å ha felles oppsummeringer 
og diskusjon i klassen ut fra en slik måte å orga-
nisere undervisningen på. Et annen moment er 
hvilke oppgaver eleven faktisk jobber med. Det 
er vår erfaring at de såkalte svake elevene oftest 
jobber med rutineoppgaver og terping på regler 
og prosedyerer, mens de «sterke» elevene i tillegg 
kan få jobbe med problemløsningsoppgaver. 

Det siste er et kritisk punkt. Er det greit at 
noen elever får jobbe kun med regler og pro-
sedyrer mens andre også får jobbe med andre 
sider ved faget? Og kan vi forvente at elever som 
ikke har mestret det mest grunnleggende som 
prosedyrer og fakta skal kunne jobbe med mate-
matiske problem av en mer utforskende art? Det 
er vår erfaring at også elever som sliter i faget 
har stor glede av mer utforskende oppgaver. 
Lester [4] påpeker at «de fleste elever tjener på 
systematisk undervisning i problemløsning». 

I beskrivelsen av de grunnleggende ferdig-

Figur 1: Eksempel på arbeidsplan i matematikk. Hvor mange oppgaver er felles for de tre løypene?

Mål:
Finne fellesnevner. Multiplisere og dividere brøker. Gjøre om mellom brøk og desimaltall og
prosent. Finne prosentdelen
Blå løype Gul løype Rød løype

Oppgaver Oppgaver Oppgaver

10.73 b) c) 10.74 a) 2.16 2.25
2.34 2.35 2.38 a) 2.46 2.52 2.58
2.64 2.75 2.79 3.1 3.2 3.3 3.4
3.9 3.12 3.16

10.73 10.77 2.41 2.42 2.44 2.46
2.47 2.53 2.54 2.58 2.59 2.60
2.61 2.66 2.67 b) c) 2.75 2.78
2.80 2.82 3.3 3.5 3.9 3.12 3.19
3.21 3.25

10.77 10.80 a) c) 2.45 c) d)
2.49 2.50 2.54 2.55 2.60 2.63
2.66 2.70 2.71 2.72 2.73 2.75
2.78 2.80 2.82 2.96 3.8 3.9 3.12
3.19 3.22 3.25
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hetene står det at «å kunne rekne i matem atikk 
utgjer ei grunnstamme i matematikkfaget. Det 
handlar om problemløysing og ut forsking som 
tek utgangspunkt i praktiske, daglegdagse situa-
sjonar og matematiske prob lem.» Vi har såle-
des ikke mandat til å kutte ut denne siden ved 
faget for enkelte av elevene. Spørsmålet er da 
hvordan vi kan få dette til. Er det slik at vi først 
må terpe på grunn leggende regneferdigheter 
før vi kan gi elevene mer utforskende problem? 
Det er min overbevisning at det er mulig å lære 
grunnleggende regneferdigheter gjennom mer 
ut forskende oppgaver. 

Ole Skovsmose har innført begrepet under-
søkelseslandskap som et alternativ til det han 
kaller for oppgaveparadigmet. Det siste karak-
teriserer Botnen [5] som «tradisjonelle matem-
atikkoppgaver med entydige fasitsvar». Skov-
smose presenterer seks ulike typer opp gaver 
som vist på figur 2. 

Vi kan selvsagt ikke gå i detalj på de ulike 
oppgavetypene i denne artikkelen. Mitt poeng er 
at en godt tilpasset opplæring ikke er begrenset 
til (1), (3) eller (5) i figur 2, men at alle elevene 
må få jobbe med alle typer oppgaver. Et viktig 
moment i et undersøkelseslandskap er den 
interaksjon som skjer mellom elever og faget. Vi 
ønsker at elevene skal kunne stille matematiske 
spørsmål og i fellesskap med andre «vandre» i 

det matematiske landskap.

Rike problem 
Vi har tidligere nevnt at alle elever kan profi-
tere på en systematisk undervisning i prob-
lemløsning. Noen vil kanskje synes at dette 
virker litt ambisiøst når de tenker på de sva-
keste elevene. Men hva mener vi egentlig når vi 
taler om de «svakeste» elevene? Svak est i hva? I 
KOM-prosjektet inndeles matematisk kompe-
tanse i 8 kompetanseklasser. Disse er (1) tan-
kegangskompetanse, (2) problembehandlings-
kompetanse, (3) resonnements kompetanse 
(4) modelleringskompetanse, (5) Symbol- og 
formalismekompetanse, (6) representasjons-
kompetanse, (7) kommunikasjonskompetanse 
og (8) hjelpemiddelskom petanse, se [12]. Når 
vi snakker om de svake elevene, så har jeg en 
mistanke om at vi som oftest mener de som er 
svake i symbol- og formalismekompetanse. Det 
er min erfaring at elever som ikke er så sterk i 
denne kompetansen, likevel kan ha sin styrke i 
andre typer kompetanser. 

Det sier seg selv at dersom vi gir en «svak» 
elev en oppgave som forutsetter en høy kompe-
tanse når det gjelder symbol- og formalisme-
kompetanse, så vil han eller hun raskt stå fast. 
Derfor har Hedren mfl. [10] innført begrepet 
rike problem. Et rikt matematisk problem karak-

Figur 2: Skovsmoses inndeling i ulike oppgavetyper. Tatt fra [5].

Tradisjonelle
matematikkoppgaver
med et entydig fasitsvar

Undersøkelseslandskap

«Ren» matematikk,
uten noen praktisk
anvendelse

(1) (2)

«Semi»-
anvendelser av
matematikken

(3) (4)

Ekte, reelle
anvendelser av
matematikk

(5) (6)
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teriseres ved: 
1 Problemet skal introdusere viktige mate-

matiske idéer eller visse løsningsstrategier.
2 Problemet skal være lett å forstå og alle skal 

ha en mulighet til å arbeide med det.
3 Problemet skal oppleves som en utfordring, 

kreve anstrengelser og ta tid. 
4 Problemet skal kunne løses på flere måter, 

med ulike strategier og representasjoner.
5 Problemet skal kunne initiere en matema-

tisk diskusjon med utgangspunkt i elevenes 
løsninger som viser ulike typer strategier, 
representasjoner og matematiske idéer.

6 Problemet skal kunne fungere som brobyg-
ger mellom ulike matematiske områder.

7 Problemet skal kunne lede til at elever og 
lærere formulerer nye interessante pro-
blem. 

En god lærer vil alltid være på jakt etter proble-
mer som bærer flere av disse karakteris tikkene. 
Det viktigste å trekke fram her er at det er lav 
inngangsterskel til slike problemer. Alle elevene 
skal kunne bidra med noe. Det skal også være 
knyttet til det faglige tema som jobbes med, 
slik at det ikke blir et kunstig skille mellom de 
oppgaver som er på for eksempel arbeidsplanen 
og problemoppgaven som det jobbes med. Det 
er også viktig at det er mulig å jobbe med pro-
blemet med ulike typer representasjoner. Det 
må ikke være slik at vi legger føringer på hvilke 
typer representasjoner som skal brukes. Her er 
et eksempel som elever på femte trinnet ved en 

skole jobbet med: 

Solid idrettslag eier halvparten av Solid-
huset. Trott har kjøpt 1/3. Kommunen eier 
resten. Hvor mye er det? 

Oppgaven, slik den her er formulert skrift-
lig, legger opp til å bruke abstrakte symboler 
(«1/3»). Derfor vil en slik oppgave passe best 
å gi muntlig. Da blir det ikke lagt føringer for 
elevene. Alle elevene som fikk denne oppga-
ven gikk løs på den med høy motivasjon siden 
alle hadde et eigerforhold til problemet (Solid 
idrettslag står sterkt i denne bygda) og siden de 
fikk mulighet til å bruke de representasjonene 
som passet dem. Noen brukte derfor konkreti-
seringsmateriell (se figur 3) mens andre prøvde 
seg med abstrakte symboler. Vi ønsker ikke at 
elevene kun skal finne et svar på en slik opp-
gaver. Vi ser at denne oppgaven introduserer 
viktige matematiske idéer. Disse vil vi så jobbe 
videre med. 

Freudenthals begrep Realistic Mathematics 
Education (RME) er relevant her. I RME tales 
det om modeller av en situasjon og modeller for 
en situasjon. Gravenmeijer [8] gir et eksempel 
med divisjon. Man kan tenke seg at på første 
nivå så vil divisjon være knyttet til en situasjon. 
Det kan være å dele godteri. Barna vil her utføre 
visse strategier i den gitte situasjonen. På neste 
nivå kan samme divisjon bli knyttet til tegnin-

Figur 3: Her jobbes det med ulike typer 

representasjoner

Figur 4: Matematikk på ulike plan [7]

Figur : Her jobbes det med ulike typer representasjoner

Freudenthals begrep Realistic Mathematics Education (RME) er relevant her. I RME
tales det om modeller av en situasjon og modeller for en situasjon. Gravenmeijer gir i []
eksempel med divisjon. Man kan tenke seg at på første nivå så vil divisjon være knyttet
til en situasjon. Det kan være å dele godteri. Barna vil her utføre visse strategier i den
gitte situasjonen. På neste nivå kan samme divisjon bli knyttet til tegninger eller andre
representasjoner av den konkrete situasjonen. Så kan vi tenke oss at barna på neste nivå
jobber med regnestykket fra et matematisk synspunkt. Her er det tallene og strategier med
disse som står i fokus. Til slutt, på det fjerde nivå, vil barna jobbe med ulike algoritmer for
divisjon. Dette kan illustreres som på figur . Det er viktig å poengtere at vi ikke ønsker
at elevene skal forlate ulike typer representasjoner til fordel for mer abstrakte, men at det
faglige stoffet blir løftet opp og generalisert.

Situasjonsbetinget

Henvisende

Generell

Formell

Figur : Matematikk på ulike plan []

Jeg tror at samtalen og utveksling av ideer i en større gruppe vil være avgjørende for å få
dette til. Vi ønsker å bruke problemene til å jobbe videre med de matematiske ideene/strategiene.
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ger eller andre representasjoner av den konkrete 
situasjonen. Så kan vi tenke oss at barna på neste 
nivå jobber med regnestykket fra et matematisk 
synspunkt. Her er det tallene og strategier med 
disse som står i fokus. Til slutt, på det fjerde 
nivå, vil barna jobbe med ulike algoritmer for 
divisjon. Dette kan illustreres som på figur 4. 
Det er viktig å poengtere at vi ikke ønsker at 
elevene skal forlate ulike typer representasjoner 
til fordel for mer abstrakte, men at det faglige 
stoffet blir løftet opp og generalisert.

Jeg tror at samtalen og utveksling av idéer 
i en større gruppe vil være avgjørende for å få 
dette til. Vi ønsker å bruke problemene til å 
jobbe videre med de matematiske idéene/stra-
tegiene.

Derfor er det viktig å bruke god tid i klas-
sen på å jobbe videre med problemet. La elevene 
få vise sine strategier og idéer. Bjørnar Alseth 
[1, s. 24] poengterer «at det er svært viktig for 
den matematiske læringen at elevene ikke blir 
værende i situasjonen, men at de får hjelp til å 
trekke matematikken ut av de praktiske forhol-
dene som situasjonen har skapt.»

Det er mange lærere som legger vekt på at 
de «svake» elevene må få jobbe praktisk med 
matematikken. Det er i og for seg bra. Men det 
er problematisk om det forblir med denne prak-
tiske matematikken. Det er nødvendig for alle 
elever å få løftet matematikken opp på et høyere 

plan, slik som vist på figur 4. Ellers vil det bli 
vanskelig for elevene å kunne overføre det de 
har lært i en situasjon til det de har lært i en 
annen.

Trefer (og senere Freudenthal [7]) taler såle-
des om horisontal og vertikal matematisering. 
«Horisontal matematikk handler om å bevege 
seg fra virkelighetens verden til symbol enes 
verden, mens vertikal matematikk handler om 
å bevege seg inne i symbolenes ver den.» Dette 
er illustrert på figur 5.

Mitt poeng er derfor at det ikke er nok at 
elevene sitter individuelt og jobber med opp-
gaver. I en god tilpasset undervisning er det 
viktig at ting blir tatt opp til diskusjon i klassen 
og at matematikken blir drøftet og diskutert i 
fellesskapet. På den måten kan vi få til en slik 
«vertikal matematisering».

Ingen kongevei til matematikken
Å undervise i matematikk er en krevende jobb. 
Elevene vi jobber med er ulike på mange måter, 
og matematikken vi ønsker at de skal lære har 
mange aspekter ved seg som må tas hensyn til. 
Det er mulig at stegark, målark, arbeidsplaner 
osv. kan hjelpe noen elever i enkelte områder ved 
faget, men en bør være kritisk til enkle «løsnin-
ger» på utfordrin gen med tilpasset opplæring. 
Det er ikke noen snarvei til tilpasset opplæring. 
Peder Haug og Kari Bachmann [9] skriver:

Figur 5: Freudenthal (og Trefers) matematisering i to dimensjoner

Reelle
kontekster

Matematisk
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matematisering
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Poenget vårt er at tilpassa opplæring korkje 
kan sikrast gjennom lærarstyrte eller 
elevaktive arbeidsformer i seg sjølv, korkje 
gjennom individuelt ele varbeid eller gjen-
nom fellesaktivitetar i grupper og klasser, 
korkje gjennom lærarautonomi eller sentral 
styring. Ingen måte å arbeide på som er 
vanleg i skulen er i utgangspunktet korkje 
god eller dårleg, alt avheng av korleis det 
vert arbeidd.

Det er altså måten læreren jobber med elevene 
på som er viktig når alt kommer til alt. Det går 
altså ikke an å organisere seg til tilpasset opp-
læring.

Litteratur
[1] Alseth, B. (1998): Matematikk på småskole

trinnet. Nasjonalt læremiddelsenter.l
[2] Berg, G.D., Nes, K. (2007): Kompetanse for 

tilpassa opplæring. kva kom petanse, og 
kvifor? ein introduksjon. I Kompetanse for 
tilpassa opplæring, sidene 5–14. Utdan-
ningsdirektoratet.

[3] Birkemo, A. (2003): Hvilke arbeidsmåter gir 
best læringsutbytte i matematikk? Tan
genten, 1

[4] Björkquist, O. (2003): Matematisk problem-
løsning. I Barbro Grevholm, red, Matema
tikk for skolen, kapittel 2. Fagbokforlaget.

[5] Botnen, G. (2003): Meningsfyllt matematikk 
–nærhet og engasjement i læringen. Caspar 
forlag, 2. utgave.

[6] Forskning, nr. 7 1999
[7] Freudenthal, H. (1991): Revisiting mathe

matics education: China lectures. Kluwer 
Aca demic Publishers, Dordrecht, Boston.

[8] Gravemeijer, K.P.E. (1994): Developing Rea
listic Mathematics Education. Technipress, 
Cu lenborg.

[9] Haug, P., Bachmann, K. (2007): Grunnleg-
gjande element for forståing av tilpas sa 
opplæring. ei utdanningspolitisk og didak-
tisk ramme. I Kompetanse for tilpassa 
opplæring, sidene 15–38. Utdanningsdirek-
toratet.

[10] Hedrén, R., Taflin, E. og Hagland, K. (2005): 

Vad menar vi med rika problem och vad är 
de bra till? Nämnaren, (1): 36–41.

[11] Klette, K. og Lie, S. (2006): Sentrale funn. 
foreløpige resultater fra PISA+ pros jektet. 
www.pfi.uio.no/forskning/forsknings-
prosjekter/pisa+/publikasjoner.html lest 
220208

[12] Niss, M. og Jensen. T.H. (red.) (2002): 
Kompetencer og matematiklæring: ideer og 
inspiration til udvikling af matematikunder
visning i Danmark, Uddan nelsesstyrelsens 
temahæfteserie; nr. 18, København, Under-
visningsministeriet.

I videregående skole har vi de siste årene sett 
nivådelte klasser i matematikkfaget. Nå finner vi 
også ungdomsskoler med tilløp til mer permanent 
nivådeling som et ledd i arbeid med tilpasset opp-
læring, se Skiples debattinnlegg i dette heftet. På 
denne måten kan de løsninger skolene velger for 
å arbeide med tilpasset opplæring prege skolens 
profil og fortelle elever og foreldre om viktige 
prioriteringer skolen har foretatt selv om disse 
kanskje tøyer grensene i regelverket.

 Tilpasset opplæring er et politisk begrep, sier 
Peder Haug (se artikkel i dette heftet). Ingen kan 
være uenig i at undervisningen skal være tilpasset. 
Samtidig er det mange måter å forstå begrepet på. 
Derfor er det viktig å belyse forskjellige aspekter 
ved det for å kunne danne seg et mer helhetlig 
bilde. I skolen blir begrepet ”Tilpasset opplæring” 
gjerne brukt i forbindelse med organisering og 
fordeling av ressurser og timer. En kan få en for-
ståelse av at mer individualisering av undervisnin-
gen kan være løsningen. Flere artikkelforfattere i 
dette temaheftet tar til orde for at tilpasning også 
kan skje ved å øke kvaliteten i undervisningen ved 
for eksempel bruk av såkalte ”rike oppgaver” eller 
ved andre grep som tar vare på læring i et sosialt 
læringsfelleskap. 

Vi håper at dette heftet kan berike diskusjonen 
om tilpasset opplæring og at leserne her vil finne 
argumenter og stoff for å prøve ut nye og gamle 
tiltak for å få matematikkundervisningen til å bli 
enda bedre.

(fortsatt fra side 1)
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Olof Magne

Elevers behållning av målkrav 
för grundskolan
Målkrav – undervisning –  
inlärning – behållning
Man hör folk säga: ”Alla barn ska nå målet god-
känd på kursen i matte”. Vad de nu kan mena 
med det. Målprincipen infördes i svensk skola 
1994/95 och ersatte den äldre normalfördel-
ningsprincipen. Frågor av detta slag har empi-
riskt studerats inom Medelsta-projektet (Magne 
1990, Engström och Magne 2008).

Detta är ett mycket invecklat kapitel, fullt 
av fallgropar och fällor. Det visar sig bl.a. i de 
svenska kontroverserna kring skolmålen i års-
kurs 3. Många kritiska röster har höjts om att 
det går för fort och att målen är för konkreta 
och styrande, säger tidskriften Skolvärlden den 
6 februari 2008. 

Skolans mening är lärarens undervisning 
och undervisningen ska leda till individernas 
inlärning. Undervisning och inlärning är nu 
i själva verket två fullständigt skilda världar. 
Kursen i läroplanen avses vara styrinstrumentet 
i bådadera, men regerar egentligen över ingen-
dera. Svensk läroplan har knappast inflytande 

över annat än bedömning och betygssättning 
av prestationerna. 

Eftersom undervisning och inlärning har 
nära inbördes relationer till varandra, är det 
viktigt att fundera på vad läroplanen erbjuder 
genom målkraven i kursplanerna. Vad innebär 
målkraven för lärarens undervisning och elev-
ens inlärning? 

Med läroplanens makt över undervisning 
tycks det förhålla sig så, att läroplan är ett 
uttryck för Statens vilja att styra skolan. Något 
annat har ingen hävdat. Läroplanen är en del av 

Olof Magne, 
olof.magne@telia.com

Olof Magne er en nestor i den svenske 
debatten om matematikkvansker og 
spesialundervisning. Tangenten har tidligere 
trykket noen av hans artikler.

I denne artikkelen diskuterer Olof 
Magne forholdet mellom læreplan som 
styringsinstrument og elevers læring. Han 
utdyper hvordan læringens kompleksitet må 
beskrives gjennom andre kategorier og andre 
tenkemåter enn det som utvikles gjennom 
læreplanenes struktur og målkriterier. Han 
problematiserer hvordan en kan få innsikt i 
elevers beholdning (hva de har lært, kvalitativt 
og kvantitativt) fra et læringsperspektiv i 
møte med læreplanens tilnærminger, og 
fremholder at læreplanforskning bør anvende 
modeller fra læringsforskning når elevers 
læringsutbytte skal dokumenteres. Artikkelen 
har relevans for målstyringen i LK07 og norsk 
matematikkundervisning; den er relatert til 
Olof Magnes forskning (Medesta-prosjektet) 
og til svensk læreplan.
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Statens kontroll av undervisningen och anger 
den stadfästa struktur som innebär determi-
nism, dvs. yttre begränsningar som i sin tur 
reglerar den totala verksamheten i skolväsendet. 
Men läroplanen kan inte styra inlärningen.

Det råder indeterminism på flera punkter i 
undervisningen. Sålunda sägs kursplanerna 
vara så utformade, att läraren lämnas utrymme 
att välja stoff och arbetssätt.

Låt oss sedan se på inlärningen. Indetermi-
nismen ökar i individens lärande. Kursplanen 
kan inte ”lära ut” matematik. Ingen kan ”lära 
ut” matematik. Inlärande sker uteslutande 
genom aktivitet inom individen. Ett samspel 
råder mellan många separata krafter: hos mate-
matiken själv (M), inom den lärande individen 
(I) och i omgivningen (O) samt mellan dessa 
faktorgrupper. Krafterna samspelar till ett kom-
plext faktormönster (MIO). Kanske något i stil 
med fysikens världsbild där man tänker sig 
något sådant som ett dussin tänkta dimensio-
ner. Varför tänker inte skolan på liknande sätt? 
Bland annat använder sig minnesforskningen av 
ett mångdimensionellt rum, likaså begåvnings-
forskningen. 

Hur definierar skolan matematikundervis-
ning? De svenska skolförfattningarna saknar 
definition på undervisning. Författningarna 
behandlar saken indirekt ”som något läraren 
gör”. För min del har jag föreslagit (Magne 
2006) att undervisning kan definieras på föl-
jande sätt: 

Undervisning ska vara en normativ inter-
aktion mellan människor där det gäller 
för den undervisade individen att genom 
självstudier aktivt lära sig specificerade 
undervisningsstoff i överensstämmelse med 
undervisarens mål och medel.

Behållning
Nå, hur vet vi att eleverna lärt elementen i den 
svenska kursplanens målkatalog?

Här har inlärningsforskningen något att 

komma med. Utför man ett inlärningsexpe-
riment, börjar man med en teori (design eller 
modell kring ett problem etc). Sedan omfor-
mulerar man teorins delbegrepp till praktiskt 
utförbara uppgifter. Det kallas att operationali-
sera. Ett experiment konstrueras. Man vill mäta 
hur väl försökspersoner av en viss sort lär sig ett 
inlärningsmaterial under bestämda betingelser. 
Resultatet av inlärningen fastställs i relation till 
kriterier för behållningens kvantitet och kva-
litet.

Kriterier för elevens behållning. 
Om man förstår undervisning som en inter-
aktion mellan lärare och elev innebär det att 
undervisarens mål och medel ska avspegla sig 
i att elever i en skolklass räknar korrekt. Man 
anlägger då ett betraktelsesätt som återfinns 
i minnes- och inlärningsforskningen. Vid 
genomförandet av ett behållningsexperiment 
uppställs ett behållningskriterium.

Kriteriet kan variera. Man bestämmer exem-
pelvis att undervisningen ska ha målkravet att 
varje elev lär sig svara 100 procent korrekt på 
uppgifterna inom ett entydigt stoffområde ännu 
en månad efter undervisningen. Alternativt ska 
en grupp av elever svara 100 procent rätt på en 
given uppgift. En fråga som man bör ta upp, 
när man diskuterar operationella definitioner 
av undervisningen, är betydelsen av lösnings-
frekvenser och matematiska fel. Elevens behåll-
ning av undervisningen kan anses svara mot 
uppgifternas lösningsfrekvenser. Vi kan bortse 
från snabbhetsfaktorn och begränsar kriteriet 
till tillförlitlighet och noggrannhet. 

Låt mig introducera komplexitetshypotesen 
(Magne 1990b). Definition: Enligt Magne-
Thörns komplexitetssystem delas skolmate-
matikens stoff in i huvudområden och dessa 
i sin tur i delområden (delmoment), och elev-
uppgifterna varierar från att ingå i ett till att 
vara del av flera områden. Vi talar om kom-
plexa uppgifter och enkla (elementära) uppgif-
ter. Uppgifterna varierar kontinuerligt i grad 
och art. 
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Förklaring: Den första typen av behållning 
gäller enkla uppgiftslösningar. Många elever 
på lågstadiet klarar ut enkla uppgifter som 
1 + 1 = 2; 2 · 2 = 4; 1 cm =10 mm; Detta är en 
triangel. ”Enkel uppgift” går kontinuerligt över 
till ”komplex uppgift”.

Den andra typen av behållning handlar bl.a. 
om uppgiftslösningar av problem, till exempel 
gåtor som är okända, benämnda uppgifter samt 
autentiska problem, geometriska eller aritme-
tiska bevis. Lösningen svarar mot en hög tanke-
nivå, beroende på större generalisering och mer 
sofistikerad logisk struktur, kort sagt lösningen 
innebär ökad eller mycket stor komplexitet. 
Exempel: Ett område ska dels avbildas, dels 
areaberäknas. Uppgiften tillhör två huvudom-
råden.

Eleverna har svårt att få höga lösningsfrek-
venser på uppgifter med element 
a. sammansatta från flera olika huvudområ-

den och delområden,
b. med uppgiftslösningar i många och långa 

steg, 
c. i autentiska problem.

Ska elevens kunskap enligt målprincipen vara 
meningsfull ur det praktiska livets synvinkel, 
bör man hävda en hundraprocentig lösnings-
frekvens för vissa prioriterade uppgiftsslag vid 
tiden för grundskolans slutbetyg (årskurs 9). 

Jag föreslår kriterier enligt målprincipen av 
följande slag: 

1. Enkla operationer 
a. Talskrivning och talläsning: För årskursty-

piska uppgifter inemot 100 procent säker-
het.

b. De enkla kombinationerna (tabellkunskap 
i addition, multiplikation, enheter) bör ha 
en nära hundraprocentig säkerhet. 

c. Centrala termer bör anges med nära hund-
raprocentig säkerhet. 

2. Beräkningar i de fyra räknesätten bör 
efter kontroll uppnå nära hundraprocen-

tig säkerhet. Detta gäller i skolans lägre 
stadium åtminstone huvudräkning och 
räkning med räknemaskin (dator, mini-
räknare) med naturliga tal, därefter med 
tal skrivna i decimalform och bråkform. 
Överslagsräkning bör approximera 100 
procent korrekt lösning. Eftersom för-
biseendefel uppstår bör eleven behärska 
kontrollmetoder. 

3. För övriga uppgiftstyper varierar kravet på 
säkerhet. Bestämda kriterier kan formu-
leras. Uppgifter med ett litet antal tan-
kesteg bör förslagsvis kunna lösas med en 
säkerhet på 90–100 procent lösningsfrek-
vens. För att lösa autentiska problem och 
benämnda uppgifter ska eleven behärska 
alternativa metoder.

Kursplaneteori möter inlärningsverklighet
Komplexitetshypotesen är en utmaning. I 
svenska läroplanen Lpo 94 formuleras målprin-
cipen så här: 

Huvudprincipen för betygssättningen är 
att eleven skall uppfylla alla kriterier för ett 
betyg.

I Norge är väl bestämmelserna mindre drako-
niska. Typiskt för målprincipen i all världens 
kursplaner är att alla ska kunna allt. Men detta 
är orealistiskt. 

Hur använder vi komplexitetshypotesen för 
att studera behållning?

Empiriska belägg för behållningen av under-
visningen om enkla uppgifter redovisas i figur 
1. Den visar de enda sex uppgifter av Medel-
stadiagnosernas 269 uppgifter som samtliga 
elever bedömts ha löst hundraprocentigt kor-
rekt. Dessa uppgifter ingår i diagnoserna för 
årskurs 1 (1G, 1W och 2B) samt årskurs 2 (3I, 
3V och 3X). I själva verket är det från komplexi-
tetshypotesens aspekt bara de tre förstnämnda 
som är enkla. Hundraprocentig säkerhet kan 
betraktas som indicium på att eleven upplever 
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uppgiften vara enkel i betydelsen lättförståelig, 
och detta antas vara fallet i de tre sistnämnda 
uppgifterna. ”Enkelhet” eller ”elementärhet” är 
upplevda egenskaper i uppgifterna som hänger 
samman med elevens subjektiva övertygelse om 
att uppgiftens lösande är en enkel process.

De tre uppgifterna 3I, 3V och 3X är i den 
meningen komplexa att de representerar dels 
insikt om antal, dels tiosystemets begrepp. 
En vuxen uppfattar säkert många för barnen 
”svåra” uppgifter som enkla. Om vi tar ”40+16 
= ?”, så upplevs den säkert av en vuxen som 
enkel. Inte desto mindre är lösningsprocenten 
så låg som 74 vid slutet av årskurs 2. ”20+85 = 
?” tycker den vuxne vara lika lätt som den före-
gående. Elever i årskurs 2 har emellertid bara 
45 procent korrekta lösningar och först i års-
kurs 3 kommer lösningsprocenten upp till 84. 
De är inte lika tankekrävande som uppgiften 
”67 + 28 = ?” ty här ökar komplexiteten (obs! 
man måste begagna tiosystemet och den asso-
ciativa egenskapen i addition) så lösningsfrek-
vensen blir inte högre än 53 procent för eleverna 
vid slutet av årskurs 3.

Låt oss se på några uppgifter som är något 
mer komplexa. De uppgifter som återges här 
nedanför, representerar komplexitetsgraden för 
årskurs 4 i Sverige. De ingick i vårt testbatteri, 
de så kallade Medelstadiagnoserna. De använ-
des i Medelstaprojektet år 1977, 1986 och 2002. I 
Medelsta år 2002 kan vi följa vissa uppgifter från 

årskurs 4 till årskurs 9 (prototyper för kurspla-
nemoment i 1994 års läroplan för grundskolan). 
Vi finner att behållningen av undervisningen 
generellt stiger till årskurs 7 för att sedan stag-
nera. Eleverna i avslutningsklassen 9 når aldrig 
100-procentskriteriet. Se översikt i figur 2.

För att sammanfatta elevernas behållning: 
De här utvalda uppgifterna befinner sig på en 
ganska låg komplexitetsnivå. Behållningen ökar 
med skolgångens längd. Medelsta-eleverna i 
avslutningsklassen stannar i dessa uppgifter på 
70–90-procent nivån. Undersökningarna visar 
dessutom att bara hälften av niondeklassarna 
lyckas nå läroplansmålen på 70–90-procent-
nivån. Några elever, kanske de fem procent 
högst presterande, gör utomordentliga resultat. 
De allra svagaste 15 procenten i årskurs 9 stan-
nar i höjd med genomsnittet för årskurs 4. 

Svenska skolverket har utgivit Mål för alla. 
Perspektiv på nationella utbildningsmål för tidiga 
skolår [4] med allmän information, bl.a. två 
artiklar av Siv Fischbein och Inger Eriksson. 
Vidare har Leif Davidsson [5] gjort en översyn 
av grundskolans mål- och uppföljningssystem. 
Dessa utredningar och förslag har en beskri-
vande karaktär. Kursplaneförslag om matema-
tik i årskurs 3 har i olika omgångar översänts 
från Skolverket till Regeringen men ännu inte 
medfört konkreta åtgärder.

Slutsatser? Vad blir resultatet av vår gransk-

HUR MÅNGA?

SKRIV TAL I RUTAN SÄTT ETT KRYSS VID DET STÖRSTA TALET

SKRIV TAL I RUTORNA

ÅTTA

1 + 9 = 

17 18 19

47 48 49

100
101
110

1G

2B

3W

3V

3I1W

Figur 1
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ning av målprincipens krav kontra elevernas 
behållning? Min uppfattning är att det svenska 
målsystemet har kollapsat. Staten har misslyck-
ats att med experthjälp utforma målkrav som 
svarar mot verkligheten. Medicinen kan vara att 
ta mer hänsyn till elevernas ambition och för-
måga. Vi måste låta elevernas verklighet komma 
i centrum för skolans målsättning. 

Det råder brist på studier och FOU-arbeten 
relaterade till behållningen av svenska kurspla-
ner. Vi behöver stärkta forskningsinsatser spe-
ciellt med empirisk inriktning på kursplaners 
genomslagskraft och verkan på elevers behåll-
ning till följd av läroplaners målkrav och mål-
kriterier. Medelsta-projektet är en forsknings-
insats av detta slag.
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matematik IV. En empirisk analys av Skol
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väl behärskar grundskolans elever läro
stoffet enligt Lgr 69 och Lgr 80? Malmö: 
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Genomsnittlig lösningsprocent för eleverna i årskurserna 4–9 i Medelsta år 2002 i vissa uppgifter på 
en låg komplexitetsnivå (diagnos 8).

Uppgift: Årskurs: 4 5 6 7 8 9
Skriv med siffror:
En miljon  57 81 92 90 94 92
Subtrahera 6001 – 5061  77 90 87 88 86 85
Multiplicera 8·1076  53 72 78 76 79 70

Figur 2

matemania er gratis!
Fra mars 2008 er nettstedet matemania åpnet for gratis bruk, 

både i mellom- og 
ungdomstrinnversjonen. 

Bruk dette i 
undervisningen!

www.matemania.no



2/2008 tangenten20

Tilpassa opplæring 
i fagleg homogene 
grupper
Dei siste åra har me ved Hop ungdomsskule i 
Bergen prøvd ut ein modell for ei reell, organi-
satorisk nivådeling i matematikk. Denne ”Hop-
modellen” vil eg i det følgjande gjera nærare 
greie for. For ordens skuld, det er berre i mate-
matikkfaget at elevane ved vår skule er delt i 
grupper etter fagleg nivå. 

Intensjonen vår med nivådelinga har vore å 
gje elevane ein betre matematisk kompetanse, 
enn den dei ville fått om dei hadde gått i vanlege 
samanhaldne klassar. Men me har halde på med 
dette i alt for kort tid til å dra klare konklu-
sjonar, difor vert dette berre ei personleg opp-
summering. Som matematikklærar syntest eg 
det har vore svært tilfredsstillande å undervisa 
i meir fagleg homogene grupper. Før me starta 
forsøket med nivådeling hadde eg undervist 
femten år i samanhaldne klassar. Det var frus-
trerande, fordi krava i læreplanen gjorde at eg 
ofte var tvungen til å undervisa over hovudet 
på dei svake elevane. Med nivådeling føler eg 
at undervisninga er blitt betre for dei svake ele-
vane. Dei har no sjansen til å få positive opple-
vingar knytt til det å vera best i klassen. Dessu-
tan er det lettare å få dei i tale, for det er ingen 

fagleg sterke elevar som ler hånleg om dei seier 
noko ”rart”. 

Flinke elevar i matematikk har alltid hatt eit 
indre driv, og dei klarar seg nok meir uavhengig 
av korleis undervisninga blir organisert. Men 
som lærar har eg no i langt større grad kunna 
problematisert lærestoffet og dradd linjer inn 
mot meir teoretiske emne, enn eg kunne ha 
gjort om dei hadde vore i ein samanhalden 
klasse. Difor er truleg nivådeling også eit gode 
for dei fagleg sterke elevane.

Kanskje er det dei middels flinke elevane som 
profitterer minst på ei fagleg nivådeling, fordi 
matematikklærarane i dei samanhaldne klassar 
ofte har lagt opp undervisninga etter det faglege 
nivået til denne ”gjennomsnittseleven”?

I det følgjande skal eg ta for meg sjølve orga-
niseringa av nivådelinga. Vidare skal eg freista 
å svara på det mest kontroversielle spørsmålet, 
nemleg: Kven skal bestemma kva nivågruppe 
elevane skal gå i; er det elevane sjølve, er det 
foreldra, er det matematikklærarane eller er det 
kontaktlærarane? Men aller først vil eg seia litt 
om sjølve omgrepet nivådeling.

I Noreg har det vore tradisjon for den saman-
haldne klassen. Då ser eg bort frå ein periode 
på 60 og 70-talet, der fleire skular prøvde ut ei 
ordning med tre faglege nivå knytt til tre ulike 
kursplanar i dei skriftlege faga norsk, engelsk 
og matematikk. På Hop skule går me ikkje så 
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langt i differanseringa som dei gjorde på 60 og 
70-talet, for elevane våre har i prinsippet den 
same læreplanen på dei ulike faglege nivå , dei 
får dei same prøvane og dei vert vurderte etter 
dei same kriteria.

Opplæringslova av 2003 §8-2 handlar om 
korleis elevane kan delast i grupper: ”Til vanleg 
skal organiseringa ikkje skje etter fagleg nivå, 
kjønn eller etnisk tilhør” (Mi utheving).

Korleis skal ein då legitimera ei fagleg nivå-
deling i matematikk? Etter mitt skjønn lyt ein 
bruka § 1-2 i første del av lova: ”Opplæringa skal 
tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte 
eleven, …” Alle med undervisningserfaring i 
matematikk vil truleg vera einig i at elevane har 
ulike evner og føresetnader for faget, og då er 
det vår plikt å tilpassa undervisninga ut frå det. 
Difor blir det viktig å framheva at me gjev eit 
tilbod om tilpassa opplæring gjennom vår måte 
å organisera matematikkundervisninga.

Hop ungdomsskule ligg i eit etablert bustad-
område om lag ei mil sør for sentrum i Bergen. 
Skulen er delvis rehabilitert og nybygd dei sei-
nare åra. Inneverande skuleår er det 510 elevar, 
og på 10. trinnet der eg underviser har me sju 
parallelle klassar med til saman 190 elevar. 

I matematikk er elevane delt inn i ti nivådelte 
grupper. Me har fire ulike faglege nivå, der nivå 
4 er det høgsaste og nivå 1 det lågaste. Forde-
linga av grupper er som følgjer; to på nivå 4, tre 
på nivå 3, 4 på nivå 2 og ei på nivå 1. For å gje 
dei fagleg svake elevane betre oppfølging, er det 
færre elevar i gruppene dess lågare nivået er. Det 
betyr at det i nivå 2 gruppene er mellom 12 og 
15 elevar, og i nivå 4 gruppene er det mellom 24 
og 28 elevar.

For at ein matematikklærar skal kunna 
undervisa i to grupper, har me lagt matematikk-
timane parallelt med tilvalsfaga fransk og tysk. 
Alle elevane på trinnet er delt opp i to omtrent 
like store team, A og B. Når elevane på A-teamet 
har matematikk, har elevane på B-teamet til-
valsfag, og så bytter dei fag timen etter. Med ei 
slik ordning er det eigentleg nok med fem mate-
matikklærarar, men me har av ulike grunnar 

sju lærarar som underviser i matematikk, og det 
fungerer greitt.

Den skisserte organiseringa er uproblema-
tisk så lenge det er like mange timar i tilvals-
faga som i matematikk, men på 10. trinnet er 
det som kjent fire veketimar i matematikk og 
tre i tilvalsfaga. Det har me løyst ved å leggja 
ein studietime parallelt med den eine matema-
tikktimen.

Då står det att å gjera greie for det proble-
matiske spørsmålet. Kven skal bestemma kva 
gruppe elevane skal gå i, elevane sjølve, foreldra, 
kontaktlærarane eller matematikklærarane?

Før eg gjev meg ut på eit svar på det ovan-
for nemnde spørsmålet, er det viktig å avklara 
kva som skal vera kriteriet for valet. På Hop 
har vi gjort det slik at det er eleven sin karak-
ter i faget til jul, og til sommaren, som dannar 
grunnlaget for valet. Det betyr at vi fekk dei 
første nivågruppene etter jul i 8.klasse, men at 
det i 9. og 10. klasse var to ”bytteperiodar” i 
løpet av skuleåret. Men sjølv om det vart opna 
opp for to bytte i skuleåret, viser det seg at dei 
fleste elevane no på våren i 10. klasse går i den 
same gruppa som dei vart plassert i etter jul i 
8.klasse. 

Den hausten elevane gjekk i åttande klasse 
hadde dei altså undervisning i ein vanleg 
samanhalden klasse. Etter jul fekk elevane sjølve 
fritt velja nivågruppe ut frå ei vag anbefaling 
frå matematikklæraren knytt til julekarakteren. 
Dette førde nok til at vala til venene, og forvent-
ning om framtidig lærar, styrde den einskilde 
eleven sitt val litt for mykje. Ein konsekvens vart 
at enkelte grupper i praksis vart lite nivådelt, til 
dømes sprikte karakterane frå 2 til 5 i ei av nivå 
3 gruppene. Ved det neste valet i 9.klasse vart 
difor matematikklærarane si anbefaling uttrykt 
klarare, den vart gjeven i skriftleg form, og dette 
skrivet vart og sendt heim til foreldra for god-
kjenning. Dette førte til at om lag 20 prosent 
av elevane bytta nivågruppe. Ved valet i starten 
av 10. klasse, og etter jul i 10. klasse, vart det 
difor berre små justeringar på gruppene. Berre 
dei elevane som matematikklærarane meinte 
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burde bytta gruppe fekk då eit anbefalingsbrev 
med heim til godkjenning. 

Utanom dei to hovudbytta i skuleåret har 
det vore nokre få andre bytte, og då gjerne etter 
at foreldra har engasjert seg. Det har og vore 
eit tilfelle der ein elev av sosiale grunnar fekk 
bytta til ei anna gruppe på det same nivået. I 
dette spesielle tilfellet kom initiativet frå kon-
taktlæraren til eleven, men normalt har ikkje 
kontaktlærarane hatt særleg innverknad på kva 
elevar som skal gå i kva grupper.

Sidan vi har seks karakterar, og berre fire 
ulike faglege nivå, vil det alltid vera elevar som 
hamnar i ei gråsone mellom to grupper. Det 
opnar for skjønn, og då har ønskje frå eleven i 
einskilde tilfelle blitt tatt til følgje. 

Kven skal altså bestemma kva gruppe eleven 
skal gå i? Mi erfaring er at om elevane skal 
velja tilnærma fritt, vert det umogeleg å danna 
nokolunde fagleg homogene grupper med den 
ønskte storleiken. Matematikklærarane lyt difor 
styra vala, samstundes som foreldra får høve til 

å godkjenna eller forkasta dei klare råda som 
vert gjevne. Og i dei tilfelle ein elev ligg veldig 
på vippen mellom to ulike faglege nivå, er det 
rimeleg å spørja kva eleven sjølv vil.

Vidare bør kontaktlærarane si rolle avgren-
sast til å koma med innspel til matematikklæra-
rane i dei tilfella der det føreligg sterke sosiale 
grunner for at ein elev bør gå i ei bestemt nivå-
gruppe.

Det er to grunnar til at eg vil anbefala andre 
skular til å prøva ut Hopmodellen. For det første 
at eg trur elevane profitterer fagleg på det, og for 
det andre at eit slikt utviklingsarbeid i mate-
matikk fører til eit auka matematikkdidaktisk 
medvit hjå dei impliserte matematikklærarane. 
Diskusjonane har innimellom gått høgt, men 
utan litt ”dynamitt og dynamikk” kjem ein 
ikkje vidare.

Nils Kristian Skiple,
Nils.Skiple@bergen.kommune.no
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Geir Botten, Espen Daland, Tone Dalvang

Tilpasset 
matematikkopplæring i en 
inkluderende skole
De siste tiårene har matematikkundervisningen 
i Norge (og i mange andre land) gjennomgått 
store forandringer. For 40–50 år siden var mate-
matikktimene i hovedsak preget av at læreren 
gjennomgikk stoff på tavla, og at elevene deret-
ter regnet side etter side i matematikkbøkene 
sine. Matematikk var i stor grad enkeltelevens 
og stillhetens fag, og samarbeid og kommunika-
sjon mellom elever ble oftest sett på som fusk. 

De siste årene har aktiviteter utenfor lære-
boka og samarbeid blitt bærende elementer i 
matematikkundervisningen ved mange skoler. 
Lærebøkene legger i langt større grad opp til en 
aktivitetsbasert undervisning, der opplæringen 
mer enn før er blitt tilpasset elevene. Et element 
i tilpassingen har vært å bevare et fellesskap og 
legge opp til samhandling elevene mellom. 

Gjennom debatten forut for den nye lærepla-
nen i 2006, og ved innføringen av den, er det 
imidlertid mye som tyder på at et helt annet 
syn på tilpasset opplæring er i ferd med å vinne 

innpass. Tilpasset opplæring innenfor en felles 
ramme med samhandling mellom alle elevene 
ser ut til å erstattes med en mer ekstrem dif-
ferensiering. Enkelte steder organiseres innde-
ling av elevene i mer eller mindre permanente 
nivågrupper ut fra elevenes prestasjoner i faget. 
Ved noen skoler eller i enkeltklasser ved skolene 
legger en opp til individuelle opplegg for hver 
enkelt elev. 

Dette fenomenet er beskrevet slik av Bach-
mann og Haug [1]: 

L97: Tilpasset opplæring er ikke noe mål 
i seg selv, men som et virkemiddel for å 
oppnå likeverdig utdanning,  
L06: Tilpasset opplæring er et overordnet 
hensyn med tanke på å tilrettelegge ut fra 
den enkelte elevs forutsetninger og lærings-
mål. 

Tilpasset opplæring som ensidig individualisme 
er også i sterk kontrast til verdiene som gjen-
speiler den generelle del av L06, s. 5: ”Utdan-
ningen skal oppøve evnen til samarbeid mellom 
personer og grupper som er forskjellige.”

Individualisering
Individuelle arbeidsplaner i matematikk ser 
ut til å bli mer og mer utbredt i matematikk-
undervisningen. Slike planer kan være kombi-
nert med målark eller stegark og ulike kartleg-
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og Universitetet i Agder
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gings- og kontrollprøver. En kan spørre seg om 
lærerne bruker for mye tid til å administrere og 
tilrettelegge for den enkelte elev, og om dette 
går på bekostning av det å være en fagperson, en 
dialogpartner og en lærer for elevene.

Ved ETSs1 frokostseminar 17. oktober 2006 
[5] hadde professor Dylan William et fordrag: 
”Does assessment hinder learning”. I det tan-
kevekkende foredraget gir han klare eksempler 
på at stor og ensidig vekt på formell testing mer 
hindrer enn fremmer elevenes læring. Han trek-
ker fram fem forhold som er avgjørende for å 
skape miljø for læring (key strategies):
– Legg til rette for klasseromsdiskusjoner, 

spørsmål, aktiviteter og oppgaver som får 
fram det som elevene har lært

– Gi støttende tilbakemelding som kan 
fremme videre læring

– Klargjør og dele intensjonene og målene 
for læringen med elevene og bevisstgjør 
elevene på hva som skal til for å lykkes

– Aktiviser elevene slik at de blir eiere av sin 
egen læring

– Aktiviser elevene som ressurser i hveran-
dres læring

En kan undre seg over om det blir vanskelig å 
lykkes med disse nøkkelstrategiene samtidig 
som en legger hovedvekten på individuell til-
passing av matematikkundervisningen til den 
enkelte elev.

Nivådifferensiering
I en kort periode fra innføring av 9-årig skole 
på slutten av 1960-tallet og fram til den første 
mønsterplanen kom i 1974, var det nivådifferen-
siering i norsk, engelsk, matematikk og tysk på 
ungdomstrinnet. Elevene ble delt i tre grupper 
(to i tysk) med eget pensum, med egne lære-
bøker og egen eksamen. Allerede etter få år ble 
ordningen vurdert til å ha så mange negative 
sider at den ble fjernet. Siden 1974 har organi-
sert inndeling av elevene i klasser eller grupper 
ut fra nivå vært i strid med den offentlige sko-
lens målsetting om inkludering og fellesskap 

mellom alle elever. Denne målsettingen er for-
sterket ytterligere etter 1974 gjennom avvikling 
av spesialskolene og integrering av elever med 
helt spesielle behov i den ordinære grunnsko-
len. 

Den inkluderende fellesskolen er noen ganger 
med rette blitt kritisert for manglende tilpassing 
av undervisningen til den enkelte elevs behov. 
Kritikken har særlig handlet om at skolen ikke 
har gitt et godt nok tilbud til elever som har 
trengt ekstra utfordringer i matematikkfaget, 
eller til elever som ikke har forutsetning for å 
følge klassen i det tempoet det legges opp til i 
matematikkbøkene. Mange elever som allerede 
i første eller andre klasse behersker regning med 
tall langt over hundre, har eksempelvis måttet 
følge klassen når den arbeider med tall under 
10. Eksempel på ekstraoppgaver for de sterkeste 
elevene har mange ganger vært meningsløse 
fargeleggingsaktiviteter, mens de som ikke har 
klart å følge med i lærebokas tempo, ofte har 
fått egne lærebøker eller oppgaver på ark som 
læreren har kopiert til dem.

En annen løsning på utfordringene har ved 
mange skoler vært å ta i bruk lærebøker med 
ulike spor eller fargekoder som en så deler 
elevene i forhold til. Slik inndeling av elevene 
har hatt samme begrunnelse og funksjon som 
organisert nivågruppering av elevene. For en 
del lærere, hovedsakelig lærere som har lagt 
stor vekt på formidling fra lærer til elev, kan 
en slik inndeling av elevene ha fungert som et 
hjelpemiddel til å gjøre arbeidsforholdene i klas-
serommet lettere. Vi stiller oss imidlertid spør-
rende til om denne organiseringen har resultert 
i større læringsutbytte for alle elevene.

De siste årene ser det ut til at en ny ideo-
logi er i ferd med å vinne innpass i skolen. For 
oss kan det se ut til at en nå kan verdsette den 
enkelte elevs utvikling og karrieremulighet som 
overordnet fellesskapet og behovet for samar-
beid og samhandling. Dette er på mange måter 
et paradoks. Samtidig som faglig samarbeid og 
kommunikasjon blir mer og mer avgjørende i 
arbeid og samfunnsliv, blir individualisering og 
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nivådifferensiering i skolen mer og mer fram-
tredende. 

To små episoder
Episode 1
Ved en skole var nivådifferensiering gjennom-
ført for alle elevene på hvert trinn på mellom-
trinnet. Når elevene skal starte på et nytt emne, 
får elevene først en test knyttet til deres bak-
grunn i akkurat dette emnet. På grunnlag av 
testen deles så elevene inn i tre nivågrupper. 
Den læreren som har mest utdanning og best 
bakgrunn i matematikk, får de sterkeste elev-
ene, den med nest best bakgrunn de nest beste 
og læreren med minimal bakgrunn i matema-
tikk får de svakeste. Ved skolen er det full opp-
slutning om ordningen og gjennom samtale 
med lærerne kommer det fram at de er svært 
tilfreds. Lærerne har ikke registrert en eneste 
negativ side, og de hevder at alle elevene er svært 
godt fornøyde med ordningen. 

En person som gjester skolen en matema-
tikktime, observerer følgende ved avslutningen 
av en time i en fjerdeklasse: I skolelandskapet 
der undervisningen har foregått, passerer en 
av de sterkeste elevene gruppa med de svakeste 
elevene. En av elevene på denne gruppa sitter 
med ei bok med fargeleggingsoppgaver knyttet 
til arbeid med addisjon og tierovergang. Den 
første eleven henvender seg til henne og utbry-
ter: ”Næmen Eva, hva slags bøker er det dere 
holder på med på denne gruppa?” 

Som tidligere nevnt: Ingen av lærerne ved 
skolen hadde registrert en eneste negativ side 
ved ordningen, og lærerne hevdet at alle, både 
lærerne og elevene, var så fornøyde. Hvilke ver-
dier styrer oss i de valgene vi gjør? Hva er det vi 
ser etter av tegn i egen undervisning på at ting 
fungerer eller går bra? 

Episode 2
Ved en annen skole, var noen lærere opptatt av 
å prøve organisert nivådifferensiering. Lærerne 
på fjerde og femte trinn startet et slik forsøk. 
Etter at ordningen hadde vart om lag et halvt 

år, spurte elevene på 6. trinn læreren sin om 
ikke de også snart skulle nivågrupperes siden 
de hadde hørt så mye om ordningen i fjerde 
og femte. Læreren var svært godt fornøyd med 
læringsmiljøet og fellesskapet i klassen og hadde 
ikke noen umiddelbare ønsker eller behov for 
organisert nivådifferensiering. Visst var det 
nivåforskjeller og det var både svært sterke og 
svært svake elever i klassen. Spredningen skapte 
utfordringer, men hun så det mer som en beri-
kelse for læringsmiljøet enn et problem. I denne 
klassen skjedde den tilpassede opplæringen 
innenfor et fellesskap med gjensidig respekt og 
forståelse elevene mellom.

En av elevene i klassen gjorde det ikke særlig 
godt på tester. Men samtidig var han en av de 
mest kreative og oppfinnsomme når det gjaldt 
å finne løsninger på ulike problemløsningsopp-
gaver i klassen. Læreren valgte å ta elevene med 
på avgjørelsen om nivågruppering med følgende 
utfordring: ”Dersom en elev er flink på noen 
områder, for eksempel til å se ulike måter å 
løse problemer på eller til å dele sine idéer med 
andre, men ikke gjør det så bra på tester, hvor 
ville dere plassere han?” Elevene syntes det var 
vanskelig å avgjøre, men ble raskt enige om 
at nivådifferensiering ikke var noen god idé.  
”Tenk på alt vi ville gå glipp av” uttrykte flere 
elever.

Matematikk i flerspråklige og flerkulturelle 
læringsmiljøer
Inkludering av elever med en annen språklig og 
kulturell bakgrunn enn den norske i flerspråk-
lige og flerkulturelle læringsfellesskap kan være 
problematisk. Individualisering og nivådiffe-
rensiering i matematikk er intet unntak. Elever 
med ulik språklig og kulturell bakgrunn kan 
være svært gjensidig berikende for hverandre. 
Dette gjelder både i forhold til matematiske ten-
kemåter og løsningsstrategier.  Når det legges 
til rette for fellesskap og samhandling mellom 
ulike elevgrupper, og når ulikhetene gjøres 
til gjenstand for undring og drøfting, kan det 
medvirke til at motsetninger og kommunika-
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sjonsproblemer minker. Dette medfører at det 
blir lettere å bygge kontakt og forståelse mellom 
elever med ulik bakgrunn. Det kan finnes et 
stort potensial i en flerspråklig og flerkulturell 
elevgruppe dersom en ser på samspillet mellom 
de to gruppene som en berikelse, og ikke et pro-
blem. Et slikt samspill finner vi foreslått i L06, 
generell del s. 34:

I opplæringen skal mangfoldet i elevenes 
bakgrunn, forutsetninger, interesser og 
talenter møtes med et mangfold av utfor-
dringer.

Inkluderende matematikkundervisning
I artikkelen ”Inclusion, learning and teaching 
mathematics” reiser Mike Ollerton [4] noen 
fundamentale spørsmål. Blant annet ber han 
lærere tenke over hvilke verdier de forankrer sin 
undervisning i. Dette kan formuleres som:
– Hvis du tror det er viktig at alle elever skal 

ha like muligheter, hvordan påvirker det 
din undervisning i matematikk?

– Hvis målet ditt er inkludering, både prinsi-
pielt og i praksis, hvordan påvirker det hva 
du gjør sammen med elevene i klasserom-
met?

Ollertons grunnleggende holdning er at mate-
matikk skal være interessant, meningsfull og 
inkluderende for alle elevene. Som en konse-
kvens av disse holdningene avviser han tanken 
om nivådifferensiering og presenterer noen 
momenter som bør være basis for å kunne 
drive matematikkundervisning i læringsmiljøer 
sammensatt av alle typer elever. Det første han 
trekker fram er at en må utvikle en emnebasert 
undervisningsplan der en systematisk analyse-
rer og reflekterer over innholdet i hvert enkelt 
emne og lager utviklingslinjer mellom emnene. 
En slik plan må bryte grunnleggende med spi-
ralprinsippet og ”de små skritt for skritts meto-
dikk”. Videre argumenterer han sterkt for at en 
må bruke varierte arbeidsmåter og et mangfold 

av læringsmateriell i matematikk. Problemba-
sert og mer analytisk tilnærming til faget med 
langt mer omfattende bruk av åpne og rike 
oppgaver og aktiviteter, etterfulgt av refleksjon 
og samtale vil være avgjørende for om en skal 
lykkes. Til slutt argumenterer han for at lærere 
bør bli langt mer dristige og ta sjanser i sin 
undervisning. 

En inkluderende undervisning kan bidra til 
bedre kommunikasjon og samhandling i mate-
matikk, og derved også bedre matematikk-
kunnskaper for alle. For eksempel kan det inne-
bære at matematikkundervisningen starter med 
felles opplevelser og undringer som elevene kan 
arbeide videre med på ulike måter. Slik inklu-
dering vil omfatte både elever som strever med 
faget, de som har et vanskelig forhold til faget 
og de som trenger spesielle utfordringer i faget. 
Alle disse gruppene har behov for å få eller lage 
seg utfordringer og muligheter til å strekke seg 
etter noe i matematikk, men slik at det de skal 
strekke seg etter er oppnåelig. Alle elever har 
rett til å få oppleve glede og tilfredsstillelse ved 
å mestre noe i matematikk som betyr noe for 
dem selv. 

Skolen er kanskje for forsiktig med å utfor-
dre elevene? Våre erfaringer tilsier at skolen i 
større grad kan gi elevene mer krevende utfor-
dringer i matematikk. Elevene kan langt oftere 
få  mulighet til å lage slike utfordringer selv. 
Dette gjelder alle elever, ikke bare de sterkeste. 
Men for alle elevene er det viktig å knytte utfor-
dringene til noe de er motivert for og som de 
opplever mening med. Å ta elevene med på å 
skape mening finner vi uttalt i LK06, generell 
del s. 14: ”I opplæringen må kunnskap alltid 
utgjøre et gjennomtenkt utvalg som presente-
res med progresjon, slik at det gir oversikt og 
skaper sammenheng.” Å mestre noe vanskelig 
og utfordrende, gjerne så utfordrende at elevene 
ikke i utgangspunktet tror det er mulig, tror vi 
kan føre til de største mestringsgledene og de 
største sprangene i elevenes læring. 
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ments”. www.etseurope.org/no_cache/
choose-your-country/
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Gunnar Kristiansen, Ove Drageset

Tilpassa opplæring 
og ”kompetencer” i 
matematikkundervisninga
Innleiing
I 2005–06 gjennomførte Høgskolen i Tromsø eit 
FOU-prosjekt for å sjå om kompetanseprofilane 
frå nasjonale prøver i matematikk i 2005 kunne 
brukast som grunnlag for tilpassa opplæring i 
faget. Prosjektet var organisert som et praksis-
prosjekt for 3. årsstudentar i allmennlærarut-
danninga og involverte ti studentar, to faglæra-
rar frå Høgskolen i Tromsø, fire 8. klasser, fire 
5. klasser og deira lærarar. Prosjektet varte i 3-6 
månader i kvar klasse slik at elevane kunne føl-
gjast opp over tid. Studentane som deltok hadde 
valt fordjuping i matematikkdidaktikk i si 
lærar utdanning. Sentralt i denne fordjupinga er 
”Kompetencer og matematiklæring” [7]. Kom-
petanseprofilane i dei nasjonale prøvane i 2005 
bygde på det same grunnlaget. Lærarane som 
deltok i prosjektet fekk eit to dagars introduk-
sjonskurs om kompetansane slik dei er beskrive 
i [7] og utforminga av kompetanseprofilane gitt 
av oss og ein forelesar frå Norsk senter for mate-
matikk i opplæringa, Matematikksenteret. 

I denne artikkelen reflekterer vi over erfarin-

gane frå prosjektet og forsøker å trekke konklu-
sjonar til følgjande problemstillingar:
1.  Var elevanes kompetanseprofil frå nasjo-

nale prøver egna som grunnlag for tilpassa 
opplæring?

2.  Korleis fungerer kompetansetenkinga til 
Niss mfl. [7] som pedagogisk hjelpemiddel 
i matematikkundervisninga?

Konklusjonane bygger på evalueringar i fel-
lesskap, praksisbesøk, rettleiing undervegs og 
intervju av kvar enkelt student. 

Elevane sin kompetanseprofil i matematikk
Arbeidsgruppa bak Nasjonale prøver la opp til 
at resultata skulle føre til ein kompetanseprofil 
for kvar enkelt elev. Denne kompetansepro-
filen skulle vise kva matematisk kompetanse 
eleven har på ulike områder [4]. Kompetanse-
profilen bygger på ”Kompetencer og matemati-
klæring” [7]. Her presenterer ei arbeidsgruppe 
med Mogens Niss i spissen åtte kompetansar 
som samla utgjer ein heilskapleg matematisk 
kompetanse. Desse åtte kompetansane er tan-
kegangskompetanse, modelleringskompetanse, 
problembehandlingskompetanse, resonnements-
kompetanse, representasjonskompetanse, symbol- 
og formalismekompetanse, kommunikasjonskom-
petanse og hjelpemiddelkompetanse. 

Det vert presisert frå arbeidsgruppa at det 
ikkje er slik at ein kompetanse eksisterer uav-

Gunnar Kristiansen, Høgskolen i Tromsø, 
avdeling for lærerutdanning 
Gunnar.Kristiansen@hitos.no

Ove Drageset, Høgskolen i Tromsø, 
avdeling for lærerutdanning
Ove.Drageset@hitos.no
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hengig av dei andre, kompetansane går til ein 
viss grad over i kvarandre [7, s. 63]. 

I dei første nasjonale prøvene i matematikk i 
2004 vart den originale oppdelinga brukt, med 
unntak av at representasjonskompetanse vart 
slått saman med symbol- og formalismekompe-
tanse og tankegangskompetanse som vart slått 
saman med resonnementskompetanse. 

Niss m. fl. [7 s. 63] påpeikar at kompetansane 
til dels er nært beslekta. Difor er det slik at ei 
oppgåve i matematikk som oftast krev meir 
enn ein kompetanse for å løysast. Dette løyste 
arbeidsgruppa som laga dei nasjonale prøvane 
i 2004 ved at mange oppgåver vart klassifisert 
innanfor fleire kompetansar samtidig. I evalu-
eringa ”Nasjonale prøver på prøve” [2] vart det 
framheva at det er problematisk å dobbeltkate-
gorisere oppgåver. Til prøvene i 2005 vart fleire 
kompetansar slått saman til kompetansegrup-
per. Kompetansegruppene i nasjonale prøver i 
2005 var: 
– Matematisk resonnement, tankegang og 

kommunikasjon. 
– Representasjonar og bruk av symbol og 

formalisme 
– Problembehandling, matematisk model-

lering og anvending 
– Bruk av hjelpemidlar

Kvar oppgåve vart no plassert i berre ei kom-
petansegruppe. Bruk av hjelpemiddel vart ikkje 
målt [5]. Inndelinga i kompetansegrupper var 
opplagt eit svar på kritikken frå Lie mfl. [3] om 
at oppgåver berre skal gi utteljing innafor ein 
kategori, samt at det var for mykje med seks 
kategoriar. Vår oppfatning er at dette førte til 
nye problem. Kompetansane heng saman på 
mange fleire måtar enn denne oppdelinga viser. 
Som døme seier Niss mfl. [7, s. 63]: 

Til slut kan man blant de mange famili-
erelationer som findes mellom kompe-
tencerne, fremhæve forbindelsen mellem 
modellerings-, problembehandlings- og 
repræsentationskompetencerne. Således er 

både represæntationskompetencen og pro-
blembehandlingskompetencen afgørende 
for udøvelsen af modelleringskompetencen.

Inndelinga i kompetansegrupper førte til at 
oppgåver som krev representasjonskompetanse 
og oppgåver som krev modelleringskompetanse 
blei plassert i ulike kategoriar. Men sidan repre-
sentasjonskompetansen i følgje Niss mfl. [7] er 
avgjerande for modelleringskompetansen er 
dette eit problematisk skilje. Oppgåver innanfor 
modellering vil ofte krevje kompetanse i repre-
sentasjon. Viss desse blir plassert i kategorien 
”Problembehandling, matematisk modellering 
og anvendelse” vil det føre til samvariasjon med 
kategorien ”Representasjonar og bruk av symbol 
og formalisme”. Dette er eit døme, i ”Kompe-
tencer og matematiklæring” [7] er det framheva 
fleire slike samanhengar som ikkje passar inn 
med oppdelinga som vart gjort. 

Målet med kompetansegrupper var å få ut 
ein kompetanseprofil for kvar enkelt elev der ein 
kunne sjå eleven sitt nivå innanfor den enkelte 
kategori. Innanfor kvar kategori vart elevane 
vurdert frå nivå 0 (lavast) til nivå 5 (høgast). 
Ein kan tenke seg at viss dette fungerer så vil ein 
kunne finne ut sterke og svake sider ved ein elev 
sin matematiske kompetanse. Ein elev som har 
nivå 4 innanfor ”problembehandling, matema-
tisk modellering og anvendelse” vil trenge meir 
utfordringar på dette området. Viss den same 
eleven har nivå 2 innanfor ”matematisk reson-
nement, tankegang og kommunikasjon” er det 
eit signal om at ein må legge til rette for meir 
grunnleggjande arbeid. I tillegg kan ein tenke 
seg at fleire elevar på same nivå innanfor same 
kategorien vil kunne få ei rimeleg lik tilpassing. 
I tillegg til kompetanseprofil for kvar elev danna 
nasjonale prøver ein kompetanseprofil for heile 
klassa. 

Erfaringar frå praksis
Ute i klassane opplevde studentane at elevprofi-
lane stort sett viste kven som var svake og sterke, 
og at dei aller fleste elevane var middels til svake. 
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Det var liten eller ingen forskjell mellom katego-
riane. Viss ein elev var på nivå 2 i ein kompetan-
segruppe så var eleven stort sett på nivå 2 også 
i dei to andre kompetansegruppa. I den grad 
det var ulike nivå mellom kategoriane så var 
det oftast slik at nivået i kategorien ”represen-
tasjonar, bruk av symbol og formalisme” var eitt 
hakk høgare enn i dei andre. Det var også slik 
at ein vesentlig del av elevane låg på nivå 2 eller 
3. Lie mfl. [3 s. 124] rapporterer at prøvane for 
7. klasse viste god spredning mellom svake og 
sterke elevar, noko vi ikkje klarte å finne i særleg 
grad i våre klasser. Lie mfl. [3] rapporterte også 
om ein svak (ubetydeleg) tendens mot høgare 
verdiar i kategorien ”representasjonar, bruk av 
symbol og formalisme”. Denne tendensen var 
tydeleg i våre klassar. Lie mfl. [3] meiner at 
prøva for 4. klasse hadde eit litt høgt gjennom-
snitt, noko som tyda på ei litt lett prøve, noko 
som fører til dårlegare skilje mellom dei sterke 
elevane og større skilnad mellom dei svake. 

I utgangspunktet ønskte vi å legge til rette for 
oppgåver og undervisning ut frå kompetanse-
profilane. Viss elevar presterte godt innanfor 
kategorien ”representasjonar og bruk av symbol 
og formalisme” og svakt innanfor kategorien 
”problembehandling, matematisk modellering 
og anvendelse” så kunne ein bruke den infor-
masjonen til å sette i verk felles tiltak for desse 
elevane. Med studentane si bakgrunn i kompe-
tansetenkinga frå kursa i matematikkdidaktikk 
skulle dei være i stand til å tenke ut og gjen-
nomføre tiltak. Men slik det viste seg å være så 
vart ikkje kompetanseprofilane det verktøyet vi 
hadde forventa, fordi kompetanseprofilane ikkje 
fekk fram skilnaden mellom elevar godt nok, og 
heller ikkje fekk fram nyansar i den enkelte elev 
sin matematiske kompetanse. 

Er det slik at ein elev naturleg ligg på om 
lag same nivå innanfor desse tre kompetanse-
områda? Eller er det nyansar som denne 
kompetanse profilen ikkje fekk fram? Vi trur 
påpeikinga frå Lie mfl. [3] om stor samvaria-
sjon mellom kategoriane kan forklare kvifor 
nyansane i ein elev sin kompetanse ikkje kjem 

fram. Som kommentar til prøve for 7. klasse 
skriv dei [3]: 

Men uavhengig av hvordan resultatene rap-
porteres er vi bekymret for hvordan disse 
delskalaene brukes som pedagogisk tilbake-
melding. Skåreverdier etter disse delskala-
ene kan ikke brukes som informasjon om 
sterke og svake sider av en elevs matema-
tikkompetanse så lenge de framstår med så 
tvilsom validitet og reliabilitet.

I analysen av nasjonal prøve for 7. klasse finn 
dei at kategoriane ”matematisk resonnement, 
tankegang og kommunikasjon” og ” problem-
behandling, matematisk modellering og anven-
delse” i praksis måler det same. Dei finn også 
ein sterk samanheng mellom desse og den siste 
kategorien (representasjonar og bruk av symbol 
og formalisme). 

Samvariasjonen følgjer naturleg av kom-
petansane sin natur [7]. Då må ein spørje om 
kompetansetenkinga var egna til å bruke som 
analysereiskap i nasjonale prøver. 

Studentane rapporterte at elevar som hadde 
lik kompetanseprofil i realiteten presterte svært 
ulikt. Uansett kva grunnen var så er dette svært 
problematisk i forhold til å kunne bruke kom-
petanseprofilane i tilpassa opplæring. Viss vi 
tenker oss ei klasse der ei gruppe elevar har fått 
nivå 2 i kategorien ”resonnement, tankegang og 
kommunikasjon” så vil læraren kunne bruke 
desse opplysningane til å lage felles oppgåver 
og øvingsopplegg til desse elevane. Men viss det 
viser seg at dei i realiteten er på svært ulikt nivå 
så vil dette ikkje kunne fungere. 

I fire av klassene rapporterte studentane at 
kompetanseprofilane var rimeleg samstemte 
med deira eigne observasjonar, med nokre få 
unntak. I dei fire andre klassene rapporterte 
dei at mange elevar tilsynelatande hadde feil 
kompetanseprofil. Dei fleste var elevar som i 
klasserommet presterte betre enn kompetanse-
profilen skulle tilseie. Viss kompetanseprofilane 
skal kunne brukast så må ein ta høgde for at 
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elevar kan ha ein dårleg dag, noko som tilseier 
at ei enkelt prøve er for lite viss lærarane skal 
ha nytte av informasjonen i si undervisning. 
Hovudproblemet, slik vi ser det, er at dei nasjo-
nale prøvane ikkje fekk fram kva ein elev er god 
på og kva eleven er dårleg på. Det vart betre 
for ein lærar å bruke eigne observasjonar som 
grunnlag for tilpassa opplæring enn å bruke 
kompetanseprofilane. I beste fall stadfesta pro-
filen læraren si vurdering av eleven, eller fekk 
læraren til å gå inn og sjå på si eiga oppfatning 
på nytt når det ikkje stemte. Det er sjølvsagt 
nyttig å få stadfesta det ein sjølv har funne ut, 
men det er ikkje veldig lærerikt. 

Vi fann difor ikkje at dei nasjonale prøvene 
tilførte lærarane noko særleg ny kunnskap om 
elevane. Kavli mfl. [1] har i ei evalueringa av 
nasjonale prøver poengtert det same : 

Rektorer og lærere er likevel samstemte i at 
prøvene ikke tilfører skolene ny kunnskap 
om elevene. Blant de rektorer og lærere som 
tross alt sier at prøvene i ”noen grad” tilfø-
rer ny informasjon om elevene, er det flest 
rektorer på videregående. Rektorene, og 
kanskje særlig lærerne, kjenner elevene sine 
godt fra før, og det skal antagelig mye til 
før de nasjonale prøvene kan få fram ting 
om eleven som skolene ikke var klar over 
tidligere. Hvis vi i tillegg ser dette i sam-
menheng med resultatene om at prøvene 
er lite egnet til å få fram bredden i elev-
enes fagkunnskaper, og at oppfølgingen av 
prøvene ved skolene har vært liten, er ikke 
dette funnet overraskende.

I vårt tilfelle mangla altså kompetanseprofilen 
nyansar. Den klarte ikkje å få fram ulike sider 
ved eleven sin matematiske kompetanse, og var 
unøyaktig, fordi elevar som låg på same nivå i 
kompetanseprofilen ofte presterte svært ulikt. 
Lærarane hadde også lite nytte av profilane 
fordi dei fann lite nytt der og dei oppfatta eigne 
observasjonar som meir nøyaktige. 

Bruk av kompetansetenkinga i 
matematikkundervisninga
Lærarane som var med på prosjektet hadde pro-
blem med å forstå kva som låg innafor dei ulike 
kompetansekategoriane. Viss ein elev hadde 
nivå 1 i kategorien ” matematisk resonnement, 
tankegang og kommunikasjon” så klarte ikkje 
lærarane å tolke kva det betyr utover at eleven 
er svak på det området. Dei hadde problem 
med å forstå kva som låg i omgrepa resonne-
ment, tankegang og kommunikasjon. Det var 
ein klar tendens til å bruke omgrepa intuitivt, 
noko vi kjenner igjen frå kursa i matematikk-
didaktikk der omgrepa vert brukt intuitivt i ein 
periode før dei er forstått. Eit døme på intuitiv 
bruk er å tru at kommunikasjonskompetanse 
er det same som å snakke, så alle oppgåver og 
aktivitetar der elevar snakkar er gode til å øve 
kommunikasjonskompetanse. Niss mfl. [7, s. 
60] seier at kommunikasjonskompetanse er å 
kunne uttrykke sin eigen matematikk skriftlig, 
munnleg og visuelt og på ulike nivå, og det er 
å kunne sette seg inn i og tolke andre sin mate-
matikk uttrykt på ulike måtar og nivå. Berre 
dei oppgåver og aktivitetar der dette er sentralt 
kan seiast å utfordre eller øve ein elev sin kom-
munikasjonskompetanse. 

Både dei åtte enkeltkompetansane [7] og dei 
samanslåtte kompetansegruppene var tema på 
introduksjonskurset for lærarane som deltok i 
prosjektet. Dei hadde også studentar med seg 
som i langt større grad forstod kva kategoriane 
og kompetansane betyr. Likevel hadde dei lite 
reell forståing av kompetansane. Alle studen-
tane rapporterte at lærarane framleis ikkje for-
stod kategoriane og kompetansane særleg godt 
etter prosjektperioden. Viss ein skal kunne 
bruke resultata i oppfølginga av den enkelte elev 
så treng ein grundig kjennskap til dei 8 kompe-
tansane, eller iallfall kompetansegruppene som 
er brukt. 

I forbindelse med gjennomføringa av nasjo-
nale prøver vart lærarane skolert i korleis de 
skulle anvende resultata i oppfølginga av den 
enkelte elev. I ei undersøking finn Kavli mfl. 
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[1] at berre 23% av lærarane oppgjev at utbyte 
av denne skoleringa satt dei i stand til å bruke 
resultata i ”meget” eller ”ganske stor grad”. Det 
vil seie at heile 77 % av lærarane oppgav at dei 
i liten grad fekk nødvendig opplæring i å bruke 
resultata. 

Sidan 2003 har vi undervist i fordjupings-
fag/etterutdanningskurs i matematikkdidak-
tikk bygd på kompetansetenkinga til Niss mfl. 
(2002). Vår erfaring er at teorien er relativt 
tung. Studentane treng mykje trening i å gå opp 
grensene mellom dei ulike kompetansane for 
deretter å sjå på korleis dei naturleg heng saman. 
Når studentane har arbeid seg inn i teorien viser 
kompetansetenkinga seg å være eit godt verktøy 
for planlegging og gjennomføring av undervis-
ning. Studentane hadde gode erfaringar med å 
bruke kompetansetenkinga på denne måten. 

I samband med Kompetanseløftet har Mate-
matikksenteret laga rettleiingar til implemen-
teringa av ny læreplan i matematikk [6]. Figur 
1 viser korleis dei tar i bruk kompetansane i 
denne rettleiinga. 

Denne inndelinga kjenner en igjen som kom-
petanseklassane frå nasjonale prøver i 2005. Den 
store skilnaden er at det er satt namn på kvar 
kategori som er lettare å knytte til kjende pro-
blemstillingar. Lærarane i skulen kjenner godt 
til skiljet mellom ferdigheit og forståing. I tillegg 
er det viktig å kunne anvende matematikken, 
noko vi erfarer at mange lærarar er opptekne 
av å få til. Dette gjev høve til å presisere dei litt 
generelle omgrepa ”ferdighet”, ”forståelse” og 
”anvendelse” i matematikk. Men for å kunne 
forstå desse omgrepa treng ein å sette seg inn i 
kompetanseteorien til Niss mfl. [7]. 

Konklusjon
Dei viktigaste funna våre er følgjande : 
– Kompetanseprofilane frå nasjonale prøver 

i 2005 var ikkje egna som grunnlag for 
tilpassa opplæring i matematikk. Det er 
minst tre grunnar til dette. Den første er 
at profilane ikkje fekk fram nyansane i ein 
elev sin matematikkompetanse godt nok. 
Den andre er at dei ikkje er presise nok. 

 Anvendelse Forståelse  Ferdigheter

Problemløsnings kompetanse

Modellerings kompetanse

Resonnemenst kompetanse

Tankegangs kompetanse

Kommunikasjons kompetanse

Representasjons kompetanse

Symbol- og formalisme-
kompetanse

Hjelpe- middel- kompetanse
Figur 1 : Henta frå matematikkssenteret. no

forståelse ferdigheter

anvendelse
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Den tredje er at kategoriane ikkje er forstå-
elege utan relativt omfattande opplæring. 

– Teorien bak kompetanseomgrepet i mate-
matikk frå Niss mfl. er ikkje lett tilgjenge-
leg. Det er ikkje nok med korte kurs, det 
krev ein grundig opplæring for å ha nytte 
av kompetansetenkinga. Det er grunn til å 
tru at dette ikkje berre gjeld for lærarane i 
vårt utval. 

Erfaringane frå prosjektet viser at kompetanse-
profilane ikkje var eit godt analyseverktøy, i alle 
fall ikkje slik dei vart brukt i nasjonale prøver i 
2005. Kompetanseprofilane vart ikkje eit reiskap 
lærarane hadde nytte av. Erfaringane viser også 
at lærarane treng ei grundig innføring i kom-
petansetenkinga til Niss mfl. dersom dei skal 
kunne gjere nytte av den i undervisninga. Vi ser 
difor eit problem med at ein i rettleiinga til lære-
planen i matematikk [6] viser til kompetanse-
tenkinga. Viss ein ikkje forstår kompetansane, 
korleis skal ein då kunne sørgje for at arbeidet 
med måla i læreplanen skal trene elevane på alle 
dei 8 kompetansane, slik rettleiinga framhevar? 
Slik vi ser det krev det grundig etterutdanning 
av alle lærarar i kompetansane til Niss dersom 
lærarane skal kunne implementere denne ten-
kinga i si undervisning. 
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Peder Haug

Tilpassa opplæring i 
fellesskapen
Tilpassa opplæring
Kravet om tilpassa opplæring går ut på at alle 
elevar så langt det er mogleg skal ha opplæ-
ring ut frå føresetnad, interesser og bakgrunn. 
Omgrepet står for ei heilskapleg tilnærming 
til og forståing av undervisning og opplæring. 
Det har eit klart politisk opphav, og ein sterk 
retorisk funksjon. Mange ser ut til å meine at 
å gje individuelle tilbod er den einaste og beste 
måten å drive tilpassa opplæring på. Mellom 
anna stiller no eit aukande tal kommunar krav 
om ulike former for individuelle opplæringspla-
nar for alle elevar. Mitt standpunkt er at det er 
lite teneleg. 

Om fellesskapen
Tilpassa opplæring handlar først og fremst om 
den generelle kvaliteten i skulen. Det understre-
kar verdien av fellesskapen i opplæringa. Han 
har minst to funksjonar. Den eine er den reint 
sosiale, verdien av å vere saman med andre, 
høyre til ein stad, vere kjend med kameratar, 
vere akseptert osv. Det er vesentleg for trivsel 
og dermed også for læring. Den andre er at fel-
lesskapen kan ha stor innverknad på det faglege. 
Verdien av å vere saman med andre om ei sak, 
om eit innhald og om ei utfordring er stor. Det 

skjerper appetitten på saka, og endå meir, ein 
kan saman vere stilas for kvarandre i forståing 
og læring. Forskinga tyder på at slike kollektiv 
er avgjerande for at mange elevar skal få utbyte 
av skulen, mellom anna er det eit av hovudele-
menta i dei sosiokulturelle teoriane om læring 
[1]. 

Faglogikken vil verke inn på om dette er 
gjennomførleg. Om han er leksikalsk, eller 
encyklopedisk som i L97 blir det vanskeleg. Då 
skal elevane gjennom ei uendeleg mengde med 
forskjellig lærestoff i kvart fag, og berre dei som 
arbeider raskt klarer det. Elevane må gå raskt 
frå emne til emne. Evalueringa av Reform 97 
har dokumentert at det maktar ikkje alle [2]. 
Dermed oppstår det ”sprekk i feltet”, og den 
faglege fellesskapen lir og forvitrar, og det pres-
sar fram reine individuelle opplegg. Om ein 
derimot arbeider etter det eksemplariske prin-
sippet som faglogikk, blir det enklare 859. Då 
er ein ikkje så oppteken av at elevane skal kome 
gjennom alt, men av at det dei kjem igjennom 
skal dei meistre. Å ha god kunnskap om og inn-
sikt i noko, gir eit grunnlag for å kunne meistre 
andre tema og utfordringar seinare. 

Det føreset ei indre differensiering eller ei 
pedagogisk differensiering, både i mål, inn-
hald og arbeidsformer. Wolfgang Klafki skil 
mellom fellesstoff (fundamentum) og tilleggs-
stoff (additum) som gjeld innanfor ein kvar 
undervisningssekvens [5]. Alle elevane arbei-
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der med den same tematikken samtidig, men 
på ulikt nivå og på ulikt vis. Det kombinerer 
fellesskapen med det individuelle. Differensier-
inga i ”additum” er å gå djupare for dei som kan 
og vil mykje, medan dei som ikkje gjer det, kan 
halde på med enklare ting innanfor det same 
(fundamentum). Poenget er at alle er med sam-
tidig, men på ulikt nivå. LK06 opnar ikkje berre 
for ei slik ordning. Den legg særs godt til rette 
for den, på grunn av kompetansemåla. At inn-
haldslistene er borte bind ein ikkje lenger til eit 
encyklopedisk kunnskapsideal, det gjer arbeidet 
med tilpassa opplæring enklare. 

Målet om å skape ein fagleg kunnskapskul-
tur for tilpassa opplæring i skulen gir læraren 
to store skulefaglege utfordringar, i tillegg til 
dei reint pedagogiske som eg ikkje går inn på i 
denne omgangen.

Tid for læring
Den første er å syte for at så mykje av tida som 
råd blir brukt til fagleg relevant verksemd, trass 
i alle andre påtrengjande oppgåver. Eller i det 
minste å ha eit medvit om tidsbruken, kva ein 
nyttar tid til og kva elevane nyttar tida si til. Det 
er ikkje alltid like lett. Dei ikkje-skulefaglege 
elementa har auka enormt i den offentlege 
omtalen av det som skulen skal ha ansvaret for, 
sjølv om læreplanen gir all tid til skulefaga. Det 
er ikkje rom for anna, dersom ein då ikkje defi-
nerer alle dei andre aktivitetane og oppgåvene 
inn under den skulefaglege fanen. 

Ved enkelte skular er elevane si tid ikkje 
verna. Kven som helst kan bryte inn i ein klasse 
med kva som helst slags bodskap og tema, og 
utan at det vert påtala eller problematisert. Ein 
kan spørje om det som skjer i undervisninga er 
så lite vesentleg, at så å seie alt anna kan priori-
terast framom. I enkelte andre land er det uten-
kjeleg [11]. Ein kan og vere kritisk til alle inter-
esser og alle instansar som ser på skulen som ein 
arena for seg. Talet på gode, ideelle og viktige 
ting som vil ha tid i skulen er stort. Spørsmålet 
er i kva grad dei likevel skal kome inn, og på 
kva måte. Det er grunn til å vere restriktiv, dels 

på grunn av tidsbruk, men også fordi vi veit at 
det er det langsiktige arbeidet, og ikkje dei korte 
satsingane som gir størst effekt. Det er også eit 
av elementa i tilpassa opplæring. 

Kva brukar så elevane tida si til? Studiar 
viser at omfanget av dette ikkje-faglege varierer 
mykje. I enkelte klassar og grupper kan meir 
enn halvparten av tida gå med til andre akti-
vitetar enn dei faglege [3]. Så kan ein spørje 
etter kor fagleg deler av verksemda er ut over 
det. Er å gå på tur eit fag? Kva fag er det i så fall? 
Å fargeleggje, er det eit fag? Kva fag er det når 
ein fargelegg i engelsktimane? Å ete medan ein 
vaksen les høgt frå ei bok, er det norsk? Å ta 
opp konfliktar, og å minne elevane om reglar 
og påbod, er det KRL eller samfunnsfag om det 
skjer i matematikktimen? Kva fag er det når det 
er arbeidsplan eller vekeplan, og fleire elevar 
ikkje gjer det skapte grann gjennom nesten ein 
heil dag? Mange elevar ventar mykje, ventar på 
tur og på læraren. Er det fag? Kva fag er det, 
når læraren ikkje har kontroll over klassen eller 
gruppa som er prega av uro og opposisjon? 

Faglege resultat
Den andre utfordringa er at omfanget av det 
faglege berre kan legitimerast ved at elevane når 
resultat. Elevane må ha utbyte av det, og det må 
dokumenterast. Fagleg satsing er berre interes-
sant når opplæringa gir tilstrekkelege og gode 
nok prestasjonar. I dag viser både nasjonale og 
internasjonale undersøkingar at elevprestasjo-
nane i skulen er gjennomsnittlege og spreiinga 
elevar i mellom er stor. Elevane trivest godt, 
men ikkje med det faglege, i alle fall i naturfag 
og matematikk [2], [4]. Nokre grupper elevar 
kjem systematisk dårleg ut avhengig av kjønn 
og sosial, kulturell og etnisk bakgrunn [2], [9]. 
Den sosiale reproduksjonen er stor. Det kan tyde 
på at dei faglege arbeidsformene ikkje fungerer 
som dei skal, eller som det går fram av Kunn-
skapsløftet, at omfanget av tilpassa opplæring er 
for lite. Korleis kan det forklarast?

I ein analyse av utviklinga innan utdanning 
i etterkrigstida går det fram at i forskinga på 
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1970-talet og frametter forklarte ein manglande 
satsing på fagleg læring og manglande læring 
(i den grad ein var opptekne av det), med lite 
tenelege ressursar, systemvilkår og rammer [8]. 
Tenkinga då gjekk ut på at med betre ramme-
vilkår, vil resultata betre seg. Når basisvilkåra 
ikkje er gode, er det uråd å få gjort det som er 
forventa, eit marxistisk inspirert standpunkt. I 
dag er tendensen i politikken og faglitteraturen 
om opplæring ein annan. Det vert sett langt 
meir lit til at resultat i skulen blir forklarte av 
individuell lærarkompetanse, og at låge resultat 
er ein konsekvens av at han manglar kompe-
tanse [6]. Denne overgangen frå systemforkla-
ring til individforklaring er sjølvsagt ei følgje av 
politiske skifte i liberal lei, men har begge ein 
omfattande empirisk dokumentasjon bak seg. 

Det aktualiserer sjølvsagt kva kunnskapar 
ein må krevje at lærarar har, når dei møter elev-
gruppene med så ulike individ. Det er eit omfat-
tande tema, som eg ikkje skal ta i full breidde 
her. Det å meistre den store variasjonen det er 
mellom elevane når det gjeld interesser, anlegg 
og motivasjon er både ei stor fagleg og pedago-
gisk utfordring. Mykje tyder på at mange læra-
rar har vanskar med dette, og at skulen er for 
orientert om ”normaleleven” [2]. Her avgren-
sar eg likevel drøftinga til dette eine spørsmålet: 
Kva slags skulefagleg kunnskap må vi forvente at 
lærarar har for å kunne nå gode læringsresultat 
hjå elevane, eksemplifisert med matematikk?

Skulefagleg kunnskap
I 1986 heldt Lee Schulman eit viktig foredrag, 
der han omtala ’pedagogical content know-
ledge’, altså skulefagleg kunnskap [10]. Omgre-
pet er vel kjent og mykje brukt. I det ligg at det 
ikkje er uvesentleg kva slags kunnskap lærarar 
har i eit fag, og at det å skulle undervise i eit 
fag krev både akademisk-fagleg kompetanse og 
skulefagleg kompetanse. Påstanden hans er at 
det ikkje er tilstrekkeleg med grunnleggjande 
akademisk dugleik i eit fag, det trengst ein langt 
meir spesialisert og kompleks opplæringsorien-

tert kunnskap eller skuleorientert kunnskap i 
faget. 

Vi kjenner alle til at når ein høgt kompetent 
person skal undervise, går det ikkje alltid bra. 
Han eller ho forstår ikkje nødvendigvis kva ele-
vane strevar med, eller kvifor elevane ikkje kan 
skjøne dei ’enkle’ bodskapane i undervisninga. 

For å kome djupare inn i dette kan vi nytte 
matematikk som døme. Nokre fagmiljø har 
gjennom fleire år prøvd å identifisere kva kom-
petanse som trengst for å kunne undervise i 
matematikk [8]. Ein av dei sentrale konklusjo-
nane er, at for å kunne undervise godt i mate-
matikk trengst både ei djupne og ei breidde som 
går langt ut over det som trengst for å kunne 
løyse matematikkoppgåver. Å vere matematikar 
er ikkje tilstrekkeleg. For å seie det enkelt, for 
matematikaren er det å gå fram på ein rett eller 
relevant måte det viktigaste. For ein matema-
tikklærar er det viktig kunnskap også å forstå 
kva elevane har gjort og kvifor, same om det 
leier rett av stad eller ikkje. Det krev ein annan 
og utvida matematisk kompetanse. Dei skil 
mellom to hovudformer for matematikkunn-
skap, fagkunnskap i matematikk og skulefagleg 
kunnskap i faget. Matematikkunnskapen er vi 
vel kjende med, det er den tradisjonelle, alt frå 
talomgrep og rekningsartar og til faghorison-
ten. Den skulefaglege kunnskapen i matematikk 
handlar om korleis elevar nærmar seg og forstår 
faget. Det gjeld korleis undervisning kan gje-
rast i matematikk, og kva som er gode måtar å 
arbeide på, og kunnskapen gjeld kva læreplanen 
ventar av faget. 

Utfordringa for dette faget, og mange andre 
både i lærarutdanninga og skulen er å identi-
fisere dei skulefaglege elementa som lærarane 
bør meistre. Først når lærarane meistrar desse 
delane av faget, vil dei vere i stand til å gjen-
nomføre tilpassa opplæring, innanfor felles-
skapen.
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Bjørnar Alseth og Inger Throndsen

Regneprøven: Obligatorisk 
kartlegging av tallforståelse  
og regneferdighet på 2. trinn
Innledning
I 2003 ble TIMSS-undersøkelsen gjennomført 
for andre gang. De norske elevene gjorde det 
svakt i matematikk, og særlig bekymringsfullt 
var det at dette gjaldt spesielt innen elementære 
tall- og regneferdigheter. I tillegg skårte elev-
ene på 4. trinn i 2003 dårligere enn det de like 
gamle elevene gjorde i 1995. Forskerne er enige 
om at de skuffende resultatene i stor grad skyl-
des en manglende faglig orientering i elevenes 
skolehverdag [6]. I Norge er dette ytterligere 
dokumentert i klasseromsstudier [7], [1]. Elev-
ene kan være engasjert i mange ulike aktiviteter, 
men aktivitetene har varierende faglig kvalitet, 
og de har liten innbyrdes faglig sammenheng. I 
tillegg bruker lærerne lite tid på å løfte fram de 
sentrale faglige aspektene i de erfaringene elev-
ene gjør. 

Dette er en av grunnene for at Utdanningsdi-
rektoratet har satt i gang ”Regneprøven”. Denne 
prøven er obligatorisk for alle elever på 2. trinn 
i barneskolen fra og med inneværende skoleår. 
Gjennom dette prosjektet er målet å få et økt 
fokus på de faglige målene elevene skal arbeide 

mot de første årene på skolen innen tallforstå-
else og regning. Dette fokuset er svært viktig 
fordi de første årene i skolen er ofte avgjørende 
for elevens videre framgang på skolen. I mate-
matikk bygger elevene sin kunnskap stein for 
stein. Om det mangler byggesteiner, er det stor 
risiko for at byggverket blir dårlig. Dette gjelder 
alle elevene og spesielt de som kommer til skolen 
med dårlige forutsetninger for å lære. En elev 
som på et tidlig stadium ikke forstår grunnleg-
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Inger Throndsen, ILS, UiO
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Utdanningsdirektoratet har gitt EKVA 
(Enhet for kvantitative utdanningsanalyser) 
i oppdrag å utvikle en prøve som 
kartlegger andreklassingers tallforståelse 
og regneferdigheter. Artikkelforfatterne 
er de to som utarbeider prøven og det 
tilhørende materiellet. Hensikten med 
prøven er å avdekke behov for individuell 
oppfølging og tilrettelegging. Prøven er 
obligatorisk for alle elever og gjennomføres 
første gang våren 2008. Den er en del av 
Utdanningsdirektoratets plan for en helhetlig 
tilnærming til elevvurdering. Til prøven utvikles 
en veiledning som gir forslag til hvordan 
lærerne kan følge opp de elevene som 
kommer dårlig ut på prøven.
Det poengteres at alle utdragene i denne 
artikkelen er fra en foreløpig utgave av 
Kartleggingsmaterialet, slik at mindre 
endringer vil kunne forekomme.
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Gjennomføring av prøven
Læreren spiller en sentral rolle i administreringen og gjennomføringen av prøven. Det er
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gende begreper, kommer til å få mindre utbytte 
av den vanlige undervisningen. Konsekvensen 
blir at eleven blir hengende enda lenger etter de 
andre elevene. 

For å kunne identifisere og hjelpe disse elev-
ene og dermed bryte den negative spiralen, 
kreves: 1) Fokus på de kunnskaper og ferdighe-
ter som er spesielt viktige for elevene, 2) kart-
leggingsprøver som identifiserer de elevene som 
ennå ikke har tilegnet seg disse ferdighetene, og 
3) tiltak som hjelper de identifiserte elevene å nå 
igjen de andre. Materialet i tillegg til selve ”Reg-
neprøven” består av dette: Et rammeverk som 
utdyper og konkretiserer læreplanen på dette 
punktet, og veiledning til lærerne for hvordan 
de kan arbeide med de elevene som kommer 
dårlig ut på testen. Kartleggingsmaterialet1 er 
innrettet på de svakeste 20% av elevene, men 
det er også verdifullt for de øvrige elevene. 

Rammeverk for kompetanse innen tall og 
regning
Det er utført mange omfattende studier med 
tanke på å beskrive elevers utvikling av kompe-
tanse innen tall og regning [2],[4] og [5]. I pro-
sjektet har vi laget en sammenfatning av denne 
forskningen. Det er forholdsvis stor enighet 
mellom disse forskerne om hvordan kompetan-
sen bør beskrives, og det har vært en nokså grei 
jobb å tilpasse dette til norske forhold. Tabell 
1 viser presiserte kompetanser og hvordan de 
samsvarer med den norske læreplanen, LK06.

Gjennomføring av prøven
Læreren spiller en sentral rolle i administre-
ringen og gjennomføringen av prøven. Det er 
derfor utviklet en guide som forteller hvordan 
prøven skal planlegges og gjennomføres på 
skolen. Elevene skal gjennomføre prøven én 
side om gangen. Til hver side er det beskrevet 
hva læreren skal si til elevene som forklaring til 
denne siden. For eksempel skal læreren til siden 
vist i Figur 1 si følgende:

”Her skal dere finne halvparten og tegne en 

ring rundt dem. I eksemplet øverst er det 10 
blomster. Halvparten av 10 er 5. Derfor er det 
tegnet en ring rundt fem av blomstene. I de 
to første oppgavene skal dere tegne ring rundt 
halvparten av blomstene. I de to nederste 
oppgavene skal dere finne halvparten av 14 og 
halvparten av 46, og så sette ring rundt riktig 
tall.”

Det oppgis hvor lang tid elevene får til å arbeide 
med hver side. Til Figur 1 er det 1 ½ min. De 
elevene som blir raskt ferdig, må vente til tiden 
er ute, mens andre kanskje ikke rekker å bli fer-
dige med alle oppgavene. Når tiden er ute, går 
alle elevene over til neste side, hvor læreren igjen 
starter med å lese den tilhørende instruksjonen. 
Arbeidet er underlagt tidsbegrensning fordi en 
viktig del av den kompetansen som testes, er 
knyttet til hvorvidt elevene har utviklet effek-
tive regne- og/eller tellestrategier. For eksempel 
vil elever som legger sammen to tall ved å telle 
én for én kunne få problemer med å rekke alle 
oppgavene på en side, mens de som utnytter 
faktakunnskaper i mer effektive strategier vil 

Figur 1 Side fra Regneprøven
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Figur 2 Tips til gjennomføring av intervju

Gi eleven fire 1-kroner.
– Hvor mange kroner har du? Kan du gi meg 

halvparten av kronene? 
– Hvor mange kroner har du nå? Hvor mange 

kroner har jeg? 

Gi den samme oppgaven med andre 
konkreter; f.eks. blyanter, klosser, knapper, 
legobrikker.

Hvis eleven klarer oppgavene, gi tilsvarende 
oppgaver først med åtte 1-kroner, og deretter, 
om det også går fint, med fjorten 1-kroner. Gi 
også de samme oppgavene med andre typer 
konkreter (klosser, knapper osv.).

Se etter: Legg merke til hvordan eleven foretar 
halveringen. Fordeler eleven en og en krone 
(blyant, kloss, knapp, figur) om gangen (”en 
til deg og en til meg”), eller legges konkretene 
to og to slik at mengden halveres ved at den 
deles på midten? Legg også merke til om 
eleven kan holde fast ved antallet, eller om 
eleven må telle om igjen.

Figur 3 Tips til undervisningsaktiviteter

– Bruk ulike typer konkreter. Legg opp 
mengder av ulik størrelse (f.eks. 6, 10, 20). 
La elevene bli fortrolige med at de kan 
legge objektene parvis overfor hverandre 
slik at mengden enkelt kan halveres med 
en linje langs midten. 

– Bruk ulike typer konkreter. Arbeid med 
dobling ved at de enkelte objektene kobles 
i par (arbeid først i tallområdet 0–10, utvid 
deretter opp til 20).

– La elevene arbeide sammen to og to. 
Elevene legger opp mengder for hverandre 
som enten skal halveres eller dobles. 

– Elevene beveger seg til musikk. De skal 
danne grupper etter den størrelsen læreren 
angir når musikken stopper, f.eks. ”dobbelt 
av to” og ”halvparten av seks”. 

– Lag speilsymmetriske mønstre på rutenett. 
Gi deretter oppgaver til mønstrene: 

– Hvor mange mørke felt er det til sammen? 
(6) Hvor mange er det da på hver side? 
(Halvparten, 3)

– Hvor mange grå felt er det på den ene 
siden? (7) Hvor mange er det da til 
sammen? (Dobbelt, 14)

rekke alle.

Veiledningsmateriell
Veiledningsmateriellet gir hjelp til lærerne og 
skoleledelsen til å møte utfordringer som avdek-
kes gjennom kartleggingen. Materiellet består 
av to deler. For det første gis tips til ytterligere 
kartlegging av eleven(e). Dernest gis konkrete 
forslag til hvordan elevene bør følges opp med 
utgangspunkt i ulike mangler avdekket gjen-
nom kartleggingen. Den ekstra kartleggingen 
sikter mot å avdekke røttene til manglene som 
er avdekket. Dette blir gjort i et oppgavebasert 
intervju med eleven, se eksempel i figur 2. Opp-
gavene vil i stor utstrekning ligne på de som blir 
gitt i de skriftlige prøvene. Ved at de gis munt-
lig får læreren mulighet til å diagnostisere den 
enkelte elev mer presist. 

Til hvert kompetanseelement i rammever-

ket som elevene kartlegges etter, gis forslag til 
aktiviteter og oppgaver som elevene kan arbeide 
med for å styrke den kompetansen. Dette er 
konkret beskrevne aktiviteter som nokså direkte 
kan brukes i undervisningssammenheng. Akti-
viteter omfatter alt fra lærerstyrt klasseroms-
undervisning til spill og utforsking som elevene 
gjør alene eller i grupper.
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Undervisningsveiledningen vil bli utviklet 
med tanke på å avhjelpe de svakhetene som 
kartleggingen avdekker hos elever. I tillegg 
håper vi at både rammeverket, kartleggings-
prøvene og veiledningsmateriellet over tid 
vil kunne gi et betydelig, positivt bidrag også 
til den øvrige undervisningen. Ved at de vik-
tige kompetansemålene innen tall og regning 
tydeliggjøres gjennom kartleggingsprøvene, vil 
lærerne få økt bevissthet omkring disse. Det er 
godt dokumentert at en slik økt bevissthet vil ha 
positiv effekt på undervisningen de første årene 
på skolen (for eksempel [4]).

Litteratur
[1] Alseth, B., Breiteig, T. og Brekke, G. (2003): 
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Vox forvalter utviklings-
programmet Basiskom-
petanse i arbeidslivet og 
andre tilskuddsordninger til 
 voksnes læring. Vi analyse-
rer og dokumenterer kom-
petansebehov. Vi arbeider 
for å heve grunnleggende 
ferdigheter hos voksne og 
har ansvar for læreplanen 
i norsk og samfunnskunn-
skap for innvandrere. Vox 
har spisskompetanse på 
voksnes rett til utdanning, 
herunder dokumentasjon av 
realkompetanse. Vox eies av 
Kunnskapsdepartementet.

Vox
Pb 6139 Etterstad
0602 Oslo
23 38 13 00
postmottak@vox.no

Lærer møter forsker – en 
møteplass for matematikkdidaktikk

Seminaret er en del av arbeidet innen 

CORMEA-nettverket hvor formålet er å 

utvikle kommunikasjonen mellom lærere og 

forskere.

 

Tid og sted
Torsdag 5. juni kl. 10.00 –15.30 i

Vox sine lokaler i Olaf Helsets vei 5b.

Seminaret er gratis og lunsj er inkludert.

Påmelding 
www.vox.no/cormea0506
Påmeldingsfrist 15. mai.

 

CORMEA, Connecting Research and 

 Mathematic Education for Adults, er et 

nordisk prosjekt med partnere fra Danmark, 

Norge og Sverige. 

Les mer om prosjektet på www.cormea.org

Vox arrangerer seminar om matematikkdidaktikk for matematikklærere. 
Håkan Lennerstad fra Blekinge Tekniska Högskola og Thomas Lingefjärd 
fra Göteborgs universitet er to av forskerne som vil lede workshopene.
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Håvard Johnsbråten

KIM – nå også som et digitalt 
kartleggingsverktøy
Det opprinnelige KIM-prosjektet ble gjennom-
ført ved Telemarksforsking-Notodden (TFN) 
fra 1995 til 2002. I prosjektet ble det utviklet 
kartleggings prøver innen de fleste emner i mate-
matikk i grunnskolen. Noen av prøvene ble også 
utviklet for 1. trinn i videregående opplæring. 
Det ble skrevet veiledningshefter med resultater 
fra utprøvingen og ideer til undervisningsakti-
viteter og -metoder.

Nå er KIM-oppgavene for grunnskolen 
digitalisert, og programmet planlegges lansert 
i løpet av våren 2008. Programmet blir gratis 
tilgjengelig for alle skoler. Se [1] for nærmere 
informasjon.

Hva er KIM?
For enkelhets skyld vil betegnelsen KIM bli 
brukt både om det tidligere prosjektet, om 
videreføringen av dette prosjektet og om selve 
dataprogrammet. KIM står forøvrig for Kvalitet 
I Matematikkundervisningen.

Hovedmannen bak prosjektet er høgskole-
dosent Gard Brekke ved Høgskolen i Telemark 
og TFN. Han har vært prosjekt leder for ”den 
skriftlige delen av KIM” fra starten av og fram 
til 2006. Etter det har undertegnede overtatt 

ansvaret for ”den digitaliserte delen av KIM”.
I det opprinnelige KIM-prosjektet ble det 

utviklet kartleggingsprøver og skrevet veiled-
ningshefter innen følgende emner for grunn-
skolen: Tall, Tallregning og Funksjoner for 5., 7. 
og 9. trinn, Algebra for 6., 8. og 10. trinn, og 
Geometri og Måling og enheter for 6. og 9. trinn. 
Oppgavene ble prøvd ut i stor skala, og resulta-
tene er lagt inn i veilednings heftene. Der finnes 
det også egne kapitler med idéer til undervis-
ningsaktiviteter.

Det ble også utviklet kartleggingsprø-
ver og veiledningshefter innen emnene Tall 
og tallregning, Geometri og Måling og enhe-
ter for 1. trinn i videregående opplæring. 
I tillegg ble det skrevet veiledningshefter med 
titlene Introduksjon til diagnostisk undervisning 
i matematikk, Matematikk på småskoletrinnet 
og Tanker om matematikkfaget hos elever og 
lærere.

Alle veiledningshefter kan bestilles i papir-
utgave fra Utdanningsdirektoratets nettsider, 
se [2]. Heftet Introduksjon til diagnostisk under-
visning i matematikk kan også lastes ned i pdf-
format fra den samme nettsiden. Når KIM-pro-
grammet blir lansert, planlegges det å legge ut 
kapitlene med idéer til undervisningsaktiviteter 
fra alle heftene i pdf-format.

Oppgavene som er utviklet i KIM-prosjektet 
går i stor grad på forståelsen av begreper innen 
sentrale emner i matematikk. De fleste oppga-

Håvard Johnsbråten, Høgskolen i Telemark
og Telemarksforsking-Notodden
Havard.Johnsbraten@hit.no
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vene er laget som såkalte diagnostiske oppgaver, 
der hensikten er å få fram hvordan elevene 
tenker om et emne og i hvilken grad de har 
mangelfullt utviklede begreper eller misopp-
fatninger innen emnet.

Vi gir et eksempel innen tallregning. Elev-
ene skal velge riktig regneoperasjon for denne 
oppgaven:

Kjøttdeig koster 69,50 kroner per kg, hvor 
mye koster 0,86 kg?

Her velger mange elever divisjon. Det er ikke 
unaturlig å svare dette, for da elevene arbeidet 
med hele tall, ble de vant til å tenke at multipli-
kasjon gjør svaret større og divisjon gjør svaret 
mindre. Overføres dette til desimaltall, vil imid-
lertid denne tankegangen være en misoppfat-
ning.

I KIM-prosjektet ble mange av oppgavene 
testet ut på flere klassetrinn. Hensikten var å 
kunne følge utviklingen av elevenes forståelse 
over tid. Siden oppgavene går på helt grunnleg-
gende emner i matematikkfaget, vil de være like 
aktuelle for undervisning etter LK06 som da de 
ble utviklet.

Digitalisering av KIM-oppgavene
I 2006 besluttet Utdanningsdirektoratet å lage 
en nettbasert og interaktiv versjon av KIM i 
samarbeid med TFN. Formålet var bl.a. å øke 
tilgjengeligheten til KIM-oppgavene og å bidra 
til et nasjonalt løft innen IKT og matematikk.

I den første testversjonen av programmet ble 
oppgavesettene for de forskjellige emneområ-
dene lagt inn utfra de klassetrinnene som opp-
gavene opprinnelig ble prøvd ut på. I den ver-
sjonen som nå blir lansert vil denne inndelingen 
bli forenklet: De oppgavene som passer på trinn 
5–7 vil bli samlet innen hvert emneområde, og 
det samme vil bli gjort med de oppgavene som 
passer på trinn 8–10. Denne inndelingen vil 
gjøre det lettere for læreren å velge ut oppga-
ver. Når det gjelder KIM-oppgavene i algebra, 
så er det svært få av disse oppgavene som egner 

seg for trinn 5–7 utfra LK06. Emnet funksjoner 
er ikke med som noe hovedområde i LK06 før 
på ungdomstrinnet. Derfor vil det bare bli lagt 
ut oppgavesett innen algebra og funksjoner på 
trinn 8–10.

Den første versjonen av KIM-programmet 
inneholder oppgaver i emnene:
– Tall (trinn 5–7 og 8–10)
– Tallregning (trinn 5–7 og 8–10)
– Funksjoner (trinn 8–10)
– Algebra (trinn 8–10)
– Geometri (trinn 5–7 og 8–10)
– Måling (trinn 5–7 og 8–10)

Figuren på neste side viser skjermbildet for en 
oppgave i tall, slik læreren vil se det når han/
hun går gjennom besvarelsene. (Oppgaven er 
med både på trinn 5–7 og trinn 8–10.) Nederst 
til venstre er oppgavene markert. Ved hjelp av 
fargekoder (rødt/grønt) kan læreren se hvilke 
oppgaver og oppgavepunkter som er godkjent 
av programmet og hva som er de riktige sva-
rene. Denne oppgaven tester misoppfatningen 
lengst desimaldel er størst. Eleven har markert 
det svaralternativet som har lengst desimaldel 
og begrunnet sin misoppfatning. Programmet 
evaluerer svaret i pkt. a, men læreren må selv 
vurdere elevens tekstsvar i pkt. b.

Hvis læreren klikker på ”Åpne veiledning”, 
vil det åpnes en tekst med resultater og kom-
mentarer til denne oppgaven, hentet fra KIM-
heftet om tall og tallregning. Her vil læreren 
bl.a. kunne se at svaralternativet som viser mis-
oppfatningen lengst desimaldel er størst velges av 
hele 66 % av elevene i 5. klasse, mens det i 7. 
klasse er 26 % som svarer dette og i 9. klasse 
bare 7 %.

Når KIM-programmet blir lansert, vil det bli 
lagt ut informasjon og brukerveiledning til pro-
grammet på Utdanningsdirektoratets nettsider. 
Der vil det også bli lagt ut en ”trailer” som vil 
gjennomgå bruken av programmet på en visuell 
måte.
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Hvordan bør oppgavene brukes?
KIM-materialet skal være læringsstøttende. 
Oppgavene bør derfor ikke brukes som grunn-
lag for å sette karakterer. En ”prøve” kan gjerne 
inneholde noen ganske få oppgaver som går på 
elevenes forståelse av bestemte begreper. Oppga-
ver kan også vises fram ved hjelp av videokanon 
og diskuteres i samlet klasse.

Siden mange av oppgavene er laget for å få 
fram hvordan elevene tenker om et begrep, kan 
enkelte oppgaver også brukes før stoffet er gjen-
nomgått. Da vil læreren få vite mye om hvilke 
tanker elevene har om disse begrepene, og 
undervisningen kan legges opp utfra dette. Men 
i og med at noen av oppgavene da kan synes 
vanskelige for elevene, bør læreren opplyse om 
hensikten med disse oppgavene på forhånd.

I veiledningsheftene står det mer om dette, 
og der finnes det også idéer til undervisnings-
aktiviteter som kan hjelpe elevene til bedre 
begrepsforståelse og gi lærerne idéer til under-

visningsmetoder. Se også [3].

Videre planer for KIM
– I KIM-prosjektet er alle hovedområder i 

grunnskolens matematikk dekket, bortsett 
fra Statistikk og sannsynlighet. Det arbei-
des nå med å utvikle oppgaver for 8. trinn 
innen dette emnet. Oppgavene vil bli prøvd 
ut i digitalisert versjon og lagt inn i KIM-
programmet i løpet av 2008.

– Det planlegges også å utgi et veilednings-
hefte om Statistikk og sannsynlighet med 
resultater fra utprøvingen og idéer til 
undervisningsaktiviteter.

– For første trinn i videregående opplæring 
er det utviklet oppgaver innen Tall og 
tallregning, Geometri og Måling og enheter. 
Disse oppgavene planlegges lagt inn i KIM-
programmet i løpet av 2008.

– Det planlegges også å utvikle oppgaver for 
dette trinnet innen Funksjoner, Algebra 
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og Statistikk og sannsynlighet, slik at alle 
emner i matematikk også blir dekket av 
KIM-oppgaver for første trinn i videregå-
ende opplæring. Dette arbeidet ventes 
fullført i løpet av skoleåret 2008/09.

Kilder
[1] Skoler kan få tilsendt brukernavn til KIM-

programmet ved å sende epost til KIMtfn@
hit.no. Oppgi skolens navn, fylke og kom-
mune. På TFNs nettside www.tfn.no vil 
informasjon om KIM-programmet bli ajour-
ført fortløpende. Ved lansering vil program 
og veiledningstekster bli gjort tilgjengelig 
på Utdanningsdirektoratets nettside www.

utdanningsdirektoratet.no/ under ”Eksamen 
og vurdering” og ”Kartleggingsprøver”.

[2] Veiledningsheftene fra KIM-prosjektet kan 
bestilles i papirutgave slik: Gå til bestilling.
utdanningsdirektoratet.no/ og velg Kartleg-
ging, Åpne kategori for Kartleggingsmate-
riell og Matematikk.

[3] Konferanserapporten til Novemberkon-
feransen 2007 i Trondheim vil foreligge 
utpå våren. Den inneholder en artikkel av 
undertegnede som er en utvidelse av den 
foreliggende artikkelen. I tillegg inneholder 
rapporten en artikkel av Anne Rasch-Halv-
orsen om bruk av KIM-materialet i under-
visning. Følg med på www.matematikksen-
teret.no.

Matematikk for små – 
inspirasjon for voksne
– om arbeid med matematikk i barnehagen

I disse dager sender Tangenten ut et inspirasjonshefte til alle 
barnehager, grunnskoler og førskolelærerstudenter.

Det er et spennende inspirasjonshefte for alle som er opptatt av 
hva matematikk er og kan være for små barn. Heftet handler om 
hvordan barn lærer seg matematikk gjennom lek, samtale og 
andre aktiviteter, og hvordan barnehagepersonell og lærere kan 
støtte barna i deres utvikling. Artiklene er nær knyttet opp mot 
rammeplanen, særlig fagområdet ”Antall, rom og form”. I tillegg 
belyses språkets rolle for matematikklæring. Ansattes tanker og 
kompetanseutvikling i arbeid med matematikk i barnehagen er 
også et sentralt tema. Forfatterne gir et levende bilde på noe av det mangfoldige arbeidet som pågår 
i barnehager og gir oss en kritisk diskusjon om hva det innebærer å arbeide med matematikk for de 
minste.

Redaktør: Magni Hope Lossius   Bidragsytere: Gerd Åsta Bones, Elena Bøhler, Else Devold, Vigdis 
Flottorp, Line I. Rønning Føsker, Sølvi Melvold Gjennestad, Mette Gustavsen, Monica Kristiansen, 
Inger Elin Lilland, Kari Haukås Lunde, Marit Lunde, Vivian Olsen, Per M. Schjelderup, May Renate 
Settemsdal, Janita Sandvik Sjøvold, Ingvill Merete Stedøy-Johansen, Oddveig Øgaard

Heftet kan også kjøpes fra forlaget. 72 sider. Pris 50,– + porto 
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Reidar Mosvold

Refleksjoner omkring 
hverdagsmatematikk
Matematikk i dagliglivet kom inn som eget 
emne i norske læreplaner med L97. En undersø-
kelse av tidligere læreplaner viser at en praktisk 
tilknytning alltid har vært til stede i matema-
tikkfaget, i større eller mindre grad. En skulle ta 
utgangspunkt i praktiske og dagligdagse situa-
sjoner og legge til rette for en utforsking av de 
matematiske begrepene og teoriene ut fra disse 
situasjonene. Denne tanken har blitt videreført i 
Kunnskapsløftet, selv om matematikk i dagligli-
vet har forsvunnet som eget målområde. 

Verken i L97 eller i Kunnskapsløftet brukes 
ordet «hverdagsmatematikk». Når det har blitt 
brukt i denne artikkelens overskrift, er det en 
bevisst bruk for å oppmuntre til bevisstgjøring 
omkring begrepet. Hverdagsmatematikk ser jeg 
som den matematikken en har bruk for i dag-
liglivet, eller den matematikken vi kan trekke 
ut fra dagliglivet. Dersom vi med utgangspunkt 
i en slik definisjon sier at hverdagsmatematikk 
bør ha hovedfokus i matematikkfaget i norsk 
skole, gjør vi matematikk til et svært begren-
set fag. De siste norske læreplanene nevner en 
tilknytning til livet utenfor skolen. Det er et 
poeng i både i L97 og Kunnskapsløftet at en 
med utgangspunkt i praktiske situasjoner skal 
la elevene utforske og oppdage matematikk. I 

denne artikkelen vil eksempler fra tre læreres 
undervisning danne utgangspunkt for disku-
sjon omkring det å knytte matematikken til 
dagliglivet [2]. Lærernes navn er endret. 

Tre eksempler 
Jeg tar utgangspunkt i undervisningen til tre 
ulike lærere. Undervisningssekvensene gir 
eksempler på hvordan lærere knytter matema-
tikken til dagliglivet på ulike måter. Eksemplene 
danner så utgangspunkt for en mer generell dis-
kusjon omkring det å knytte matematikken til 
dagliglivet. 

Ikke alle lærere er enige i at en skal knytte 
matematikken til dagliglivet, og noen er til og 
med sterkt uenige i en slik tankegang. De som er 
uenige i en tilknytning til dagliglivet kan opp-
fatte matematikk som et dannelsesfag, en måte 
for elevene å trene opp og utvikle sin evne til 
logisk tenkning. Matematikk har en verdi i seg 
selv, det trenger ikke nødvendigvis være noe mål 
at den matematiske kunnskapen skal ha noen 
nytteverdi utover dette. Karin er en lærer med 
slike oppfatninger, og vi skal starte med å se på 
et eksempel fra hennes undervisning. 

Bestemors knapper 
Dette eksemplet er hentet fra en 8. klasse som 
nettopp har begynt med algebra. Karin star-
ter med å fortelle elevene en liten historie om 
da hennes bestemor døde. Da de skulle rydde 

Reidar Mosvold, Universitetet i Stavanger
reidar.mosvold@uis.no
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i dødsboet fant de to skuffer fulle av binders, 
sikkerhetsnåler, knapper og knappenåler. Hun 
skriver en oversikt på tavla over innholdet i de 
to skuffene, og hun lar binders være representert 
ved bokstaven b, sikkerhetsnåler ved s, knapper 
ved k og knappenåler ved kn:

Eksempel 3

(75b + 55s + 275k) + (25b + 15s + 80kn) 
= (75b + 25b) + (55s + 15s) + 275k + 80kn 
= 100b + 70s + 275k + 80kn 

Totalt var det altså 100 binders, 70 sikkerhetsnå-
ler, 275 knapper og 80 knappenåler i skuffene til 
bestemor. Etter dette gir hun et nytt eksempel 
med a-er og b-er, hvor hun forklarer at a-ene 
kan være en forkortelse for apekatter og b-ene 
for bananer. I forlengelsen av dette eksemplet 
viser hun regneregler for hvordan vi kan regne 
med bokstavuttrykk. Disse regnereglene skriver 
elevene opp i regelbøkene sine. 

Karin var, som tidligere nevnt, uenig i at en 
skulle forsøke å knytte matematikken til dag-
liglivet, og her ser vi et eksempel på en oppgave 
satt i en sammenheng som tilsynelatende er 
hentet fra dagliglivet. Det blir derimot snart 
klart at denne sammenhengen ikke har noen 
betydning for selve oppgaven. Historien om 
bestemors knapper ser ut til å være tatt med 
som en litt morsom innpakning til et matema-
tisk problem. 

Vi kan være enig eller uenig i en slik bruk av 
kontekster i matematikkoppgaver, men hvis vi 
ser litt nærmere på lærebøkene i matematikk 
som er i bruk i norske klasserom vil vi finne 
mange slike eksempler. Elevenes oppgave blir 
da i hovedsak å trekke ut den informasjonen 
fra oppgavekonteksten som er nødvendig for å 
løse oppgaven. Slik bruk av kontekster kan vi 
kalle for kunstige tilknytninger til dagliglivet. 
De gir inntrykk av å være problemer eller situa-
sjoner fra dagliglivet, men sammenhengen som 
blir beskrevet har egentlig ingen betydning for 
selve oppgaven. Naturligvis kan en argumen-
tere for at slike kontekster er motiverende. Men 

ikke alle kontekster oppleves som motiverende 
for alle elever, og elevenes kilde til motivasjon 
kan også variere. Dersom motivasjon er argu-
mentasjonen vi støtter oss på, bør vi være villige 
til å diskutere noen av de andre utfordringene 
som ligger i bruken av slike kontekster.

Størrelsen til en vinkel 
Det neste eksemplet vi skal se på er en under-
visningssekvens som fant sted i klassen til 
Anne. I motsetning til Karin mente Anne det 
var et mål å knytte matematikken til dagligli-
vet. I den daglige undervisningen møtte hun 
derimot mange hindringer og problemer som 
gjorde det vanskelig å nå dette målet. Dermed 
klarte hun ikke alltid å undervise på den måten 
hun ønsket. Undervisningen hennes bar preg av 
dialog mellom lærer og elever. 

Eksemplet er hentet fra en 9. klasse. Anne 
starter timen med å holde opp et vanlig ark, 
og hun spør elevene hva slags geometrisk figur 
dette er. En elev svarer at det er et rektangel, og 
Anne følger opp med å spørre hva som kjenne-
tegner et rektangel. Deretter følger en diskusjon 
om hvorvidt sidene i et rektangel må være paral-
lelle eller ikke, og om størrelsen på vinklene. En 
elev mener at vinklene må være 90 grader, og 
Anne spør hva som egentlig menes med det. «At 
den er rett,» foreslår en annen elev. Så tegner 
Anne en skisse av fjellformasjonen Prekestolen 
som et eksempel på en tilnærmet rett vinkel i 
naturen. De fortsetter med en dialog omkring 
vinkelsummen i ulike geometriske figurer før 
de tar til med oppgaveregning. 

Læreren starter med å presentere et fysisk 
objekt (et ark) som elevene er kjent med, og hun 
bruker dette som utgangspunkt for en samtale 
med elevene. Hun forsøker hele tiden å få elev-
ene til å komme fram til svarene, og hun stiller 
mange spørsmål som skal motivere elevene til å 
tenke selv. Fremgangsmåten er ganske forskjellig 
fra den Karin brukte. Mens Karin presenterte 
en oppgave i det vi kalte for en kunstig innpak-
ning, forsøkte Anne å bruke ting elevene kjente 
til fra før og lede dem gjennom en utforsking 
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av matematikken. Anne tok utgangspunkt i et 
objekt som var kjent for elevene og la til rette for 
en diskusjon omkring dette. Hun forsøkte å lede 
elevene på veien slik at de selv kunne komme 
fram til matematiske sammenhenger. Det kan 
nok diskuteres om Anne brukte en situasjon 
fra dagliglivet eller ikke, men fremgangsmåten 
hennes kan i alle fall betegnes som et skritt i 
den retningen.

Sykkeloppgaven 
Det tredje eksemplet vi skal ta for oss her fant 
sted i klassen til Harry. I likhet med klassen 
til Anne, var dette også en 9. klasse. Harry la 
stor vekt på å knytte matematikken til daglig-
livet i undervisningen, og han arrangerte ofte 
ulike typer praktiske aktiviteter i timene. Han 
underviste også i naturfag, og han benyttet 
enhver anledning til å trekke linjer mellom de 
to fagene. 

Dagen i forveien har noen av elevene fått i 
oppgave å ta med syklene sine til neste mate-
matikktime. Når timen starter står et par sykler 
stilt opp inne i klasserommet. Harry gir elevene 
følgende oppgave: 

Når dere skal jobbe med sykkeloppgaven i 
dag, så skal dere tegne sykkelen i målestokk 
1:5. Dere skal ha så nøyaktige mål og vin-
kler som overhodet mulig. Tegn en skisse i 
dag, så lager dere en mer nøyaktig tegning 
neste gang. Og dere skal plukke ut så mange 
geometriske fenomener som mulig. 

Dermed går elevene i gang med å måle alle 
deler av syklene og lage en skisse. De må selv 
avgjøre hva slags måleinstrumenter de skulle 
bruke, men læreren har tatt med skyvelær så de 
kan måle diameteren på rørene nøyaktig. Det 
oppstår en rekke diskusjoner knyttet til ulike 
problemstillinger som dukker opp underveis. 
Hvordan kan vi måle tverrsnittet av et rør? Har 
pedalenes lengde noen betydning? Hvor stort 
ark må vi ha når vi skal tegne sykkelen i måle-
stokk 1:5? Flere ganger kan læreren komme inn 

i diskusjonen og trekke koblinger til naturfag og 
andre fagområder. 

Svært mange av de oppgavene elevene møter 
i læreboka er det vi kan kalle «som-om opp-
gaver». Elevene skal gjøre beregninger og løse 
problemer, som om de skulle gjort det i virke-
ligheten. Som regel vil elevene være fullstendig 
klar over at dette er lærebokproblemer og ikke 
«virkelige» problemer, og de vet at de ikke skal 
gjøre dette i virkeligheten. De mer tradisjonelle 
matematikkoppgavene som vi finner i lærebø-
kene unngår også å ta med de komplekse for-
holdene som ville vært i et tilsvarende problem 
i virkeligheten. Denne sykkeloppgaven er et 
eksempel på en helt annen måte å jobbe på. Her 
må elevene faktisk måle ekte sykler, med alle de 
utfordringene det medfører, og de blir tvunget 
til å reflektere over en del ting som de sannsyn-
ligvis ikke ville brukt tid på hvis dette var en 
oppgave de skulle løse i læreboka. 

Harry var forøvrig en lærer som ikke brukte 
læreboka så mye. Stort sett ble den benyttet som 
kilde til oppgaver som elevene kunne ha i hjem-
melekse. På skolen jobbet de oftest med ulike 
typer småprosjekter og aktiviteter, slik som 
dette sykkelprosjektet. 

Hva skal vi så gjøre? 
De tre eksemplene jeg har presentert over er tatt 
med for å illustrere tre ulike grader av tilknyt-
ning til dagliglivet. Eksemplet fra Karins under-
visning viser hvordan en hverdagskontekst kan 
brukes på en kunstig måte i undervisningen. 
Det kan godt være at oppgaven eller konteksten 
oppleves som motiverende for noen elever, men 
denne bruken av en situasjon som tilsynelatende 
er fra dagliglivet passer ikke helt inn i tanken 
om å ta utgangspunkt i situasjoner eller proble-
mer fra dagliglivet og la elevene få utforske og 
oppdage matematikken ut fra dem. I så måte er 
Annes fremgangsmåte et langt skritt nærmere, 
selv om hverdagstilknytningen i denne situasjo-
nen kanskje var mest på diskusjons- og tanke-
planet. I sykkeloppgaven til Harry måtte elevene 
måle og tegne konkrete sykler, og dermed måtte 
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de også ta hensyn til alle de praktiske problem-
stillingene som kom opp i aktiviteten. På den 
måten skiller denne aktiviteten seg klart fra de 
mange «som-om problemene» som elevene ofte 
møter. 

Alle lærere er forskjellige, og ikke alle føler 
at de kan undervise slik Harry gjorde. Noen 
lærere føler seg sterkt knyttet til læreboka, mens 
andre finner det naturlig å ha en dialog med 
elevene slik Anne la vekt på. Meningen med 
disse eksemplene er å belyse dette med å knytte 
matematikken til dagliglivet ut fra tre ganske 
ulike tilnærmingsmåter. Eksempler på ulike 
tilnærmingsmåter kan hjelpe oss til å reflektere 
over egen undervisning, og de ulike metodene 
har sine fordeler og ulemper. 

Karins strukturerte og noe mer «tradisjo-
nelle» undervisning kan passe for noen elever. 
Hennes bruk av tavle, regelbok og oppgavereg-
ning var ment å legge til rette for at alle elevene 
skulle få anledning til å få med seg noen av de 
viktigste ferdighetene og kunnskapene, mens de 
flinke ville få utfordringer ved at oppgavene var 
gitt i ulik vanskelighetsgrad. Selv om tilknyt-
ningen til dagliglivet – som hun jo faktisk var 
motstander av – var av en mer kunstig karakter, 
kan en argumentere for at hennes vektlegging 
av grunnleggende ferdigheter passer godt inn i 
det som nå har blitt en hovedtrend i norsk skole. 
Annes reflekterende samtaler med elevene var 
ment å motivere dem til å tenke selv. Hun ønsket 
at elevene selv skulle få oppdage matematikken 
heller enn at hun skulle gi dem svarene før de 
hadde fått sjansen til å prøve seg på egen hånd. 
Harrys bruk av aktiviteter og småprosjekter 
passer godt inn i den sosialkonstruktivistiske 
tenkingen som ligger bak L97, men dette er en 
krevende måte å undervise på som ikke enkelt 
kan kopieres av alle lærere. Denne måten å jobbe 
på krever dessuten at læreren har idéer og kilder 
til ressurser som gjør at han eller hun kan legge 
bort læreboka innimellom. I eksemplet med 
sykkeloppgaven ble elevene også tvunget til 
å tenke og reflektere over det de gjorde på en 
annen måte enn hva som ofte er tilfelle i mer 

tradisjonell undervisning. 
Videre skal jeg rette fokus mot hvordan vi 

kan knytte matematikken til dagliglivet med 
utgangspunkt i de eksemplene vi har sett over. 
Følgende tre momenter vil være med: organise-
ring, hjelpemidler og lærernes praksisteorier.

Ved en analyse av hvordan lærere knytter 
matematikken til dagliglivet kan vi ha fokus på 
selve organiseringen av undervisningen. Skal 
elevene jobbe i grupper eller individuelt? Skal vi 
legge til rette for større eller mindre prosjekter 
og aktiviteter, eller kanskje tverrfaglige tema-
arbeider? Skal undervisningen organiseres som 
en reflekterende samtale mellom lærer og elev, 
eller mellom elevene? Skal vi bruke tavle, data 
eller ulike tekniske hjelpemidler for å løfte fram 
det elevene skal lære? Noe av dette har vi sett 
eksempler på her, og alle disse organisatoriske 
valgene kan gjøres uavhengig av om en velger 
å ha fokus på tilknytningen til dagliglivet eller 
ikke. Hvis en skal ta utgangspunkt i et problem 
eller en situasjon fra dagliglivet, slik både L97 og 
Kunnskapsløftet vektlegger, må en nødvendig-
vis ta i bruk andre kilder enn læreboka fra tid til 
annen. Da er vi inne på et annet moment: bruk 
av kilder og ressurser i undervisningen. 

Mange lærere er sterkt knyttet til læreboka, 
og tradisjonelt sett har nok matematikkfaget 
vært blant de fagene hvor denne tilknytnin-
gen er sterkest. Evalueringen av Reform 97 for 
matematikkfaget (Alseth, Breiteig og Brekke, 
2003) viste at dette stadig er tilfelle blant 
mange lærere. Læreboka har stadig en sentral 
plass i matematikkundervisningen. De fleste 
vil være enig i at vi må ha en eller annen form 
for lærebok i matematikk. Samtidig vil de pro-
blemene og situasjonene som presenteres i en 
lærebok aldri kunne ha utgangspunkt i dag-
liglivet til hver enkelt elev. De vil alltid forbli 
lærebokoppgaver. Kontekstene som presenteres 
i oppgavene vil alltid bære preg av at dette er ei 
lærebok og ikke «virkeligheten». Læreboka kan 
derimot legge til rette for og foreslå ulike typer 
aktiviteter og småprosjekter som læreren kan 
gjennomføre i klassen sin, og her er det mulig 
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å ta utgangspunkt i elevenes hverdag. I seg selv 
vil en lærebok alene ikke være noen god måte å 
ta utgangspunkt i problemer og situasjoner fra 
elevenes hverdag. Problemet eller utfordringen 
for lærere blir da å finne fram til andre kilder 
og ressurser de kan bruke. Lærerveiledningene 
kan være en slik kilde, egne erfaringer og tips 
fra gode kolleger kan være andre. L97 listet opp 
en del forslag til kilder lærere kan bruke, og 
disse blir nok brukt av lærere i ulik grad. Mange 
lærere bruker internett som kilde til idéer, men 
her er utfordringen å finne gode sider med stoff 
som er av passende vanskelighetsgrad. Nett-
steder som matematikk.org og matemania.no 
har blitt populære, men kanskje burde vi hatt 
noen fora hvor det var lagt til rette for at hver 
enkelt lærer fritt kunne kommunisere sine idéer 
og synspunkter. En matematikklærers svar på 
YouTube eller Wikipedia kunne kanskje vært 
en idé. 

Et tredje moment i diskusjonen omkring 
hvordan vi kan knytte matematikken til daglig-
livet har sammenheng med lærernes oppfatnin-
ger og praksisteori, og her er vi ved et sentralt 
punkt. For å forandre på undervisningen trenger 
vi kunnskap. Mange lærere ser ut til å mangle 
kunnskaper og idéer om hvordan de kan gjøre 
dette i den praktiske undervisningssituasjonen. 
Samtidig skal det mer enn kunnskap og opplys-
ning til for å endre på undervisningen. De opp-
fatningene og holdningene en lærer har til et fag 
har også sterk innflytelse på hvordan undervis-
ningen blir. Dersom en lærer er motstander av 
å knytte matematikken til dagliglivet, slik Karin 
var, må det mer til enn kunnskap og opplysning 
for at slike lærere skal endre sin undervisnings-
praksis. Noen lærere har som grunnholdning 
at de vil fortsette å undervise slik de alltid har 
gjort, uansett hva nye læreplaner måtte si, og 
da hjelper det heller ikke med kunnskaper og 
idéer fra annet hold. Evalueringen av L97 viste 
at lærerne hadde gode kunnskaper om innhol-
det i læreplanen. Likevel forble undervisningen 
i stor grad uendret (Alseth, Breiteig og Brekke, 
2003). 

Noen forskere beskriver undervisning som 
en kulturell størrelse, og det tar tid å endre på en 
kultur. «Det fins ingen kongevei til matematik-
ken» er det mange som har sagt, og det å knytte 
matematikken til dagliglivet er nok heller ikke 
noen slik kongevei. Likevel er det mye som tyder 
på at det å ta utgangspunkt i situasjoner fra elev-
enes dagligliv kan være fruktbart. Dette er også 
helt på linje med den sosialkonstruktivistiske 
tenkingen som er rådende i dagens pedagogikk. 
I denne sammenhengen må det også nevnes at 
det er en del forskere som mener at kunnskap 
i sterk grad er bundet til kontekst. Det vi lærer 
i en sammenheng kan ikke nødvendigvis over-
føres til en annen kontekst. Barn som behersker 
prosentregning for å finne ut hva det koster når 
prisen på en vare på kjøpesenteret er satt ned, 
men samtidig kan de ha problemer når de møter 
tilsvarende oppgaver i matematikktimene på 
skolen. Dette er et av de problematiske aspek-
tene med å knytte matematikken til dagliglivet, 
og som lærer bør vi ta denne problemstillingen 
på alvor. 

I denne artikkelen har det vært et mål å 
trekke fram praktiske eksempler for å belyse 
noen teoretiske funderinger knyttet til under-
visningen i matematikk. Eksempler fra andre 
læreres undervisning kan ofte danne et godt 
utgangspunkt for refleksjon omkring egen 
undervisning. Dersom vi observerer og reflek-
terer over eksempler på en undervisningsprak-
sis som er forskjellig fra vår egen, kan vi se vår 
egen praksis i et nytt lys. En slik faglig refleksjon 
omkring egen praksis kan hjelpe oss til å utvikle 
oss som lærere, og det kan være et verktøy til å 
endre de mer dype oppfatningene en har av et 
fag. Et systematisk fokus på refleksjon omkring 
egen undervisning har vist seg fruktbar, og i 
noen tilfeller har dette blitt satt i system. Gjen-
nom en slik prosess kan vi endre på en under-
visningskultur. Det hele kan starte med noe så 
enkelt som at en gjør seg noen tanker omkring 
et eksempel fra en annens undervisningshver-
dag.

(fortsettes side 27)
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Dette er den første i en rekke av små epistler om 
matematikk, som kommer til å stå i Tangenten 
fremover. Det er meningen å presentere ulike 
sider av matematikken i dag og for i morgen, 
men sett i historiens lys. Når vi skal stikke ut 
kursen fremover, er det som oftest lurt å holde 
rede på hvor vi kommer fra, slik at vi ikke blir 
virrende omkring uten mål og mening! Vi skal 
starte med ikke gamle, men tidløse og allmenn-
gyldige regnemetoder. I dag skal vi ta for oss å 
regne ut kvadratrøtter.

Kvadratrøtter
Da min gamle kollega ved Universitetet i 
Bergen, professor Ernst S. Selmer, hadde mottatt 
St. Olav-ordenen, var han i audiens hos Kong 
Olav V på slottet. Stor ble Selmers forbløffelse 
da han så at kongen hadde et stort regnestykke 
skriblet på baksiden av en konvolutt. Da han 
spurte hva det var for noe, svarte kongen at for å 
holde seg i trim, begynte han gjerne dagen med 
å trekke ut kvadratroten av dagens dato. Da 
brukte han selvfølgelig ikke kalkulator, det blir 
det ikke mye hjernetrim av! Det fins nok enkelte 
matematikkprofessorer som ville kommet i for-
legenhet dersom kongen hadde utfordret dem 
til å gjøre det samme! Men det gjorde kongen 
ikke, selv om jeg nok er sikker på at en garvet 
numeriker og tallteoretiker som Selmer hadde 
tatt den på strak arm.

Nå skal vi forsøke om vi kan komme fra 

utfordringen med æren i behold. I dag, når 
dette skrives, har vi datoen 20. desember, altså 
20.12. Vi tolker nå, i strid med Norsk Språk-
råds foreldede konvensjon, dette punktumet 
som desimalmerke, og setter N = 20.12. Siden 
kvadratet av 4 er 16 mens kvadratet av 5 er 25, 
må kvadratroten av N ligge mellom 4 og 5. Nå 
skal vi først se på den metoden som kongen ikke 
brukte, men som de aller fleste både vet om og 
kan bruke for alt den er verdt. Vi skal finne 
stadig bedre tilnærmelser, og begynner med 
midtpunktet mellom, altså gjennomsnittet av 
tallene, 4 og 5. Det er n = 4.5. Da er n 2 = 20.25. 
Det er litt mer enn N, så kvadratroten ligger 
mellom 4 og 4.5. Midtpunktet mellom 4 og 
4.5 er 4.25, kvadratet av dette er 18.0625, som 
er for lite, slik at n ligger mellom 4.25 og 4.5. 
Gjennomsnittet er 4.375. Kvadratet av 4.375 er 
19.140625. Husk nå på at multiplikasjonene skal 
utføres for hånd!

Ved å gjøre dette i alt fem ganger, finner vi at 
den søkte kvadratroten ligger mellom 4.484375 
og 4.490234375. I neste skritt skal vi da først 
finne midtpunktet mellom disse tallene, og så 
kvadrere. Da legger vi først sammen 4.484375 
og 4.490234375:

  4.484375000
 + 4.490234375
 = 8.974609375

Deretter halverer vi ved å dividere med 2. Men 

Audun Holme

Matematikk-loftet

Dette er starten på en ny spalte der Audun Holme tar opp tema fra matematikkens historie. 
Audun Holme er professor ved Universitetet i Bergen og har skrevet flere bøker om emnet.
audun.holme@math.uib.no
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halvering ble i gamle dager sett på som en egen 
regningsart, som er enklere enn divisjon. Kan 
du se det på dette eksemplet?

Men til den lange divisjonen (se rammen).
Følger man denne metoden strengt, skal 

man nå egentlig utføre multiplikasjonen 
4.487046875 × 4.487046875. Jeg skal spare 
leserne for den. Men prosessen må gjentas for 
å avgjøre om den søkte kvadratroten er 4.485, 
4.486 eller 4.487 med 3 desimalers nøyaktig-
het.

I virkeligheten er denne metoden ikke særlig 
god til uttrekning av kvadratrøtter. Men meto-
den er jo vesentlig mer generell, og kan brukes 
til å beregne røtter i en hvilken som helst lig-
ning av formen f(x) = 0, enten f(x) er et poly-
nom i x eller en annen funksjon som man kan 
beregne for hver verdi av x. Det er altså, i paren-
tes bemerket, helt galt å påstå at det ikke finnes 
noen generell metode til å løse femtegradslig-
ninger! Niels Henrik Abel beviste som vi vet at 
det ikke finnes en formel for løsningen ved de 
aritmetiske operasjoner og rottegn, men det er 
jo en annen sak.

Dersom man vil programmere en løsnings-
prosedyre og ikke vil skrive for mye program-

meringskode kan denne metoden være praktisk 
å bruke. Jeg har selv benyttet den for å illus-
trere mine forelesninger i elementær algebraisk 
geometri her i Bergen, dessuten også under et 
opphold ved det nå nedlagte Geometry Center 
i Minneapolis. Her var det oppgaven å kunne 
plotte plane kurver gitt ved én ligning, som for 
eksempel 2x 4 − 3x 2y + y 4 − 2y 3 + y 2 = 0, på 
dataskjermen. Dette var for mange år siden nå, 
og før det ble gjort så effektivt i slike program-
pakker som MAPLE.

Vi skal så se på uttrekning av kvadratroten 
ved den andre metoden. Dette er den samme 
metoden som for eksempel ble brukt av Teon 
fra Alexandria, Hypatias far, da han arbeidet 
med sine kommentarer til den store astrono-
men Ptolemaios. Denne metoden er helt over-
legen over den vi startet med. Her får vi sifrene 
i kvadratroten, ett etter ett, og nøyaktig riktig 
første gang.

Vi skal først trekke ut kvadratroten av et helt 
tall N, senere skal vi se på et rasjonalt tall. Vi 
tenker oss først at kvadratroten er et helt tall n, 
vi skal se nærmere på egenskapene til n. Anta at 
det siste sifferet i n er b. Da har vi n = 10a + b, 
der a er et helt tall, og b er ett av de hele tallene 

fra 0 til 9. Vi får

 N = n 2 = (10a + b) 2 
= 100a 2 + 20ab + b 2

Hvis vi altså kjen-
ner alle sifrene i 

 bortsett fra det 
siste, lar vi a være 
tallet med de kjente 
første sifrene og b 
det siste, ukjente sif-
feret. Da har vi en 
første tilnærmelse 
til b ved å ta b ≈ b’ 
= [(N − 100a 2)/20a], 
der [r] betegner hel-
tallsdelen til det 
reelle tallet r, slik 
at for eksempel 

8 .9 7 4 6 0 9 3 7 5 : 2 = 4. 4 8 7 0 4 6 8 7 5
8
0 9

8
1 7
1 6

1 4
1 4

0 6
6
0 0

0
0 9

8
1 3
1 2

1 7
1 6

1 5
1 4

1

4.487046875 × 4.487046875
4.485, 4.486 4.487

f(x) = 0 f(x) x
x

2x4 − 3x2y + y4 − 2y3 + y2 = 0
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[3.5] = 3. Dersom nå 100a 2 + 20ab’+b’ 2 er større 
enn N, må vi forsøke med den mindre verdien 
b = b’ − 1. Det er klart at slik finner vi den rette 
verdien for b, etter noen få forsøk.

Generelt har vi at dersom N er et vilkår-
lig helt tall, og vi kjenner det hele tallet a som 
ligger nærmest opp under , finner vi b 
ved denne metoden og har da at n = 10a + b er 
det hele tallet som ligger nærmest opp under 

.
Denne observasjonen kan vi bruke til å finne 

kvadratroten av et vilkårlig helt tall N:
Vi starter med å dele inn sifrene i N i grupper 

på to og to sifre, slik at den høyeste gruppen har 
ett eller to sifre, de øvrige har to, for eksempel 
blir 31415926540 skrevet slik:

 03 | 14 | 15 | 92 | 65 | 40

Poenget er nå at vi begynner med å finne den 
beste tilnærmelsen nedenfra til kvadratroten 
av 3, deretter den beste tilnærmelsen nedenfra 
til kvadratroten av 314, så 31415, og så videre. 
Vi starter altså med a = 1, siden 12 = 1 mens 
22 = 4, så skal vi finne b av b ≈ (314 − 100)/20 

= 214/20 som er større enn 10. Så vi forsøker 
med b = 9, som også er for stor fordi 192 = 
361, 8 er også for mye fordi 182 = 324, men 
b = 7 er OK, siden 172 = 289. Nå fortsetter vi 
med 31415 og med a = 17. Denne gangen blir  
b ≈ (31415 − 28900)/(20·17) som gir b = 7 som 
første mulighet. Denne er brukbar, viser det seg, 
og vi fortsetter.

Nå tar vi fatt på tallet N = 20.12, som er vår 
egentlige oppgave her. Vi erstatter dette tallet 
med 2012, og setter komma på rett sted etterpå. 
Da får vi svaret med en desimal. Hvis vi vil ha to 
eller tre … eller seks desimaler bruker vi 201200 
eller 20120000, …, eller 2012000000000000. 
Som vi skal se er det praktisk å fylle på alle disse 
nullene etter hvert som regningen skrider frem. 
Når vi har et rasjonalt tall, lar vi selvsagt desi-
malene bak desimalmerket inngå i stedet for de 
første nullene. 

Vi setter regnestykket opp i en tabell, med 
en kortfattet forklaring for hvert enkelt skritt. I 
skritt nr. 1 har vi bare en a, som betegnes med 
a

1
. I skritt 2 finner vi en b

2
 som gir oss den nye 

verdien for a, kalt a
2
, osv.

4. 4 8 5 5 3 2
20 12 a1 = 4
16 00 a2

1 = 16
4 12 20a1b2 ≈ 412 b2 ≈ 5,

20a1b2 + b2
2 = 425. b2 = 4.

3 36 20a1b2 + b2
2 = 336, a2 = 44.

76 00 20a2b3 ≈ 880b3 b3 = 8. 20a2b3 + b2
3

71 04 = 7104, a3 = 448
4 96 00 20a3b4 ≈ 49600, 8960b4 ≈ 49600
4 48 25 b4 = 5. 20a3b4 + b2

4 = 44825. a4 = 4485.
47 75 00 20a4b5 = 89700b5 ≈ 477500
44 85 25 b5 = 5. 20a4b5 + b2

5 = 448525. a5 = 44855.
2 89 75 00 20a5b6 = 897100b6 ≈ 2897500
2 69 13 09 00 b6 = 3. 20a5b6 + b2

6 = 2691309. a6 = 448553.
20 61 91 00 20a6b7 = 8971060b7 ≈ 20619100
17 94 21 24 b7 = 2. 20a6b7 + b2

7 = 17942124 a7 = 4485532.
2 67 69 24 √

20.12 ≈ 4.485532
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Ikke bare du og jeg, 
men … ALLE TELLER
– noen innspill etter et års liv med 
håndboken ”Alle Teller”

Jeg har jobbet i ungdomsskolen ”hele livet”, 
er for tiden også student. Utgangspunktet for 
masteroppgaven min er kartleggingsmateri-
ellet ”Alle Teller” og 10. trinnstesten. På en 
samling for ressurspersoner, tidlig i 2006, fikk 
jeg vite at ”noe var på gang”. Dette noe var et 
samarbeidsprosjekt hvor tallforståelse var et 
viktig stikkord. Tall har ”alltid” fascinert meg, 
derfor ble jeg ekstra nysgjerrig. ”Alle Teller” 
er resultatet av et samarbeidet mellom NCM 
(Matematikksenteret i Sverige), Matematikk-
senteret i Norge og professor Alistair McIn-
tosh (University of Tasmania), hvor sistnevnte 
har forfattet boken. McIntosh har i flere tiår, i 
flere land, forsket på ”number sense” (tallfor-
ståelse/ talloppfatning) blant elever i grunn-
skolealder. Materialet omfatter skriftlige tester 
for 1. –10. trinn, veiledning for gjennomføring 
og vurdering av testene, vurderingsskjemaer, 

samt veiledning til elevintervjuer. I tillegg til 
testmaterialet har McIntosh skrevet en hånd-
bok for lærerne. 

En håndbok for lærere i grunnskolen
Boken inneholder et unikt system hvor viktige 
matematiske begreper innenfor området tall, 
tallforståelse og tallbehandling i grunnskolen 
omhandles svært grundig. Innholdet i ”Alle 
Teller” er flerdelt. Hoveddelen er en lærervei-
ledning om tall og tallbehandling. Materialet 
bærer preg av McIntosh sin overbevisning om 
at alle elever i utgangspunktet kan og har lyst 
til å lære matematikk. 

Jeg mener at ”Alle Teller” kan regnes som 
et etterutdanningskurs. Hva består så dette 
”kurset” av? Som leser blir du oppdatert på de 
vanligste misoppfatningene som gjelder tall og 
talloperasjoner, og de er ikke få. I tillegg får du 
mange tips til hva som kan gjøres i klasserom-
met for at feiloppfatningene skal bli korrigert. 
Boken er ordrik og omfattende, det er derfor 
ikke å forvente at alle lærere leser den fra A til 
Å. Jeg tror leserne må gjøre innholdet til sitt 
eget og finne et realistisk nivå på hvordan de 
vil bruke håndboken.

Forslag til bruk av håndboken
Selv har jeg brukt boken flittig, gjort egne 
notater, særlig vedrørende misoppfatninger og 
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de anbefalte aktivitetene. Alt er viktig stoff, 
men et sted må man begynne. Til dere som 
har kjøpt håndboken, ikke tenk at dette er noe 
som kommer i tillegg til alt annet. Gå rolig ut, 
gjør deg kjent med oppbyggingen av boken, 
begynn med noe av det som interesserer deg, 
ta notater. Tenk på hva som er vesentlig i for-
hold til eget klassetrinn. Men her må jeg raskt 
legge til, ikke start for langt ut i boken, eller på 
et for ”høyt nivå”. Hvis du jobber i ungdoms-
skolen, så bør du ha kjennskap til misoppfat-
ninger som er vanlig blant yngre elever også.

Prøv ut enkelte av anbefalingene, plukk ut 
noen elever til intervju, fremfor mange og tenk 
nøye over de forklaringene elevene gir. Jeg er 
også overbevist om at det vil være i Alistair 
McIntosh sin ånd, å dvele mer ved et emne 
fremfor å haste ”videre”. Hva er poenget i at 
læreren ”kommer gjennom læreboken”, hvis 
elevene ikke får det med seg? 

Jeg har fordypet meg mest i kapitlene 4, 5, 
og 6 om desimaltall, brøk og prosent, særlig 
om brøk og brøkbegrepet. Jeg vil fraråde og 
starte lesingen av kapitlene dagen før du og 
klassen skal jobbe med dette. En mer langsik-
tig tenkning er viktig, stoffet må få tid til å 
”virke” i deg. Mange lærere vil nok få noe å 
tygge på med hensyn til hva som er vanlige 
misoppfatninger og teoriene bak.

Testene
Jeg har brukt deler av testene på 8. og 10. trinn 
ved egen skole. Det er flere grunner til at jeg 
ikke valgte å bruke hele testen. For det første, 
hvis hoderegningsoppgavene skal være med, 

bør elevene starte med disse. Dette grunnet 
intensjonen om at elevene skal ha nok tid på 
de skriftlige oppgavene og derfor kan de ikke 
avbrytes underveis for å skulle gjøre hodereg-
ning som krever høytlesing. I skrivende stund 
har jeg ikke gjennomført hoderegningsoppga-
vene, da jeg har mer enn nok stoff i det inn-
samlete materiale. Et annet poeng er viktig-
heten av at elevene yter sitt beste under hele 
testen og da kan kanskje 25–30 oppgaver være 
tilstrekkelig? Her står den enkelte lærer/skole 
ganske fritt, det viktigste er ikke antall oppga-
ver, men hva lærerne får ut av elevbesvarelsene 
og den konsekvens dette vil få for hva som 
vektlegges av læreren i etterkant. Jeg sløyfet 
også de siste oppgavene som skulle teste elev-
ens kjennskap til kalkulatoren, da jeg mener 
de er av mindre interesse etter så mange års 
bruk i norsk skole. 

På 8. trinn valgte jeg et utvalg fra tes-
tene på 7. trinn og 8. trinn, da jeg vurderte 
enkelte av oppgavene fra 7. trinn som viktige 
å ta med. Etter et langt liv i skolen har man 
en viss innsikt i hvilke oppgaver elevene sliter 
med, og denne sammensatte testen viste seg å 
være vrien nok. Antall emner ble noe redusert 
sammenliknet med 8. trinns testen slik den 
foreligger i ”Alle teller”.

Som lærer bør du være forberedt på den 
store mengden informasjon som ligger i elev-
besvarelsene. Noe er delvis skjult, men den 
som leter finner. Dere bør se nøye gjennom 
besvarelsene, og kanskje velge det som et tema 
for fagseksjonen ved skolen? Jeg tror alle lærere 
vil finne noe av interesse. Selv har jeg valgt å 
gå dypere inn i noen av elevbesvarelsene. Et 
enkelt multiplikasjonstykke for Tangentens 
lesere, med 30 oppgaver og 25 elever i klas-
sen, ja, da får man et stort materiale å ”leke” 
seg med. 

Hvis man kun gjennomfører testen vil det 
være bortkastet tid. Hovedpoenget må være, 
hvilke konsekvenser får resultatene for min 
videre undervisning? Hvis alt viser seg å være 
fryd og gammen, så er det flott, men det var 
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ikke tilfellet hos elevene som hadde vært utsatt 
for min undervisning gjennom tre år.

Intervju av elever
Det ideelle, i følge håndboken, er å intervjue 
alle elevene etter at testen er gjennomført. Jeg 
vil hevde, uten å gå på tvers av intensjonene i 
boken, at dette trenger ikke å være den eneste 
metoden. Jeg mener det er noe urealistisk å 
tro at det vil bli gjort på flertallet av skolene, 
da lærerens hverdag er for travel. Mye godt 
arbeid kan utføres, selv om ikke alle elevene 
blir intervjuet. Etter avholdt test, vil det sann-
synligvis være noen resultater som viser seg 
mer interessante enn andre. Kanskje gjelder 
det kun noen oppgaver, da er tidsbruken over-
kommelig. Læreren kan ha samtaler med en 
del av elevene. Hvis man har litt ”flaks” så kan 
fem til ti informanter dekke klassens hoved-
strategier på de utvalgte oppgavene. Uansett 
så makter man ikke å gripe fatt i all den infor-
masjonen elevsvarene samlet gir. Det må være 
bedre å ta tak i noen av misoppfatningene og 
gjøre dette grundig enn å bruke den berømte 
harelabben.

Blir man en bedre matematikklærer av å 
lese ”Alle Teller”?
Neppe bare ved å lese, men hvis man samti-
dig stopper opp, prøver noen av anbefalingene 
og relaterer innholdet til egen undervisning, 
tenker over de vanligste misoppfatningene 
og får tak i hvorfor/hvordan disse oppstår, så 
tvinges man til refleksjon. For egen del vil jeg 
legge til at lesingen gjør litt vondt, fordi det 
langsomt går opp for en at mye burde vært 
gjort annerledes. Men fortvil ikke, kjære leser, 
den dårlige samvittigheten fordamper raskt, 
delvis under dekke av at jeg ikke har visst 
bedre.

Og … til dere som er utlærte: ikke kjøp, les 
eller bruk boken! 

Til alle andre: les den og bruk den for alt 
den er verdt. Lykke til!

Oliv Klingenberg

Geometri når eleven er 
blind
Forunderlig!?
Hvorfor forstår ikke Ann lærerens beskjed 
om at kassen med akebrett er plassert ved 
enden av hylla? Ann går i fjerde klasse og hun 
er blind. Ann liker matematikk og er helt på 
høyde med de seende klassekameratene. Hylla 
står rett bak Ann sin skolepult og er plassert 
vinkelrett på veggen. Ann går rundt denne 
hylla nesten hver skoletime, så det er et kjent 
”geometrisk landskap” læreren viser til. 

Figur 1. Skisse over klasserommet. Ann sitter 

lengst framme til høyre. Hylla er ca. en meter høy 

(mørkebrun på denne skissen). 

Bakgrunn i et doktorgradsprosjekt
Observasjonen av Ann og erfaring med hvor-
dan elever som er synshemmet forstår og mis-
forstår fysiske omgivelser, er utgangspunkt 
for refleksjon om undervisning i geometri til 
denne elevgruppen. Kan geometri bidra til at 
elever som er synshemmet øker sin forståelse 
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om omverdenen? Hvis svaret er ja, er dette et 
fagområde som er viktig også utover skolefa-
gets ordinære målsettinger. 

Doktorgradsprosjektet er initiert av Tam-
bartun kompetansesenter1 der jeg er tilsatt 
som synspedagog. Matematikk utgjør en stor 
del av min stilling, både i form av utredning, 
veiledning og kurs for lærere og elever. Data-
innsamlingen er gjennomført i sammenheng 
med et elevkurs for elever på 4. og 5. skole-
trinn. 

I denne presentasjonen vil jeg først gjøre 
rede for ulikheter i forutsetninger for å 
forstå omverdenen mellom elever som ser og 
elever som ikke ser. Først med tanke på det 
å kunne kjenne igjen gjenstander og deretter 
for å forstå relasjoner mellom objekter og det 
omkringliggende rommet. Jeg avslutter med 
en refleksjon over ”geometrifagets mulighet” 
til å bidra til at barn med synshemminger 
bedre kan forstå den omverdenen som de er 
en del av. Refleksjonene er utgangspunkt for 
problemstillingene i doktorgradsprosjektet. 

Å oppfatte en fysisk verden med andre 
sanser enn synet
Når en elev som er blind kommer inn i et klas-
serom, har hun lært at der er det mange pulter 
og stoler, en vask, hyller og skap, osv. Det er 
imidlertid gjenstandenes funksjon mer enn 
helhetlig form som har betydning i elevens 
forestilling av rommet [4], [10]. 

Å gjenkjenne objekter går raskt og effektivt 
for både seende og synshemmede, men måten 
det blir gjort på er forskjellig [5]. Ved visuell 
modalitet er kanter som danner form fram-
tredende holdepunkter for å kjenne igjen en 
gjenstand [8]. Når vi derimot skal finne en 
gjenstand uten å se, er det materialegenskaper 
(tekstur, motstand, hardhet) som er framtre-
dende. Tenk bare på hvordan du kjenner igjen 
lommeboken eller nøklene som ligger dypt i 
en veske. Det er metallet i nøklene og ikke 
”nøkkelformen”, og skinnet i pengepungen og 
ikke rektangelformen som er kjennetegn.

Synssansen fanger mange aspekter ved 
omgivelsene samtidig (simultansans). Vi kan 
se på et bord og samtidig se både enkeltdelene 
som bordet består av, og sammenhengen til 
omgivelsene. Vi ser at: 
– bordflata er en avgrenset flate (en geome-

trisk form)
– bordplata er horisontalt plassert og til-

passet vanlig sittehøyde (sammenhenger i 
det tredimensjonale planet)

– de fire bordbeina er tilpasset bordets 
lengde, bredde og bordplatas tykkelse

Spatiale (romlige) dimensjoner som form, 
størrelse, distanse og lokalisasjon er kompli-
sert å oppfatte med taktilsansen2, bl.a. fordi 
kontaktflaten mellom håndflatene og objektet 
er avgrenset. Å oppfatte store figurer, krever 
en sammensmelting (integrering) av en serie 
taktile sanseinntrykk (suksessive sanseinn-
trykk). Med utgangspunkt i at tidsintervallet 
for korttidshukommelsen er mellom 10 til 15 
sekunder [1], er det forståelig at det å oppfatte 
store objekter med taktilsansen er komplekst. 
Det er vanskelig å sette sammen sekvensielle 
sanseinput (taktile og kinestetiske) og fore-
stille seg en global form som en Euklidsk 
figur. En elev som er født blind vil derfor ikke 
bruke spatiale holdepunkter (f. eks form) på 
samme måte som en seende elev. Dermed blir 
en stedsbeskrivelse som ”ved enden av hylla” 
vanskelig å forstå. 

Ann bekrefter på mange måter denne teo-
rien i samtale om episoden med hylla. Hun 
forklarer at det var vanskelig å forstå det som 
ble sagt fordi hylla har så mange kanter. Det 
er nærliggende å anta at hun da refererer til 
sidekanter og hjørner, og at hun bruker kant 
og ende som synonymer. Ann har trolig ikke 
fokus på at kantene danner en rektangulær 
form, - grunnformen for hylla (global form). 
Denne tolkningen har jeg drøftet med en kol-
lega som er blind. Han sier at i forflytning er 
det gjenstandenes forside og detaljer på forsi-
den som er viktige. Slike fysiske holdepunk-
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ter/møtepunkter kan i noen sammenhenger 
representere en fare i forflytningen og derfor 
er de i fokus. Baksidene har mindre (eller 
ingen) betydning. Når Ann går rundt hylla, 
blir alle sider forsider etter hvert som hun 
forflytter seg. Hyllas bakside (dybden) kan 
eksistere i hennes bevissthet som en mental 
forestilling, men baksiden er ikke nødvendig 
for henne. ”Objekter uten bakside/dybde er 
mer todimensjonale enn tredimensjonale” og 
derfor kan en anta at mange forholdsord (pre-
posisjoner) som angir posisjoner i rom eller 
relasjoner mellom objekter, kan være forvir-
rende. Begrepene passer ikke til den sensoriske 
måten å oppleve gjenstandene på [7]. 

Kunnskap om rom
Kunnskap om rom blir gjerne strukturert i tre 
hovednivåer. Mikrorommet tilsvarer aktivite-
ter som knytter seg til lærebok og pult. For en 
elev som er synshemmet vil det bety hendenes 
arbeidsområde med referanse i egen kropp. 
Mesorommet tilsvarer de kjente, nære omgi-
velsene innendørs og utendørs, og makrorom-
met tilsvarer ukjente byer og land- og sjøom-
råder [2]. Ved forflytning både i mesorom og 
makrorom må den som er blind kontinuerlig 
endre det mentale bildet for egen posisjon i 
forhold til (de mentale) objektene. I et forsøk 
på å forstå kompleksiteten i dette, kan vi sam-
menligne med hvor vanskelig det er å holde 
kontroll på retning hvis man blir overrasket av 
tåke i fjellet. Når vi ikke kan vurdere forflyt-
ning ut fra faste holdepunkter, er det vanske-
lig å holde kontroll med ”mønsteret” i egen 
bevegelse. 

Selv om Ann både kjenner rektangel- og 
prismeform fra taktile illustrasjoner og model-
ler hun har arbeidet med på pulten (mikro-
rommet/småskala), er det ikke nødvendigvis 
slik at hun tenker på den store hylla som rek-
tangulær. Verken seende eller synshemmede 
barn forholder seg til små objekter på samme 
måte som til store. Nevrologisk forskning 
har vist dette gjennom å påvise hvilke hjer-

neområder som blir aktivert i arbeid med 
småskala, og at det er andre områder som er 
”spesialområder for storskala” [6]. Hjernen er 
et ufattelig komplisert og dynamisk nettverk, 
der nevrale forbindelser som blir mye brukt, 
både blir forsterket og utviklet i antall. Seende 
elever ser både rektangelet i læreboka og rek-
tangelet som lærer viser fram, samtidig med 
den rektangelformede tavla, døra og hylla, osv. 
Synet er med andre ord godt eget til å knytte 
sammen erfaringer fra småskala og storskala 
slik at det blir utviklet nevrale forbindelser 
mellom hjerneområdene. For blinde elever vil 
språket være spesielt viktig i prosessen med å 
knytte de to ”skalaene” sammen.

Geometri som bindeledd til omverdenen
Litteraturen er bemerkelsesverdig fri for teo-
rier om hvordan synshemmede barn lærer. 
Siden vi mennesker utvikler oss i det samfun-
net vi er en del av, kan en også forvente at det 
er grunnleggende fellestrekk med hensyn til 
hvordan utviklingen skjer [10]. Det er imid-
lertid en vesentlig forskjell mellom seende 
barn og blinde barn, som Foulke og Hatlen 
uttrykker på denne måten: “The world seeks 
infants who can see, but infants who cannot 
see must learn to seek the world” [3, side 7]. 
I dette utsagnet ligger det store utfordringer 
rettet mot kvaliteten i opplæringen, implisitt 
er det også en påstand om at elever som er 
synshemmet kan mangle en naturlig tilbøy-
elighet (indre motivasjon) for å utforske en 
fysisk omverden. 

Pierre van Hiele framhever undervisning 
som avgjørende for hvordan (seende)barn 
utvikler en geometrisk forståelse [9]. Han 
har beskrevet fem undervisningsfaser, som i 
en viss grad også har sammenheng med de 
fem nivåene i teorien om geometriforståelse3. 
De tre første nivåene i van Hieles teori om 
geometriforståelse vil være ramme for analy-
sene av datamaterialet i min studie. Den første 
undervisningsfasen: ”Å finne aktiviteter som 
kan gi læreren/forskeren mulighet til å tolke 
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elevens forforståelse”, er god spesialpedago-
gisk filosofi. Det er nødvendig å ha innsikt og 
kunnskap om hvordan elevene forstår eller 
misoppfatter begrepene, når begrepene skal 
brukes i ulike aktiviteter. Hovedfokus for stu-
dien er derfor hvordan en gruppe blinde elever 
på mellomtrinnet forstår vinkelbegrepet og 
egenskaper ved firkantformen. 

Geometri er forenklinger av virkelige pro-
blemstillinger. For en elev som er blind kan 
geometri også være et grunnlag for å begripe 
virkelige problemstillinger. I studien er det en 
arbeidshypotese at aktiviteter som henleder 
elevene mot egenskaper ved figurer i mikro-
rommet, kan være viktige bidrag til å forstå 
oppbyggingen av store objekter og rom. Et 
annet fokus for studien er derfor å belyse om 
elevene anvender kunnskaper som de tileg-
ner seg i et undervisningsopplegg på pulten (i 
mikrorommet), når de undersøker store gjen-
stander i omgivelsene (mesorommet). 
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Noter
1 Tambartun kompetansesenter gir tjenes-

ter til synshemmede personer og til deres 
hjemmekommuner. Se www.statped.no/
Tambartun 

2 Taktilsans er et upresist begrep. Det er 
mer korrekt å bruke begrepet taktil/hap-
tisk om denne sansemodaliteten. Siden 
haptisk er et ukjent for mange, velger jeg 
her å bruke bare taktil. Se [5b] 

3 Det er ikke rom for å presentere denne 
teorien her. Se for eksempel [6b].
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3. april går startskuddet for årets kengurukon-
kurranse. I år er siste frist for å registrere elev-
enes resultater på matematikksenterets sine 
nettsider 30. april. I fjor var det over 11 000 
påmeldte, og vi håper at det blir enda flere del-
takere i år ettersom konkurransen nå er åpen 
for elever på 8. trinn. 

Vi setter alltid stor pris på å få tilbake-
meldinger på oppgavesettene, og det håper vi 
at vi får i år også. Kengurukonkurransen er 
kun fire år gammel i Norge, og ønsket er at 
den stadig skal bli bedre. Da er vi avhengig 
av å få vite hva som fungerer og hva som kan 
endres.

Vi er alltid spente på hvordan årets opp-
gaver faller i smak hos elevene. Er 3-poengs-
oppgavene enkle nok slik at mange elever 
kommer i godt i gang? Gir 5-poengsoppgavene 
nok utfordringer til de som trenger det?  

Oppgavene i Ecolier og Benjamin er valgt 
ut fra over 500 innsendte forslag fra hele 
verden. Hva skjer med de oppgavene som ikke 
blir brukt? Faktisk ingenting! Derfor benytter 
vi anledningen til å presentere noen av disse 
i dette nummeret av Tangenten. I motsetning 
til de vanlige kenguruoppgavene har vi her 
utelatt svaralternativer. 

Lykke til!

1. Hvis a = 2 og b = 3, hvor mye er da a 2 + a 
+ ab + b + b 2?

2. Ranger disse tallene i riktig rekkefølge fra 
det minste til det største: 

 26  35  44  53  62

3. Vi velger oss to tall, for eksempel 51 og 
3, og multipliserer tallene med hver-

andre. Produktet er lik 153. Vi ser at 
sifrene i tallene og sifrene i produktet er 
de samme. Klarer du å finne flere slike 
eksempler? 

4. En hage med form som et rektangel er 
inndelt slik som tegningen viser. Hvor 
stort er arealet av plenen?

Blomster

36 m2

Frukt

15 m2

Plen

? m2

Grønnsaker

30 m2

5. Daniel har ni mynter og hver mynt er 
verd 2 cent. Anne har åtte mynter og hver 
mynt er verd 5 cent. Hvordan kan de 
fordele pengene slik at begge får like mye? 
Er dette mulig? 

6. Et fotballag med elleve spillere har en 
gjennomsnittsalder på 21 år. En spiller 
blir utvist i løpet av kampen. Da er gjen-
nomsnittsalderen plutselig 20 år. Hvor 
gammel er den utviste spilleren?

7. Hver bokstav representerer hvert sitt 
siffer. Hva er da A + B + C + D?

  A B C D
   A B C
    A B
 +    A
 = 4 3 2 1

kenguru    sidene
Anne-Gunn Svorkmo
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Lederen har ordet
Sidsel Ødegård

Kjære matematikklærere – det 
er vår! Dagene blir lengre og vi 
går lysere tider i møte, forhå-
pentligvis på flere måter. Det 
spekuleres i media om det 
denne våren er lærerne, og spe-
sielt lektorene som skal bli årets 
lønnsvinnere. I forhold til andre 
yrkesgrupper som vi kan sam-
menlignes med, henger vi etter 
i lønnsutviklingen. Lærerne har 
ikke hatt noe ordentlig lønns-
hopp siden 2002. Så nå er det 
på tide, sies det. Hvorfor i alle 
dager skal nå læreren ha mer 
lønn? Har ikke vi det så bra 
allerede at vi nå burde slutte å 
klage? NHO varsler renteopp-
gang om lærerne får innfridd 
sine krav. Likelønnskommisjo-
nen vil ha lønnsløft. Diskusjonen 
er altså i full gang.

Undersøkelser i den videre-
gående skolen viser mer enn 
30 % av lærerne vurderer å 
slutte i løpet av de nærmeste 
tre årene. Av disse vurderer ca. 
10 % å skifte bransje, mens 
20 % går av med alderspen-
sjon. I årene som kommer øker 
elevtallet i videregående skole. 
Når vi samtidig registrerer at 
rekrutteringen av nye lærere er 
lav, er det all grunn til bekym-
ring. 

Politikere engasjerer seg. 
Venstre har fremmet forslag til 

nasjonale rekrutteringsplaner 
og Høyre har foreslått å ettergi 
deler av studielånet til studen-
ter som fullfører lærerutdannin-
gen. Disse forslagene er blitt 
nedstemt av den rød–grønne 
regjeringen, så da venter vi i 
spenning på hva regjeringen 
selv foreslår. Enn så lenge sier 
departementet at de følger med 
på situasjonen, og vil komme 
med en stortingsmelding om 
saken. 

Om lærerne fortjener mer 
lønn eller ikke er vel egentlig 
ikke diskusjonen. Men spesielt 
når det gjelder realfagslærere 
konkurrerer skolen med det pri-
vate næringsliv om å rekruttere 
de nyutdannede. Og når lærer-
lønnen ligger betydelig under 
lønnen i det private, er det klart 
at nyutdannede med studielån 
faktisk tenker økonomi. Blir 
lønnen til læreren konkurran-
sedyktig med lønninger i det 
private, vil nyutdannende ha et 
reelt valg når de er ferdige med 
sine studier.

Med høyere lønninger vil også 
statusen til læreryrket heves. 
Det er skremmende med opp-
slag i media, der lærere i Oslo 
skjemmes over å si at de jobber 
som lærere. Men jeg er over-
bevist om at det ikke bare gjel-
der Oslo–lærere. Det gir ingen 

høy status å si at du jobber 
som lærer. Media er med på å 
bygge opp under slike holdnin-
ger med mye negativ vinkling 
både i forhold til lærere og den 
norske skolen. Det er sannelig 
ikke lett å overbeise de små 
håpefulle at skolen er viktig, når 
de hører på tv og leser i aviser 
at den norske skole er dårlig, 
og at lærerne ikke gjør jobben 
sin. Media har løsningen på 
dette, det er å heve standarden 
på lærerutdanningen. Nå bør 
media også fokusere på alt det 
positive som skjer i den norske 
skolen. I tilegg må man sørge 
for at forholdene for lærerne blir 
så gode at lærene ikke velger 
andre yrker, og at statusen 
heves slik at de som velger å gå 
inn i skolen kan gjøre det med 
stolthet. Vi går inn i våren med 
store forhåpninger om at våre 
forventninger innfris.

Når det er sagt, så vil jeg 
minne alle glade matematikk-
lærere på årets sommerkurs. 
I dette nummer av Tangenten 
vil dere finne mer informasjon, 
og på LAMIS sine nettsider vil 
det utover våren kommer flere 
detaljer. Meld dere på. Vi sees i 
Sandnes 080808!
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Abelske spirer
Endelig snart sommerkurs!

Om noen få måneder braker det 
løs igjen! For mange av oss har 
ikke begeistringen fra sommer-
kurset i fjor rukket å legge seg, 
og til alle dere nye er det bare 
å si: Vær tidlig ute. Her blir det 
rift om plassene!

Med stor glede og forvent-
ning kan LAMIS Rogaland 
ønske alle som underviser i 
matematikk, fra barnehage til 
høgskole/universitet, velkom-
men til årets sommerkurs i 
Sandnes. Sammen med Liver-
pool er Sandnes og Stavanger 
kulturbyhovedsteder 2008. 

Hvorfor akkurat Sandnes i 
2008?

Det er flere grunner til at LAMIS 
valgte rogalendingene som vert-
skap for sommerkurset i år. 

LAMIS Rogaland har utviklet 
seg til å bli et svært aktivt lokal-
lag, med mange medlemmer 
med stort pågangsmot og god 
nettverksånd. Det gjør mulighe-
tene for å arrangere sommer-
kurs meget gode.

I tillegg er 2008 året da VITEN-
FABRIKKEN i Sandnes åpnes 
– regionens nyeste populærvi-
tenskapelige opplevelsessenter 
for teknologi og realfag. 22. mai 
vil årets Abelprisvinner åpne 
dørene til utstillingen ABELS 

SKISSEBOK, der publikum får 
utforske og gjøre åpningsutstil-
lingen. Emner i utstillingen er 
bl.a. hjernen, intelligens, gener, 
teknologi, håndverkshistorikk, 
astronomi (planetarium til 60 
personer) materiallære knyttet 
til fiber, metall, tre, leire m.m.. 

Vitenfabrikken huser også 
den interaktive matematikk-
utstillingen ALLE TELLER, 
forprosjektet til Abelske spirer, 
som på grunn av sin populari-
tet og etterspørsel blir stående 
frem til 2010.

ABELSKE SPIRER

Årets sommerkurs har fått tit-
telen ABELSKE SPIRER, en 
tittel som går rett inn i beskri-
velsen av vårt daglige virke. 
Spirer må ha godt jordsmonn 
og omsorgsfull og kunnskapsrik 
pleie – ferdigheter og kunnska-
per vi har lang og god erfaring 
med på Jæren. 

Verksteder, foredrag og 
arrangementer vil dekke ulike 
emner rettet mot undervisere i 
realfag på ulike nivåer i utdan-
ningssystemet, fra barnehage 
til høyere utdanning. Målet for 
sommerkurset er å favne bredt, 
slik at deltakerne har flere rele-
vante og faglig gode verksteder 
å velge mellom. Verkstedsover-

sikt – innhold og kursholdere 
– finner du på LAMIS’ hjem-
mesider, under sommerkursets 
egne sider.

Tidspunkt, faglig og sosialt 
program

Sommerkurset starter fredag 
08.08.08 og avsluttes mandag 
11.08.08. Kommer du dagen 
før, kan vi anbefale besøk i kul-
turbyhovedstaden Stavanger 
(15 min. unna), eller hva med 
å bli med på felles utflukt til 
Dalsnuten (20 min. unna) for å 
nyte utsikt over nær sagt hele 
fylket?

Det faglige programmet har 
plenumsforedrag og to kurs-
økter daglig. Programoversikt 
finner du på sommerkursets 
nettsider. I tillegg arrangeres 
matematikk– og realfagsirkus i 
Sandnes gågate lørdag formid-
dag samt utflukt til Vitengarden 
på søndag. Vitengarden byr på 
interaktive eksperimenter og 
installasjoner knyttet til biologi, 
landbruk og kulturhistorie. I 
tillegg til foredrag og dagens 
andre kursøkt blir det middag, 
etterfulgt av tur til en av Jærens 
aller vakreste attraksjoner: de 
idylliske jærstrendene.

Regionen huser flere av lan-
dets eminente komikere. Den 
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mest omdiskuterte og kjente er 
vår kjære Per Inge Torkildsen. 
Med en økt spesiallaget kun for 
matematikklærere vil han med 
sin begeistring og evner innen 
matematikk, tryllekunst og lat-
termuskulaturtrening være vår 
konferansier under festmidda-
gen på lørdagen.

Overnatting

Konferansens deltakere innlo-
sjeres på Quality Hotel Resi-
dence i Sandnes sentrum (5 
min. gange fra Vitenfabrikken). 
Morgenens plenumsforedrag 
og store deler av det sosiale 
programmet foregår på hotel-
let.

Plenumsforedag

Raymond Bjuland
Bjuland er førsteamanuensis 
ved Universitetet i Agder. Han 
avslutter høsten 2008 et treå-
rig postdoktorstipend ved 
UiA der han har vært knyttet 
til forsknings- og utviklings-
prosjektet Læringsfellesskap i 
matematikk (LCM). Bjuland sine 
interesser er knyttet til klasse-
romsforskning (dialogen i klas-
serommet) og problemløsing 
med fokus på elevers arbeid 
med matematiske problemer i 
smågrupper.

Per Arne Bjørkum: 
”Hvordan annerledesten-
kerne endret vårt syn på 
naturen”
Bjørkum (dr. philos) er utdannet 
petroleumsgeolog og har vært 
ansatt i Statoil som sjefsforsker 
og spesialist før han ble dekan 

ved Universitetet i Stavanger. 
Han er særlig kjent for sin bok 
Annerledestenkerne (1998), hvor 
han viser at sentrale framskritt 
innen vitenskapene kommer fra 
de som våger å tenke radikalt 
annerledes. 

For sommerkursets deltakere 
vil han med sitt plenumsfore-
drag innlede sommerkursets 
avsluttende plenumsdebatt: 
Abelske spirer – hvordan fort-
setter vi arbeidet?

Elin Reikerås: 
”Barnehagematematikk – 
matematikklæring i barne-
hagekulturen”
Reikerås er førsteamanuensis 
ved Nasjonalt senter for lese-
opplæring og leseforskning, 
Cand, scient i matematikk og 
ansatt ved Universitetet i Sta-
vanger med barns matematikk-
utvikling som arbeidsområde. 
Hun underviser på førskole- og 
allmennlærerutdanningen og 
ved mastergradsutdanningen 
i spesialpedagogikk. Hennes 
doktorgradsavhandling hand-
ler om hvordan regneferdighe-
ter er relatert til leseferdigheter. 
Reikerås skal gi oss innspill på 
matematikk i barnehagekultu-
ren, der grunnlaget og begyn-
neropplæringen for mange av 
de Abelske spirer igangsettes.

Sigbjørn Hals: 
”Takk for at du såg meg”
Hals er utdannet lektor og 
underviser på Måløy videre-
gående i realfag. Han er leder 
i LAMIS – Nordfjord. Sigbjørn 
Hals er ressursperson for Mate-

matikksenteret og har holdt en 
rekke kurs og foredrag rundt om 
i landet. I 2007 vant han Sophus 
Lies minnepris for arbeidet med 
bruk av IKT i matematikkopplæ-
ringen. Han lover latter, litt tårer 
og en god porsjon klokskap og 
etteranke med sitt plenumsfo-
redrag.

Inge Brigt Aarbakke: 
”Mye spennende i en sirkel”
Aarbakke er grunnlegger og 
administrerende direktør i 
Brynefirmaet Aarbakke AS og 
vinner av Entrepreneur of the 
Year i 2003. Aarbakke begynte 
sin karriere i farens hestesko-
butikk, og har i dag besøk fra 
inn og utland fra interesserte 
som ønsker å komme til Jæren 
for å lære om moderne indus-
tri. Aarbakke samarbeider med 
ungt entreprenørskap og ung-
domsbedrifter, og har et stort 
engasjement for fremtidens 
gründere. I sitt plenumsfore-
drag fokuserer han på hvordan 
geometrien er viktig – fra ung-
domsskolen via videregående 
skole til arbeidslivet. Som han 
sier selv: “det er mye ukjent i 
en sirkel!”.
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Matematikkbiennalen 2008
Kari Haukaas Lunde

Matematikk er et viktig fag ved 
siden av morsmålet i skolen. 
”Matematikk – En hovedsak” 
var temaet for matematikkbien-
nalen 2008. Denne store mate-
matikkfesten samlet i år rundt 
3500 matematikklærere. Impo-
nerende at så mange samles 
med samme interesse: et løft 
for bedre matematikkunnska-
per hos lærere og elever. Her 
ligger det en nasjonal kraft som 
vil vise igjen i det daglige arbeid 
i svensk skole. Det var foreles-
ninger, verksteder, læremiddel-
utstillinger og prosjektarbeid i 
matematikk fra barnehagen til 
videregående. Her var det noe 
for enhver smak. Problemet var 
bare hva du maktet å få med 
deg. Det var rundt 300 tema/
emne å velge mellom på to 
dager. For en som synes mye 
kan være interessant, var det 
ikke lett å velge. Heldigvis var 
valget gjort en god stund før vi 
kom til konferansen. 

Hvor skal vi sette fokus for 
at elevene forstår matematikk 
slik at de kan gjøre nytte av den 
i hverdagen, og samtidig få se 
og oppleve at matematikk er 
et gledesfag? Det samme er vi 
nordmenn opptatt av. Det ser 
og hører vi både i media og 
aviser. 

Svenskene er flinke med 
struktur og orden. Selv om 
køene til både innregistrering og 
bespisning kunne se endeløse 
ut, gikk det veldig fort unna, 
takket være et velorganisert 
arrangement. Men ikke prøv 
deg på å gå utenom din tur. 
Lunsjen foregikk i to omganger 
med billetter som viste klok-
keslett når du skulle gå. Vi var 
to fra Norge som hadde så lyst 
til å spise lunsj sammen, men 
hadde fått tildelt billetter med 
ulikt tidspunkt. Vi bad om å få 
spise samtidig, men nei – det 
gikk ikke. 

Noe av det viktigste på slike 
konferanser er pausene der vi 
knytter nye kontakter, diskute-
rer matematikk og legger nye 
planer og visjoner for faget vi 
brenner for. Det ble en lang og 
hektisk torsdag med forelesnin-

ger og verksteder som tok for 
seg problemløsing, matema-
tikk i hverdagen, tallmønster i 
ulike tallrekker og hvor mate-
matikk og språk stod sentralt. 
Om kvelden var det dekket til 
fest i Victoriahallen i ”Svenska 
messan”. Her var det hvite 
duker med tøyservietter og en 
treretters middag med utsøkt 
underholdning. Det gjennomgå-
ende temaet var lærerens umu-
lige rolle i den svenske skolen, 
illustrert ved sanger, danser, 
sketsjer og rammende replik-
ker. Mens vi ventet på midda-
gen, underholdt vi oss selv med 
fyrstikkoppgaver. På bordene lå 
det hvite fine fyrstikkesker med 
forslag til oppgaver. Middag 
og dessert smakte godt, men 
mengden var ikke til å bli mett 
av for en voksen mann, og heller 

(fortsettes side 72)
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Kunnskap og kompetanse II
Organisasjonssekretær Svein H. Torkildsen

Fakta eller begrep?

Omkrets : diameter = π

Er dette et faktum eller et 
begrep – eller noe helt annet? 
Jeg fortsetter artikkelen fra for-
rige nummer av Tangenten med 
dette spørsmålet. Stopp opp og 
tenk deg om en aldri så liten 
stund. Jeg stiller spørsmålet i 
tilknytning til den oversikten for-
rige artikkel sluttet med: 
– fakta
– begrep
– prinsipp
– kunnskapsstrukturer

Mange ser åpenbart på dette 
med omkrets og diameter og 
π som et faktum det bare er 
å forholde seg til. Og de fleste 
husker nok sammenhengen i 
en annen form: Omkretsen = 
π diameteren eller bare O = 
πd. Eller var det kanskje 2πr? 
Hvis det da ikke var πr 2? For 
ikke å gå seg helt bort i dette 
mylderet av formler, kan det 
muligens være lurt med noen 
huskeregler. Kanskje vi skulle 
sette dette inn i ”trekanten” så 
vi får det riktig uansett hvilken 
beregning vi skal foreta med 
disse størrelsene:

Min favoritt blant huskere-
glene er den danske varian-
ten: ”Med to pi–er går det helt 
rundt.”

På villspor?

Fra en side sett er det et faktum 
at sammenhengen mellom de 
to størrelsene er som beskrevet. 
Men om vi ser på dette kun som 
fakta vi belaster hukommelsen 
med, mener jeg absolutt vi er på 
ville veier. I denne sammenhen-
gen finner vi nemlig både fakta, 
begrep og prinsipp, og de må 
behandles hver for seg som det 
de er i undervisningen.

Jeg ser på faktakunnskap 
som noe som ”bare er slik”, 
for eksempel at vi bruker den 
greske bokstaven π – pi – for å 
betegne et irrasjonalt tall med 
uendelig mange desimaler. Vi 
kunne selvsagt valgt et annet 
symbol. Men valget er nå en 
gang gjort av noen, og det er 
bare å forholde seg til det. Ut 
over dette snakker vi her om 
sammenhengen mellom to 

sentrale begreper: Omkrets og 
diameter i en sirkel. 

Begrep, filos., sammenfatning 
av kjennetegn som karakteri-
serer en gruppe gjenstander. 
(Caplex).

I eksemplet finner vi to viktige 
begrep: omkrets og diame
ter. Ofte tar vi det nok for gitt 
at elevene er fortrolige med 
begrepene, men går vi dem litt 
etter i sømmene vil vi i mange 
tilfelle finne usikre og til dels 
manglende begrep. Areal og 
omkrets kan gjerne tjene som 
eksempler. Svært mange elever 
har sine begreper knyttet til 
formler, som antydet innled-
ningsvis. Mange lærere kjen-
ner elever som gjetter på hvil-
ken formel de skal bruke uten 
å ha noen som helst kontroll på 
hvilken som er riktig og hvorfor 
den må være riktig.

Jeg har testet det ut på egne 
elever og bedt kolleger gjøre 
det samme. Vi har spurt elever 
tidlig på ungdomstrinnet: Hva 
er areal? Et av svaralternativene 
med høyest frekvens er: lengde 
gange bredde. Ofte oppstår det 
den dypeste taushet om vi så 
spør: Har en sirkel areal? Og 

O
π d
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etterpå eventuelt: Hva er lengde 
og bredde på en sirkel? Men 
ut av denne tausheten kan det 
vokse fruktbare diskusjoner. Et 
annet svaralternativ som ofte 
forekommer: Det som er inni. 
Men hva er ”det”?

Solid grunnlag

Vi må spørre oss selv hva det er 
som fører til at så mange elever 
henger fast ved slike begrep så 
pass lenge. Er det noen grep 
vi kan gjøre for at elevene skal 
utvikle rikere og mer solide 
begrep? En eksamensopp-
gave for noen år siden viste et 
blad på et rutenett med ruter på 
1 cm x 1 cm. Hvis arealbegrepet 
henger på en eller flere formler 
eller på ”det som er inni”, blir vi 
ute av stand til å svare på en slik 
oppgave. En urovekkende del 
av elevene svarte da heller ikke 
på denne eksamensoppgaven. 
Det må da tyde på at elevene 
ikke hadde en klar forestilling 
om at arealet er ”det antall kva-
dratcentimeter en får plass til 
på flaten”. Elevene bør arbeide 
med areal på en konkret måte 
ved å legge ut brikker som area-
lenheter og bruke arealmaler så 
lenge at dette danner grunnla-
get i arealbegrepet. At man kan 
foreta en effektiv ”opptelling” 
av det antall arealenheter det 
er plass til f. eks. i et rektangel 

ved å multiplisere to av sidene 
vil da være en utvidelse av are-
albegrepet. Formler eller regne-
regler er for øvrig noe elevene 
med fordel kan utvikle selv – 
eller i alle fall ikke få dem servert 
for tidlig. Og vi bør siden stadig 
vende tilbake til utgangspunktet 
med arealenheter.

Tilsvarende praktiske oppga-
ver bør elevene få når det gjel-
der omkrets. Og den praktiske 
tilnærmingen bør vi holde fast 
ved inntil begrepene får anled-
ning til å feste seg, Oppmålin-
gen kan foregå både ved å måle 
side for side og legge sammen 
del for del av omkretsen. Eller 
vi kan måle omkretsen med et 
tau og siden måle lengden på 
tauet. En slik måte å arbeide på 
gir mulighet for at flere elever 
får utnytte sine sterke sider i 
læringsprosessen.

Prinsipp kommer fra latin 
principium, som betyr «opp-
rinnelse» eller «første årsak». 
Prinsipp brukes i betydningen 
grunnsetning, som i en over-
ordnet eller grunnleggende set-
ning for tenkning eller handling. 
(Wikipedia). 

Innen vårt fagområde vil et prin-
sipp i denne betydning av ordet 
gjerne dreie seg om sammen-
henger. Det er en sammenheng 

mellom sidene i et rektangel 
og arealet til rektanglet. Det er 
også en sammenheng mellom 
omkretsen og diameteren til en 
sirkel. Det kreves både moden-
het og erfaring om vi skal se 
slike sammenhenger hvis de 
blir presentert ved en formel. 
Forholdet mellom omkrets og 
diameter er en konstant. Her 

kommer forholds begrepet 
inn som et kompliserende til-
legg. Det tar lang tid å utvikle 
et godt forholdsbegrep. Flere 
vitensentre illustrerer forhodet 
mellom diameter og omkrets 
ved å ha tre litt tykke bøyelige 
gummistenger med lengde lik 
diameteren i en sirkel. Legger vi 
disse tre etter hverandre langs 
omkretsen, ser vi at det blir en 
liten del til overs. Omkretsen 
er altså litt mer enn tre ganger 
diameteren. 

Fra praksis til matematikk

Det er etter mitt skjønn vesent-
lig for utviklingen av solide 
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begrep at elevene knytter slike 
praktiske erfaringer sammen 
med det matematiske språket. 
Det vi gjør kan uttrykkes slik: 
omkretsen er litt mer enn tre 
ganger så stor som diameteren. 
Vi kan også snu på flisa og se 
på omkrets : diameter, og vi ser 
at forholdet er litt mer enn tre. 
Variert arbeid med denne sam-
menhengen på flere sirkler vil gi 
et annet forhold til matematik-
ken i den enn om vi ber elevene 
måle omkrets og diameter og 
utføre divisjonen. Ofte skjer nok 
det uten at vi samtidig reflekte-
rer over hva denne divisjonen 
innebærer. Da knyttes det ikke 
sterke bånd mellom det prak-
tiske arbeidet og matematikken, 
og det er en forutsetning for at 
elevene skal bli gode problem-
løsere. Som nevnt i forrige artik-
kel viser PISA-undersøkelsen 
at norske elever ikke er gode 
problemløsere. En prosess der 
vi inkluderer praktisk arbeid, 
samtale om hva vi registrerer 
og den matematiske måten å 
uttrykke det på, gir et annet for-
hold til reglene eller formlene. 
Da vil også elevene kunne lese 
mening ut av uttrykkene πd, 2πr 
og 2πr 2. De vil kunne se at to 
av uttrykkene dreier seg om en 
lengde som multipliseres med 
π, og det blir det ikke et areal 
av.

Kunnskapsstrukturer

Om elevene er fortrolige med 
sammenhengen mellom mul-
tiplikasjon og divisjon, kan det 
trekkes paralleller til sammen-
hengen mellom omkrets og dia-
meter. Når vi vet at 5 · 4 = 20, 
vet vi samtidig at 20 : 5 = 4 og 
20 : 4 = 5. På samme vis: Når 
omkrets = diameter · π, vil vi 
ha omkrets : π = diameter og 
omkrets : diameter = π. Det tren-
ger vi ikke huske. Vi kan ut fra 
den ene sammenhengen reson-
nere oss fram til de to andre. Og 
vi kan trekke paralleller til alle de 
proporsjonale sammenhengene 
vi kjenner fra grunnskolemate-
matikken: vei–fart–tid, masse–
tetthet–volum, NOK–kurs–euro, 
pris–kilopris–mengde, osv. Alle 
disse sammengenhene har noe 

Saker til årsmøtet 2008?
Årsmøtet blir som vanlig gjennomført i forbindelse med som-
merkurset.

Styret planlegger en gjennomgang av vedtektene for å jus-
tere noen punkter, blant annet om lokallagene.

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må sendes styret 
innen utgangen av mai.

Sendes til sidselodegard@gmail.com eller svein.torkildsen@
matematikksenteret.no.

Innkalling og sakspapirer til årsmøtet blir lagt ut på nettsi-
dene i løpet av juni.

felles, de danner en struktur 
sammen som vi kan kalle en 
nettverkstruktur. 

Har vi gode begrep, trenger 
vi ikke huske formlene. Vi kan 
rekonstruere dem på et øyeblikk 
når vi har behov for å bruke 
dem. Er vi i en situasjon der vi 
skal gjøre mange beregninger 
med samme sammenheng, 
kan vi lage formelen og even-
tuelt sette den inn i ”trekanten”. 
Da ser vi raskt om vi skal mul-
tiplisere eller dividere uten at vi 
trenger tenke oss grundig om 
hver gang vi velger operasjon. 
Da er trekanten ikke lenger blitt 
noe vi må huske, men et verk-
tøy vi bruker når forholdene gjør 
det rasjonelt. Vi tenker matema-
tisk.
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Matematikk på andre siden 
av jorden
Mona Røsseland 

Det filippinske skolesystemet

Etter 7 måneder på Filippinene 
har jeg fått mange opplevelser 
og erfaringer som jeg ikke ville 
vært foruten. Spesielt spen-
nende har det vært å se hvor-
dan andre skolesystemer fun-
gerer. Det filippinske skolesys-
temet er delt i to, det offentlige 
og det private, og vi kan trygt 
si at det er to forskjellige ver-
dener. Det offentlige systemet 
sliter med dårlige lokaler, man-
glende utstyr og svært mange 
elever i hver klasse (gjerne 
over 50–60). I tillegg strever de 
offentlige skolene med å få kva-
lifiserte lærere, spesielt i realfag. 
Dette har sin naturlige årsak i at 
de private skolene tilbyr både 
høyere lønn og bedre ram-
mevilkår. Filippinene har store 
klasseskiller der en stor del 
av befolkningen er svært fat-
tige. Dette gjør at mange barn 
slutter tidlig på skolen, enten 
fordi foreldrene ikke har råd til 
å betale for noe så enkelt som 
transporten til skolen, eller fordi 
barna må arbeide for at familien 
skal overleve. De fattige barna 
som får anledning til å fortsette 
på skolen, har vanskelige kår 
for læring. Blant annet er det 

ikke uvanlig at de må arbeide 
etter skoletid slik at lekselesing 
blir umulig. Det er vanskelig for 
oss i den rike delen av verden 
å forstå hvilke utfordringer 
disse barna har for å lykkes på 
skolen. Men motivasjonen for 
læring er stor, for i dette landet 
er utdanningen eneste nøkkelen 
for å komme seg ut av fattig-
dommen. 

Matematikk på Filippinene og 
i Singapore

Jeg har brukt litt tid på å se på 
progresjonen i matematikk og 
hvilke type lærebøker de bruker. 
Også her er det forskjell på de 
offentlige og private skolene, 
selv om de i utgangspunktet har 
samme læreplan å gå ut ifra. De 
offentlige skolene bruker bøker 
som er billige å produsere, i grå-
papir uten særlig bruk av farger. 
Men på de lavere trinnene er 
det greie illustrasjoner til hjelp 
i konkretiseringen av fagstof-
fet. Den faglige progresjonen 
er forholdsvis rask sammen-
lignet med Norge. Allerede på 
første trinn (elevene starter som 
7-åringer) møter de brøk og 
multiplikasjon. På fjerde trinn, 
både multipliserer og dividerer 
de tresifrete tall med femsifrete 

tall. Bøkene er preget av mange 
sider med ferdighetstrening. 

Mange av de private sko-
lene har valgt å se til Singapore 
når det gjelder matematikk-
undervisning. Flere av skolene 
bruker også lærebøker fra Sin-
gapore eller USA. Språklig er 
dette helt uproblematisk, for 
både Singapore og Filippinene 
bruker engelsk som undervis-
ningsspråk. Disse bøkene er 
fargerike og slettes ikke så ulike 
våre norske, med mye bruk av 
illustrasjoner og bilder. Bøkene 
har også et annet læringssyn 
der problemløsning og åpne 
oppgaver har en fremtredende 
plass. Jeg var på en konferanse 
her i Manila om matematikkun-
dervisningen i Singapore, som 
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mange av dere vet ligger høyest 
oppe i internasjonale undersø-
kelser som TIMSS. 

Det var fascinerende å høre 
forsker Dr. Yeap Ban Har fra 
Singapore fortelle hvorfor de 
klarer seg så bra i matematikk. 
Han sier de har laget en lære-
plan med svært høye krav, og 
siden alle i landet er enige om 
hvor viktig utdanning er, har de 
bestemt seg for at de skal få 
elevene til å klare dette. Han 
sier: “The global, technological 
situation is such that we cannot 
build the future for our youths 
but we can build our youths for 
the future”.

Siden Singapore ikke har olje 
eller noen andre naturressurser, 
er de fullstendig avhengige av 
sine innbyggeres “Brainpower” 
for å klare å opprettholde sin 
høye levestandard. Det er altså 
ikke snakk om at det er nok at 
1/3 av elevene lykkes på skolen, 
det er heller ikke nok at 2/3 
lykkes! De har som mål at 95 % 
av elevene skal klare målene i 
en svært ambisiøs læreplan. Jeg 
spurte ham hvordan de klarte 
dette, og da svarte han at det 
handler om tid og hvordan en 
legger opp undervisningen slik 
at elevene forstår og lærer seg 
å tenke selv, fremfor å pugge 
regler og fremgangsmåter. Det 
hører også med til historien at 
Singapore har plukket ut noen 
basisfag som de sier er viktigst 
og det meste av undervisnings-
tiden går med til disse fagene. 
Mest tid bruker de på engelsk 
og matematikk!

Han sa også noe annet som 

jeg la meg til hjertet: ”Vi under
viser i matematikk fordi vi vil 
trene barnas hjerne til å tenke 
abstrakt. Mennesker kan utvi
kle nye ting fordi vi har evne til 
abstraksjon. Denne evnen må 
dyrkes frem hos elevene, og det 
skjer ikke gjennom memorise
ring og pugging av huskeregler. 
Den evnen kan vi bare skape 
ved å la elevene få arbeide med 
oppgaver som krever kreativt 
tankearbeid.” Her er et eksem-
pel på denne typen oppgave, 
hentet fra avgangsprøven til 6. 
trinn:

John hadde 1,5 m kopper-
tråd. Han kuttet en del av tråden 
for å lage figuren det er bilde 
av. På figuren er det 6 likesidete 
trekanter, og lengden XY er 19 
cm. Hvor mye av koppertråden 
var til overs?

I tillegg til å fremheve viktig-
heten av å utvikle evnen til 
abstrakt tenkning, er det avgjø-
rende å gi barn en matematisk 
kompetanse som gjør dem i 
stand til å mestre hverdagslige 
gjøremål. Vi skal ikke på noen 
måter nedtone bruksaspektet 
ved matematikken.

Hva gjør de og ikke vi?

Et annet kjennetegn på skole-
systemet både på Filippinene 
(det private) og i Singapore, er 
de store kravene til elevene (og 
lærerne). Elevene blir fulgt opp 
hele veien, hver eneste lekse blir 
kontrollert og den har betydning 
for karakterene. Leksemengden 
kan for enkelte være betydelig, 
og det er ikke uvanlig at elevene 
sitter fra 4-6 timer med lekser 
hver dag. Kun enkelte helger 
i året er leksefri. Jeg har ikke 
valgt å fokusere på lærerens 
rolle denne gangen, men kan 
nevne at arbeidsdagen deres 
ofte er fra kl 6.30–17.00. 

Elevene får karakterer alle-
rede på barnetrinnet og har 
avsluttende ”eksamen” etter 
hvert trinn. Presset på elevene 
kan synes noe urimelig ut fra 
vårt ståsted, men både barna 
og familien vet at uten utdan-
ning har en liten mulighet i disse 
landene. Men jeg kan ikke fri 
meg fra tanken om at for elever 
som strever med basisfagene, 
må dette skolesystemet være 
et sant mareritt. Lærerne sier 
de tilpasser undervisningen, 
men alle elevene skal gjennom 
samme avsluttende eksamen 
hvert år, og foreldrene er liv-
redde for at barna ikke skal 
klare denne. Jeg kjenner blant 
annet folk som tar fri fra jobben 
i uken før barnas eksamen, slik 
at de kan sitte og drille med 
barna. 

Jeg er sikker på at jeg har 
de fleste med meg når jeg sier 
at vi ikke ønsker oss et skole-
system der elevene må arbeide 

X

Y
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10–14 timer med skole hver dag 
og ingen helgefri. Vi ønsker at 
elevene våre skal få anledning 
til å være barn og tilbringe tid 
sammen med venner og ulike 
fritidsaktiviteter. Men når det er 
sagt så tror jeg at vi må stramme 
kravene noe. Vi, både foreldre 
og skole, må øke forventningene 
til hva barna våre kan mestre. 
De må få større prestasjons-
krav og vi må følge opp slik at 
de blir motiverte til å innfri. Jeg 
vet at i den ideelle verden skal 
elevene være drevet av en indre 
motivasjon for skole, at de skal 
ha et sterkt ønske om å lære 
og at de synes at det er både 
interessant og moro. Vi skal på 
alle måter prøve å etterstreve 
dette idealet, men det kan godt 
være at vi må stoppe opp og 
innse at mange av våre elever 
ikke får denne indre motivasjo-
nen. Da må vi kanskje gjøre som 
disse landene og satse mer på 
ytre motivasjon. Det kan være 
”karakterer” eller så enkelt at 
leksene blir sjekket og at det 
får konsekvenser for endelig 
vurdering. Men uten en sam-
funnsdreining mot at utdanning 
er viktig, vil sannsynligvis heller 
ikke den ytre motivasjonen ha 
noen særlig virkning. 

Jeg er også sikker på at det 
bør skje en umiddelbar omprio-
ritering i norsk skole. Det er hele 
tiden blitt presset mer og mer 
inn i skolen som lærerne skal 
gjøre og ta hensyn til. Dermed 
er noe av det faglige fokuset 
forsvunnet på veien. Læreren 
må få tilbake tiden til å være 
underviser og faglig motivator.

Sommerleiren 
som glapp!

I forrige nummer av Tangenten fortalte vi om planene for en som-
merleir i matematikk. Slike tiltak er avhengig av sponsorstøtte 
hvis ikke utgiftene for den enkelte deltaker skal bli urimelig høye. 
Samtidig trenger vi tid for å gjøre grundige forberedelse. Ikke 
minst gjelder det den viktige samarbeidspartneren matematikk.
org som i tillegg ville hatt en del utgifter på forberedelsene. Vi 
måtte derfor sette en tidsfrist for når økonomien skulle være på 
plass. Det var den ikke innen midten av februar, og da var det 
bare å gi opp forsøket på å starte opp i år.

Men vi gir ikke opp idéen. Styret vil arbeide videre med å 
skaffe sponsorer slik at vi kan gjøre et nytt forsøk neste år, 
sommeren 2009.

ikke for en middelstor dame. 
Jeg tror aldri jeg har spist fra 
så små dessertskåler som der. 

Fredag var det på samme 
vis med forelesninger og verk-
steder, og i pausene gikk vi fra 
stand til stand i håp om å se noe 
nytt og revolusjonerende innen 
bøker og materiell. Så mye nytt 
var det ikke å hente. Men det 
er litt greitt å få konstatert at vi 
ligger på omtrent samme nivå 
som svenskene når det gjelder 
bøker og utstyr. 

Avslutningsforedraget ble 
holdt av den svenske undervis-
ningsministeren. Han beskrev 
fire framtidsvyer for den sven-
ske skolen, nemlig at

1. Alle elever ikke skal gå i den 
samme takten og ha den 
samme undervisningen. 

2. Alle elevene skal vurderes 
helt fra de går i barnehagen. 
Ministeren mener vurdering 
vil være motiverende for alle 
elevene.

3. Elever skal belønnes for å 
arbeide og gjøre en innsats 
i skolen. 

4. Det skal settes fokus på 
læreren og hans fagkunn-
skap. Skolemyndighetene 
vil ha bedre matematikk-
lærere, og at elevresultatene 
skal bli bedre på de interna-
sjonale prøvene.

Jeg synes vi ser spor av alt 
dette også i norsk skole.

(fortsatt fra side 66)
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