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I sommerens presseoppslag finner vi en rekke sammenlikninger av kommunene i Norge. En av dem 
dreier seg selvsagt om elevkarakterene. Pressen er opptatt av å sammenlikne storbyene. Ordførere 
må på kort varsel stille til intervju om oppgang eller nedgang i poengtallene og forklare den ene eller 
den andre tendensen som journalistene mener å spore i tallmaterialet. Noen blir utpekt til vinnere 
og smiler bredt på førstesidesoppslag, andre kommer på jumboplass og får et ”forklaringsproblem”. 
Bergen stakk av med storbyseieren når det gjelder elevkarakterene selv om plasseringen av kommunen 
på totallisten ikke var noe å skryte av. Slik skapes nyheter ut av tallmateriale når det er en politisk 
vilje til å lage slike nyheter. 

Siden rangeringen for eksamensresultatene for Bergenselevene var adskillig bedre enn for de nasjo-
nale prøvene, trekkes konklusjonen at elevene ikke skjerper seg under de nasjonale prøvene og bare 
gjør en innsats når det virkelig gjelder, nemlig på eksamen. Nå kan jo ikke nasjonale prøver og eksa-
mensresultater sammenliknes direkte, det er kun rangeringslistene som kan sammenliknes (altså 
hvilken plass en kommune har fått på totaloversikten). Dermed vil det selvsagt også dukke opp til-
svarende kandidater der plasseringsforholdet (Nasjonal prøve/eksamen) er omvendt og den bastante 
konklusjonen fra dagspressen begynner å miste fotfeste.  Det er nemlig umulig at alle kommuner 
rykker opp på den ene listen (eksamen) i forhold til den andre (nasjonale prøver). Disse raske mate-
matiske overveielser avslører fort manglende holdbarhet i argumentet og jeg  mistenker forfatteren for 
å ha sin egen agenda;  nemlig å svekke de nasjonale prøvers posisjon. Nå kan man selvsagt mene mye 
om disse prøvene, men argumentasjonen fra sommerpressen fører ikke til noen fruktbar diskusjon. 
Vi ser hvordan matematikk kan misbrukes til feil fremstilling av fakta. Samtidig ser vi tydelig  hvor 
viktig matematikk er når feiltolkninger skal avsløres slik at saklighet kan prege diskusjonen. 

Det kan være ønskelig med et samsvar mellom resultat på nasjonale prøver og eksamen. Men her 
må en tenke igjennom hva en sammenligner og hvordan. En sammenlikning med skiftende elevutvalg 
på kommunebasis som kun baserer seg på rangeringer gir veldig dårlig grunnlag for konklusjoner.

Vi håper at leserne både av TANGENTEN og dagspressen tar i bruk sine matematiske kunnskaper 
og etterlyser holdbarhet i bruk av statistisk materiale. Vi må stå vakt om den politiske debatten slik 
at den ikke forfaller med argumenter og konklusjoner tatt på grunnlag av manipulerende bruk av 
tallmateriale.
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Gunnar Gjone

Alan Mathison Turing 
(23. juni 1912 – 7. juni 1954) – mannen som visste for mye.

Etter at dronning Victoria døde i 1901 ble det 
politiske England forandret. Fra å være et stabilt 
samfunn ble England i de følgende årene stilt 
overfor en rekke kriser – streiker, nesten borger-
krig i Irland, og så den første verdenskrigen. På 
mange områder var det dyptgripende endringer. 
Vitenskapens autoritet økte og ny teknologi – 
spesielt innenfor kommunikasjon – forandret 
verdensbildet. Inn i denne situasjonen ble Alan 
Turing, en av det 20. århundrets største mate-
matikere, født i 1912. Foreldrene hadde kort tid 
i forveien kommet tilbake fra India, der faren 
hadde hatt en sivil administrativ stilling. Fami-
lien lot seg i liten grad påvirke av den urolige 
situasjonen i England, og Alan ble skånet for det 
som skjedde i samfunnet i de første 20 årene av 
livet [1]. Senere i livet kom han mye i kontakt 
med konfliktsituasjoner i samfunnet, og han ble 
også engasjert i krigen som kom i 1939.

Han viste tidlig interesse for matematikk og 
naturvitenskap. Et annet trekk ved ham som 
ble mer tydelig under oppveksten var at han i 
en viss forstand tok alle utsagn bokstavelig. Det 
vil si han fulgte den formelle logikken når det 
gjaldt å tolke utsagn. Han hadde liten evne ”til 
å lese mellom linjene”. For eksempel hadde han 
ikke undertegnet et identitetskort da han var i 

militærtjenesten – fordi han ikke var blitt bedt 
om å gjøre det.

Etter noen år på en mindre skole – Hazel-
hurst – ble han sendt til Sherborne, som hadde 
en etablert posisjon og hadde vært en av de 
første ”public schools” i England. Av natur var 
Turing ganske sky og holdt seg mye for seg selv. 
På Sherborne traff han en annen lysende bega-
velse, Christopher Morcom, og de hadde det 
biografen David Leavitt omtaler som et ”roman-
tisk vennskap”. Imidlertid døde Christopher 
Morcom tidlig.

I 1931 ble Alan Turing tatt opp på King’s 
College ved Cambridge. King’s College hadde et 
homoseksuelt ”rykte”, men det var liten aksept 
for homoseksualitet i det engelske samfunnet på 
denne tida. Det bør også nevnes her at Turing 
var en habil idrettsmann.

Ved Cambridge gjorde han seg bemerket i 
ren matematikk og i 1934 hadde han skrevet 
avhandlingen ”On the Gaussian Error Func-
tion” som tidlig året etter ga han stilling ved 
King’s College, 22 år gammel. På denne tida 
begynte han å tenke på et av matematikkens 
mest fundamentale problemer: ”the decision 
problem” (”avgjørbarhetsproblemet” eller vi 
kan kalle det ”beregnbarhetsproblemet” – hva 
som kan beregnes). Problemet var gammelt, 
men i ”moderne tid” var det matematikeren 
David Hilbert som etterlyste en løsning av dette 
problemet. I faglitteraturen blir derfor ofte det 
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tyske ordet ”Entscheidungsproblem” benyttet.
Dette ble også brukt i tittelen på Turings 

mest berømte arbeid: On Computable Numbers, 
with an Application to the Entscheidungspro-
blem. Arbeidet ble levert inn i 1936 og publisert 
i 1937. 

Alan Turing arbeidet – i en viss forstand – på 
det samme området som Kurt Gödel, men han 
hadde et annet utgangspunkt. Han brukte en 
type teoretiske ”maskiner” for å komme fram 
til et resultat. Disse har senere blitt kalt Turing-
maskiner og har spilt en viktig rolle innenfor 
matematisk logikk, som et eksempel på hva som 
kan være beregnbart.

Ved Princeton University i USA hadde 
Alonzo Church arbeidet på det samme proble-
met og hadde kommet fram til en annen forma-
lisering av løsningen – den såkalte λ-kalkulus. 
Denne ble publisert før Turing fikk publisert sin 
løsning. Turing tok kontakt med Church som 
gjerne ville ha Turing ved Princeton. Turing 
oppholdt seg ved Princeton i 1937 og 1938. Han 
arbeidet forsåvidt med Church som veileder, 
men som tidligere arbeidet han nok mest på 
egenhånd. På Princeton arbeidet han med å vise 
at løsningen til Church og hans egen løsning var 
ekvivalente.

I 1938 fikk Turing sin doktorgrad i mate-
matikk fra Princeton. Tidlig på høsten i 1938 
reiste han tilbake til England, etter å ha avslått 
et tilbud om å være assistent for John von Neu-
mann. 

Etter ankomsten til England ble han rekrut-
tert til ”the Government Code and Cipher 
School” i London. Hans interesse for koder og 
matematikk var blitt vel kjent. Under opphol-
det i Princeton hadde Turing også arbeidet med 
Riemanns hypotese, og han ønsket å bygge en 
maskin som kunne beregne nullpunktene til 
Riemanns zeta-funksjon. Turing var også i nær 
kontakt med matematikkmiljøet i Cambridge. 
Han ble involvert i kurs som tok for seg mate-
matikkens grunnlag. Et av disse ble undervist 
av Ludwig Wittgenstein. Når det gjelder Witt-
genstein kan vi passende gjengi følgende sitat 

fra [2]:

Like Turing, Wittgenstein was a ”confirmed 
solitary”, frequently retreating to a farmho-
use in rural Norway where he could write 
and think in seclusion. (s. 144) 

Oppholdet ved Cambridge ble imidlertid avslut-
tet da 2. verdenskrig brøt ut. Turing kom til 
Bletchley Park i Buckinghamshire sammen med 
en rekke andre vitenskapsmenn. Bletchley Park 
ble et senter for å knekke de tyske kodene som 
ble brukt til kommunikasjon, og Turing ble der 
til krigen var slutt.

Kodemaskinen som tyskerne hadde utviklet 
ble kalt Enigma. En gruppe polske vitenskaps-
menn hadde klart å knekke kodene. De hadde 
fått tak i (stjålet?) en tysk kommersiell versjon 
og manualer for kodemaskinen som tyskerne 
brukte. Imidlertid hadde tyskerne utvidet kapa-
siteten til Enigma slik at polakkene ikke kunne 
følge opp. Den Enigma som polakkene hadde 
ble smuglet til England. Det var da gruppen ved 
Bletchley Park overtok denne oppgaven.

Tyskerne trodde det var umulig å knekke 
koden til Enigma og fortsatte å bruke den resten 
av krigen. Gruppen med Alan Turing konstru-
erte en rekke spesialiserte datamaskiner, den 
siste ble kalt Colossus. De klarte å løse tyskernes 
kode og dette ble en viktig faktor i de alliertes 
krigføring. 

I juni 1945 ble Turing ansatt ved Natio-
nal Physics Laboratory i Teddington utenfor 

Figur 1. Turing og von Neumann vist på et frimerke fra 

Portugal
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London. Her startet han utviklingen av en 
datamaskin kalt ACE (Automatic Computing 
Engine). Utover i slutten av 1940-årene var 
Turing opptatt med konstruksjon av datamas-
kiner og kunstig intelligens. 

Han fikk tilbud om å arbeide med dette 
i Manchester, og flyttet dit på høsten i 1948. 
I Manchester konstruerte han den såkalte 
Turing-testen som kunne brukes for å avgjøre 
om en maskin kunne vise intelligens. Mer om 
dette nedenfor. Det var også under oppholdet i 
Manchester at Turing hadde kontakt med andre 
homoseksuelle, og dette brakte han opp i pro-
blemer. Homoseksualitet var straffbart, og etter 
å bli utsatt for pengeutpressing og seinere inn-
brudd, ble Turing arrestert – ikke innbrudds-
tyven.

Etter dette gikk det nedover med Turing, han 
ble mer og mer deprimert. Om morgenen den 
8. juni 1954 ble han funnet død i senga av sin 
vertinne. Ved siden av senga var det et halvspist 
eple som inneholdt cyanid. Siden Turing arbei-
det med giftstoffet cyanid, ble dette først sett 
på som en ulykke, men i ettertid har det nok 
mer og mer blitt oppfattet som selvmord. Dette 
blir slått fast på frimerkearket fra England vist 
i figur 4.

Turing-maskiner
Et av de store problemene som matematikere sto 
overfor i begynnelsen av 1900-tallet, var spørs-

målet om hva som kunne beregnes. Svaret på 
spørsmålet ble funnet i ulike miljøer. I denne 
sammenhengen vil vi ta for oss løsningen til 
Alan Turing.

Turing konstruerte en type «uendelig 
maskin», og beviste at det som kunne bereg-
nes av en slik maskin i prinsippet svarte til det 
vi ville definere som beregnbart. Disse såkalte 
Turing-maskinene viste seg å være ekvivalente 
til flere andre formaliseringer av beregnbarhet. 
Fordelen med Turings formalisme var at den var 
intuitiv og ga en følelse av hvordan slike teore-
tiske beregninger kunne foregå.

Vi vil se på en måte å illustrere Turing-mas-
kiner på. Konstruksjonen er som følger: Maski-
nen, la oss kalle den T, kan lese fra – og skrive til 
– en uendelig tape som er inndelt i ruter. Hver 
rute kan inneholde et symbol fra en endelig 
mengde. Maskinen kan videre bevege seg langs 
tapen. Maskinen har et endelig antall ”tilstan-
der”. Vi kan illustrere dette som vist på figur 5.

Når ”lese/skrive hodet” leser et symbol skjer 
ett av følgende, avhengig av ”tilstand”:
•	 Et	nytt	symbol	skrives	på	ruten	som	

behandles

T

… …

Figur 5

Figur 2. Et polsk frimerke til minne om Enigma

Figur 3. Dette frimerket fra St. Helena viser både 

Enigma og Alan Turing
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•	 Lesehodet	beveger	seg	til	høyre	eller	ven-
stre

•	 Maskinen	går	over	i	en	ny	tilstand

Vi får dermed at maskinen kan beskrives av en 
mengde der hvert element inneholder 5 ledd:

[gammel tilstand, symbol som leses, ny 
tilstand, symbol som skrives, bevegelsesret-
ning]

Vi kan her legge til at dette bare er en mulig 
måte å definere en Turing-maskin på. Det finnes 
variasjoner hvordan de kan defineres – som alle 
er ekvivalente.

La oss se på et eksempel: Vi vil konstruere 
en maskin som avgjør om en tape med 0 og 1 
inneholder et like eller odde antall 1-ere.

Maskinen har 2 tilstander, en tilstand for et 

odde antall (t
1
) og en tilstand for et jamt antall 

(t
0
). I tillegg er det en stopp-tilstand (S). Mas-

kinen vil forandre tilstand når den leser 1, men 
fortsette i samme tilstand når den leser 0. Den 
beveger seg hele tiden mot høyre. Vi vil betegne 
bevegelsesretning til høyre med ”>”. Vi setter at 
den starter på tallet 1 som er lengst til venstre av 
dataene på tapen (se figur 6).

Ved start har ikke maskinen lest noe, dvs. at 
det så langt et jamt antall (=0). Den vil stoppe 
på B og skrive 1 hvis det er odde antall 1-ere, 
eller 0 hvis det er et jamt antall 1-ere. 

Vi setter opp definisjonen av maskinen som 
en mengde av lister med 5 elementer etter føl-
gende mønster:

[gammel tilstand, symbol som leses, ny 
tilstand, symbol som skrives, bevegelsesret-
ning]

[t0 0 t0 0 >]
[t0 1 t1 0 >]
(maskinen overskriver 1 med 0)
[t0 B S 0 *]

Figur 4 De viktigste hendelsene i Turings liv finnes gjengitt på dette arket fra England

Figur 6

1 0 1 1 1 0 0 1 1 B

T0

… …
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[t1 0 t1 0 >]
[t1 1 t0 0 >]
[t1 B S 1 *]

Etter første skritt er situasjonen som vist i figur 
7.

Lesehodet fortsetter å bevege seg mot høyre 
til den støter på ”B”. Den vil stoppe, og det står 
ett symbol på tapen, ”0” eller ”1” avhengig av 
antallet 1-ere.

Det finnes også simulatorer, for eksempel på 
følgende nettsted: ironphoenix.org/tril/tm/ Her 
kan en både lese om, og få utført simulering av 
Turing maskiner.

Turing-testen
Kunstig intelligens har til tider vært et sentralt 
tema innenfor informatikk. Det har vært mange 
spådommer om at datamaskiner kan vise intel-
ligens, men hva betyr det?

Turing spådde at datamaskiner i år 2000 
kunne imitere menneskelig intelligens. Vi kan 
nå bedømme denne spådommen.

Turing-testen skulle brukes for å fastslå en 
maskins ”intelligens”. Det finnes mange vari-
anter av denne testen som alle bygger på det 
samme prinsippet: at vi kan skille kommuni-
kasjon med en maskin fra kommunikasjon med 
et menneske.

Et individ sitter i et lukket rom og kan bare 
kommunisere med et tastatur og skjerm (for å 
ha en mer aktuell situasjon). Personen kom-
muniserer med enten et menneske eller maskin 
som har de samme mulighetene. Kan individet 
finne ut om kommunikasjonen er med et men-
neske eller maskin?

Det bør legges til at både et eventuelt men-
neske eller maskin kan forsøke å villede.

I [2] finnes en rekke ulike formuleringer av 
denne og tilsvarende tester.

Aktivitet
En aktivitet som var en av Turings tidlige for-
muleringer av testen er følgende:

Tre personer er involvert, en utspørrer og 
to som skal svare. De to har ulikt kjønn og 
oppgaven til utspørreren er å avgjøre kjøn-
net til de to personene ved å stille spørsmål. 
Han kan bare stille skriftlige spørsmål og få 
skriftlige svar. De kan prøve å lure utspør-
reren. 

En liten kommentar: Denne typen situasjon har 
kanskje blitt mer aktuell enn ønskelig, på grunn 
av alle som utgir seg for noe annet enn det de 
er på internett.

Referanser
Naturlig nok finnes det en mengde referanser til 
Turing på internett. Her skal vi bare presentere to:
The MacTutor History of Mathematics archive: 

www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/
Det finnes også en hjemmeside for Alan Turing: 

www.turing.org.uk/turing/
Den mest kjente biografien er:
[1] Hodges, A. (1983) Alan Turing The Enigma 

of Intelligence. London: Unwin Paperbacks.

Biografien som denne framstillingen bygger på er:
[2] Leavitt, D. (2006) The Man Who Knew Too 

Much. Alan Turing and the Invention of the 
Computer. New York: W.W. Norton & Com-
pany.

Figur 7

0 0 1 1 1 0 0 1 1 B

T1

… …

Figur 8. Flere land har utgitt frimerker med bilde av Alan 

Turing
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Anne-Mari Jensen

Utforsking av funksjonsuttrykk 
og de tilhørende grafene ved 
hjelp av GeoGebra
Innledning
I ungdomsskolen kommer funksjoner inn som 
et av hovedområdene i læreplanen i matema-
tikk. Arbeidet med dette hovedområdet fortset-
ter i videregående skole. Jeg har prøvd å finne 
arbeidsformer hvor elevene selv må forske og 
undersøke. Tenk om vi kunne legge til rette så 
elevene våre fikk oppleve noe av spenningen og 
gleden ved å oppdage systemer og sammenhen-
ger selv!

Undersøkelsesoppgaver
Gjennom oppgaver der elevene selv må under-
søke og lete etter løsninger utfordres de til å 
tenke kreativt. De må gjette, begrunne sine 
gjetninger og lete etter regler og generaliseringer 
gjennom å analysere og systematisere spesielle 
tilfeller. Det er en trening i matematisk tenk-
ning. 

Gjennom oppgaver som skal løses i fellesskap, 
får de øve på å uttrykke seg muntlig i faget. De 
må artikulere sine tanker, kanskje argumentere 
og presisere. Mange ganger kan samtalen være 
til hjelp for forståelsen av et problem og løsnin-
gen av det. Og det er motiverende å oppdage 
sammenhenger og løsninger uten at læreren sier 

hvordan alt er.
Ved å la elevene skrive ned regler eller løsnin-

ger med egne ord, får de trening i å uttrykke seg 
presist. Og ved å analysere og diskutere det de 
har skrevet i fellesskap øves de i logisk resonne-
ring og kritisk tenkning. I tillegg vil de se at det 
kan være svært mye å lære av en feil. 

Undervisningsoppleggene som er skissert 
nedenfor kan passe til Vg1 på videregående 
skole, men like godt i de øverste klassene på 
ungdomsskolen. De fleste oppgavene nedenfor 
egner seg for samarbeid i par.

Graftegneprogram 
Dette undervisningsopplegget krever at elevene 
tegner mange grafer og studerer sammenhengen 
mellom funksjonsuttrykkene og grafene. Det 
fungerte greit når elevene hadde lommeregner 
med grafisk display. Men de siste par årene har 
elevene hatt bærbare Pc-er og vi har brukt pro-
grammet GeoGebra. Andre graftegneprogram 
kan også brukes. Men jeg har gode erfaringer 
med GeoGebra og kan anbefale det. Det er 
gratis og kan lastes ned på datamaskinene, se: 
GeoGebra.org.

Lineære funksjoner 
I første klasse på videregående skole er de fleste 
elevene fortrolig med at en lineær funksjon 
har formen y = ax + b, og at man kan illustrere 
den med en lineær graf i et koordinatsystem. 

Anne Marise Jensen
Meløy videregående skole avd. Ørnes
Anne-Mari.Jensen.Meloy@nfk.no
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På dette nivået bruker vi begrepet funksjon. I 
første omgang holder det å si at en funksjon er 
en ligning der det fins en ukjent som kan variere 
fritt, som regel x, og en annen variabel y som er 
avhengig av verdien til x.

Vi starter med at elevene kommer med for-
slag på noen lineære funksjoner som de kan 
tegne i GeoGebra (eller det tegneprogrammet 
de bruker).

Jeg velger ut et av forslagene, f. eks. y = 2x + 3 
og ber elevene skrive denne funksjonen inn i 
inntastingsfeltet nederst i bildet. Da tegnes 
grafen til denne funksjonen. Så ber jeg dem 
skrive inn mange ulike funksjonsuttrykk slik 
at linjene tegnes i samme koordinatsystem. 
De skal beholde alle linjene som går gjennom 
samme punkt på y-aksen. Andre linjer skal de 
slette. Når alle har funnet en del linjer som går 
gjennom samme punkt på y-aksen, ber jeg dem 
se på funksjonsuttrykkene som står i algebra-
vinduet til venstre. Hva er felles? Oppgaven blir 
å formulere en regel med egne ord: Hva kreves 

av funksjonene for at grafene skal gå gjennom 
samme punkt på y-aksen? Hva er likt i alle 
funksjonsuttrykkene? Og hva kan variere?

Elevene samarbeider, og alle parene må så 
lese opp sin regel. I fellesskap må hver regel 
vurderes. Er den riktig? Kan den misforstås? 
Må noe endres for at den skal bli helt klar? – Til 
slutt har alle fått sin egen regel. Her passer det å 
innføre, evt. å repetere, begrepet konstantledd.

Neste oppgave starter med at elevene på nytt 
tegner den rette linja til y = 2x + 3 i et blankt 
koordinatsystem. På samme måte skal de nå 
”samle på” linjer som er parallelle med den 
første, finne systemet og formulere en regel. Og 
alle reglene må leses høyt og vurderes. Og så 
innfører vi, eller repeterer, begrepet stignings-
tall.

En gang hadde klassen min avsluttet denne 
jobben. Jeg syntes vi hadde fått med det viktig-
ste om lineære funksjoner og grafer, da en av 
elevene sa: ”Nå har du vel tenkt å be oss finne 
mange rette linjer som går gjennom samme 

Figur 1: Rette linjer som går gjennom samme punkt på x-aksen. Funksjonsuttrykkene kommer fram i 

algebravinduet til venstre
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punkt på x-aksen?” En flott utfordring som vi 
måtte gripe!

Dette er vanskeligere. Er det nok å bare vari-
ere enten stigningstall eller konstantledd? Det 
er flott om elevene kan være med på å oppdage 
at denne regelen må ha med begge konstantene 
å gjøre. Se figur 1.

Linja y = 2x + 3 går gjennom punktet 
(–3/2, 0) på x-aksen. Flere linjer som går gjen-
nom samme punkt på x-aksen, er for eksempel 
y = 4x + 6, y = 0,5x + 0,75 og y = –x – 3/2. Vi 
kan hjelpe elevene til å finne en sammenheng 
ved å lage en tabell hvor de kan sette inn verdier 
for a og b:

a 2 4 0,5 –1

b 3 6 0,75 –3/2

I alle tilfellene blir b/a = 3/2. Så alle funksjoner 
som oppfyller kravet b/a = 3/2 vil ha lineære 
grafer som går gjennom punktet (–3/2, 0). 

Gjelder denne regelen bare for linja til funk-
sjonen y = 2x + 3? Hva om vi starter med linja 
til y = –3x + 1 eller med y = 2x – 4? Vil den 
samme regelen gjelde da?

Generelle løsninger
Etter hvert er det tid for å snakke om gene-

relle løsninger. Elevene, i alle fall i Vg1T, bør få 
øving i å prøve å finne generelle regler.

Skjæringspunktet mellom grafen og y-aksen
Hvorfor ville alle rette linjer skjære y-aksen i 
konstantleddet? Jo, fordi dette er punktet der 
x = 0. Hvis vi setter x = 0 inn i funksjonsuttryk-
ket til linja, får vi y = 2·0 + 3 = 3. Da har vi vist 
at linja til y = 2x + 3 må skjære y-aksen i y = 3. 
På samme måte kan vi vise at det alltid blir slik 
at linja til y = ax + b vil skjære y-aksen i y = b.

Skjæringspunktet mellom grafen og x-aksen
I punktet der linja y = 2x + 3 skjærer x-aksen, 
er y = 0. Ligningen blir da 0 = 2x + 3. Vi får 
2x = –3 og x = –3/2. Da har vi vist at linja må 
skjære x-aksen i x = –3/2. Og vi så ovenfor at 

lineære funksjoner som er slik at konstanledd/
stigningstall = 3/2 vil gi linjer som går gjennom 
punktet –3/2 på x-aksen.

Og generelt for linja y = ax + b : Vi setter y = 0 
og får 0 = ax + b. Vi får ax = –b og x = –b/a. Så 
alle rette linjer y = ax + b går gjennom punktet 
x = –b/a på x-aksen. Og alle lineære funksjoner 
som er slik at b/a blir lik det samme tallet, vil 
ha grafer som går gjennom samme punkt på 
x-aksen.

Illustrasjon med GeoGebra
Først når vi har kommet så langt, viser jeg elev-
ene hvordan de lett kan få bekreftet sine regler 
ved hjelp av GeoGebra. 

Vi kan starte med å gi a og b hver sin tall-
verdi, f. eks. skrive inn a = 1 og b = 1. Videre 
kan vi skrive inn y = a*x + b, da tegnes linja 
y = x + 1. Høyreklikk på a og b i algebravinduet 
og velg ”vis objekt”. Da kommer det fram gli-
dere, - små tallinjer for de to verdiene. Punktet 
på glideren kan flyttes langs glidelinjene og på 
denne måten kan vi variere verdiene til hhv. a og 
b. Samtidig kommer de tilhørende funksjons-
uttrykkene for linja fram i algebravinduet. (Se 
figur 2.) Vi kan nå på kort tid teste ut reglene på 
mange ulike funksjoner og linjer. Jeg vil under-
streke at jeg ikke ønsker å starte med disse ani-
masjonene, men heller bruke dem til slutt for å 
kontrollere og bekrefte resultatene vi har fått.

Det kan være spennende å arbeide videre 
med lineære grafer. Én oppgave kan være å 
tegne fire rette linjer slik at de dannes et kvadrat 
mellom dem. Videre kan det være en oppgave 
å finne ut hva som skal til for at to linjer skal 
stå vinkelrett på hverandre, og prøve å finne og 
formulere en regel.

Andregradsfunksjoner
For å undersøke andregradsfunksjoner og deres 
grafer bruker vi samme metodikk som ovenfor. 
Starte med en gitt funksjon, og la en og en para-
meter variere mens de andre holdes fast. Prøve 
med ulike verdier av de parametrene som holdes 
fast. Undersøke nøye og formulere regler med 
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egne ord. Lese reglene høyt, diskutere og vur-
dere. 

Når vi begynner å arbeide med funksjoner 
som gir krumme grafer, er det tid for å presisere 
og utdype funksjonsbegrepet: Det kreves at hver 
verdi av x gir nøyaktig én funksjonsverdi (én 
verdi av y eller av f(x)).

Andregradsfunksjonen er på formen 
f(x) = ax2 + bx + c. Vi kan for eksempel begynne 
med funksjonen f(x) = x2 + x + 1. I Geogebra 
kan vi først skrive inn a = 1, b = 1 og c = 1, og 
så f(x) = ax2 + bx + c. Det enkleste er å finne ut 
hva som forandrer seg og hva som ikke foran-
drer seg når c varierer. Hvorfor kan vi kalle c 
konstantledd?

I f(x) = x2 + x + 1 er a = 1, selv om ett-tallet er 
”usynlig”. Hva skjer om vi lar a variere, hva for-
andrer seg, og hva forandrer seg ikke på grafen? 
Hva skjer når a øker og når a minker, når a er 
positiv og når a er negativ? Og hva når a = 0? 
Hvorfor blir det slik? – Hvis elevene har lært 
å derivere, er det et godt tips å se på hvordan 
den deriverte forandrer seg når vi lar a variere i 
funksjonen f(x) = ax2 + bx + c .

Og når vi studerer hva ulike verdier av b 
gjør med grafen, har vi samme spørsmål: Hva 

forandrer seg, og hva forandrer seg ikke når b 
varierer? Hvordan forandrer grafen seg når vi 
lar b øke og når vi lar b minke? I GeoGebra 
kan vi merke av topp- eller bunnpunktet ved å 
skrive Extremum[f] i inntastingsfeltet nederst 
(i den norske versjonen av GeoGebra skriver du 
Ekstremalpunkt[f]). Så kan vi høyreklikke på 
punktet, slå på sporing og la verdien av b vari-
ere. Det vil da tegnes en kurve som elevene lett 
kjenner igjen. (Se figur 3.) Hva slags graf tegnes? 
Gjør det samme med utgangspunkt i funksjo-
ner med andre a-verdier, - hvordan vil a-verdien 
påvirke formen på kurven som spores?

Andre undersøkelsesoppgaver
Man kan bruke tilsvarende arbeidsmåte og la 
elevene studere polynomfunksjoner av ulike 
grader og lete etter sammenheng mellom funk-
sjonenes grad og følgende egenskaper: Største og 
minste antall nullpunkter, størst mulig antall 
ekstremalpunkter, og begrenset eller ubegrenset 
verdimengde.

Min erfaring er at når en slik arbeidsform har 
vært brukt flere ganger, vil elevene selv begynne 
å undersøke nye funksjoner på lignende måte. 
Det er nyttig når vi kommer til andre typer 

Figur 2: Ved hjelp av glidere kan vi se hvordan variasjon i verdiene til a og b påvirker grafen.
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funksjoner – som eksponentialfunksjoner, 
logaritmefunksjoner og trigonometriske funk-
sjoner.

Matematisk modellering
Læreplanene presiserer at vi skal arbeide med 
matematisk modellering. Man skal for eksem-
pel finne en funksjon som passer godt til noen 
data som er innhentet. Om dataene plottes inn 
som punkter i koordinatsystemet, kan det være 
enklere å se hvilken type graf som kan passe 
best. Da er det nyttig å være fortrolig med funk-
sjonene og hva vi kan gjøre med funksjonsut-
trykkene for å få dem til å passe best mulig til 
punktene.

Er det verdt tidsbruken?
Å jobbe på denne måten tar tid. Hensikten med 
å bruke utforskende arbeidsmetoder er å skape 
god forståelse. Det blir dessverre ikke alltid tid 
til å følge opp med så mange regneøvinger som 
det kunne ha blitt om vi hadde fulgt lærebokas 
opplegg. Jeg mener likevel at det er vel anvendt 

tid. Jeg har latt elevene i mange klasser arbeide 
på denne måten, og utforskende oppgaver enga-
sjerer de fleste. Jeg tror mange opplever den gode 
følelsen av å oppdage noe nytt og av å forstå. 

I løpet av arbeidet kommer ofte misforstå-
elser for en dag. Skal forståelsen øke, må vi få 
misforståelsene opp til overflaten og granske 
dem nøye: Hvordan var tanken bak misforstå-
elsen? Hvorfor er den feil? Hvordan skal man 
forstå det aktuelle emnet? 

Hvis vi prøver å la elevene forske og finne 
ut systemer og sammenhenger selv, må vi også 
være åpne for innspill som de kommer med 
underveis. Forløpet i et undervisningsopplegg 
kan variere fra gruppe til gruppe, og det kan 
dukke opp problemstillinger som går utenfor 
det man egentlig hadde tenkt å ta opp der og 
da. Men det at elevene selv stiller spørsmål og 
formulerer problemer, er et svært godt utgangs-
punkt for læring. Utnytt slike øyeblikk! Det er 
ikke sikkert at motivasjonen for å forstå et pro-
blem er like stor når det dukker opp i læreboka 
på et annet tidspunkt.

Figur 3: Vi kan studere hvordan bunnpunktene til denne parabelen flytter seg når vi varierer verdien av b.
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Dataprogrammerere er late av natur. I stedet 
for å gjøre jobben, prøver de å lage programmer 
som gjør jobben for dem. Jeg er dataprogram-
merer. Og for et par år siden tok jeg pedagogikk, 
så nå er jeg både programmerer og lærer. Altså 
en lat lærer. Det siste året har jeg brukt mye av 
fritiden på å utvikle et system som kan gjøre 
lærerjobben for meg. Det er det denne artik-
kelen handler om. Jeg tenkte nemlig det kan-
skje fantes flere late lærere der ute. Dere trenger 
ikke være programmerere, men litt datakyndig-
het kommer nok godt med. Hvis du føler deg 
ganske god på excel, er det bare å lese videre. 
Hvis ordene XHTML, MathML, SVG, XML 
heller ikke er fullstendig ukjente, bør du abso-
lutt lese videre. Hvis du ikke føler deg god på 
noe av det ovenstående, kan du selvsagt også 
lese videre.

Som nybakt lærer i videregående skole fikk 
jeg raskt føle på kroppen de utfordringer man 
har i blant annet matematikkundervisningen 
i skolen. Nivået på elevene varierer enormt. 

Mange av elevene i videregående skole mangler 
grunnleggende kunnskap på barneskolenivå. 
Det som viste seg å være noe av det vanskeligste 
var å finne oppgaver som passet de ulike elev-
ene, slik at jeg kunne få dem opp på det nivået 
de måtte være for å kunne ta fatt på læreplan-
målene de skulle nå. Læreboka vi brukte var 
laget for læreplanen på videregående og inne-
holdt i svært liten grad repetisjonsoppgaver. På 
internett fantes det mange oppgaver man kunne 
bruke, men ofte på uhåndterlige format. Selv-
sagt kunne man jo også få tak i lærebøker fra 
barneskolen og bruke disse. Men, til syvende og 
sist var det hele svært tidkrevende. Når man i 
tillegg skulle tilpasse oppgavene til hver elev, så 
fortonte det hele seg som en umulig oppgave. 

Med en fortid fra data og systemering lagde 
jeg derfor etter hvert et system som kunne 
hjelpe meg i lærerjobben. Det jeg har laget er 
i bunn og grunn en database for oppgaver på 
internett. Ved å registrere seg som bruker, kan 
man legge inn nye oppgaver. Hver bruker blir 
eier av sine oppgaver. Oppgavene kategoriseres 
etter læreplanmål og kan hentes ut av alle bru-
kere på ulike måter. For eksempel kan man lage 
prøver ved å spesifisere hvilke oppgaver i data-
basen man ønsker å ha med i prøven. Prøven 
sys så automatisk sammen. Slutt på kludring i 
word o.l. (figur 1). 

Samtidig med at prøven lages, lages også fasit, 
og man får også mulighet til å laste ned et excel-

Erlend Thune 
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Figur 1

ark med retteskjema for prøven. Når elevene har 
levert inn besvarelsene, legger man resultatene 
inn i excel-arket og får raskt opp poengsum for 
hver elev. De oppgaver hver enkelt elev ikke har 
fått til, vil havne i en arbeidsliste for eleven i 
excel-arket. Registrerer man elevene sine som 
brukere, kan man så laste opp arbeidslisten 
fra excel-arket, slik at hver elev får opp hvilke 
oppgaver hun må jobbe med når hun logger seg 
inn.

For å gjøre det enklere for eleven å finne 
hjelp, kan man knytte oppgavene opp mot 
lenker til eksisterende nettressurser (se utvidet 
artikkel på nettet). 

Som lærer kan man gå inn på systemet og se 
hvordan det går med hver enkelt elev. Systemet 
kan også brukes av elever som ikke har tilgang 
til pc ved å skrive ut oppgaver på papir.

Når jeg har skrevet oppgavene ut på papir, 
ber jeg elevene brette papiret slik at de ikke sjek-
ker fasit før til slutt. (Eksempler med skjermbil-
der ligger i nettutgaven av artikkelen.)

Litt av tanken min når jeg lagde systemet, var 
at oppgavedatabasen skal fylles opp på dugnad 
av datakyndige lærere. Jeg vet at det er mange 
lærere i skolen med gode datakunnskaper. Sys-
temet jeg har laget krever litt datakyndighet 
for å kunne brukes. Dilemmaet med datasys-
temer er ofte at jo mer brukervennlige de er, jo 
vanskeligere er det å få dem til å gjøre det man 
vil. Dette skjer ofte fordi man ønsker å skjerme 
brukeren for kompleksiteten i systemet. Syste-
met jeg har laget er fleksibelt, men krever i visse 
tilfeller kjennskap til et eller flere av XHTML, 
MathML, SVG og XML. Siden dette er et web-
basert system, må man skrive ting i XHTML 
hvis man ønsker spesielle tegn, stor skrift o.l. i 
oppgaveteksten. I matematikk har man gjerne 
behov for å skrive inn brøk, kvadratrøtter o.l. 
Da må man bruke MathML. SVG bruker man 
for å tegne figurer. 

For å gi en ide om hvordan MathML og SVG 
ser ut, viser jeg to eksempler nedenfor.

En brøk i MathML kan se slik ut:

<m:math xmlns:m=”http://www.w3.org/1998/

Math/MathML”><m:mfrac><m:mn>1</

m:mn><m:mn>5</m:mn></m:mfrac><m:mo>=</

m:mo><m:mfrac><m:mi>x</m:mi><m:mn>5</

m:mn></m:mfrac></m:math>
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Figur 3

Her er et eksempel på en figur i SVG:

<s:svg width=’186’ height=’200’ version=’1.1’ 

xmlns:s=’http://www.w3.org/2000/svg’><s:polyline 

points=’10,93 10,180 48,180 48,93 10,93 88,15 126,15 

48,93 48,180 126,102 126,15 ’ style=’fill:white;stro

ke:black;fill-opacity:0;stroke-width:1’/><s:polyline 

points=’10,180 88,102 88,15 88,102 126,102 ’ 

style=’stroke-dasharray: 3,3;fill-opacity:0; stroke: black; 

stroke-width: 1’/><s:text x = ’16’ y = ’192’ fill = ’navy’ 

font-size = ’12’>l = 38 cm</s:text><s:text x = ’129’ 

y = ’59’ fill = ’navy’ font-size = ’12’>h = 87 cm</

s:text><s:text x = ’90’ y = ’153’ fill = ’navy’ font-size = 

’12’>b = 110 cm</s:text></s:svg>

Ser det hele kryptisk ut? Ikke fortvil. Med litt 
eksperimentering er det lett å lage figurer i SVG. 
Og, ved hjelp av for eksempel excel kan man så 
generere tilfeldige oppgaver i hopetall.

Når en elev skal løse volumoppgaven over, 
blir den presentert som i figur 2.

Selv begynte jeg med å legge inn oppgaver for 
matematikk. Etter hvert har jeg lagt til flere fag. 
Og enda flere fag kan selvsagt legges til. Men det 
gjør seg ikke selv dessverre. Som nevnt var litt 
av tanken min når jeg lagde systemet ovenfor, 
at oppgavene i databasen lages på dugnad. Det 
er mange læreplanmål, og det er mange opp-
gavetyper som kan gis for å hjelpe elevene til å 
forstå hvert enkelt mål. Jeg begynte med å lage 
enkle oppgaver med de fire regneartene, og har 
utvidet etter hvert som jeg har hatt behov for 
det. Når man logger seg på systemet får man 
opp en rask oversikt over antall oppgaver som er 
lagt inn på ulike emner og læreplanmål.

Velger man temaet tall på skjermbildet, får 
man opp læreplanmålene for tall, for alle nivå 
i skolen. I figur 3 viser jeg de fire første av disse 
læreplanmålene. Som sagt regner jeg med at det 
er mange lærere (og andre interesserte) som 
sitter med nødvendige datakunnskaper for å 
kunne bidra. Hvis alle legger inn noen oppga-
ver på sitt undervisningstrinn, bør vi etter hvert 
kunne få en stor mengde oppgaver å tilpasse 
undervisningen med. 

Det skjer mye på området “elektronisk 
læring”. Etter hvert som informasjonsutveks-
lingsformatene standardiseres regner jeg også 
med at oppgavene i “vår” database kan brukes 
som kilde når man f.eks. skal gi elevene elek-
troniske prøver. Det er her XML kommer inn i 
bildet. Informasjon fra oppgavedatabasen kan 
hentes ut på XML format, noe som gjør den lett 
tilgjengelig for tredjeparts produkter. I nettutga-

(fortsettes side 31)
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Lill Karoliussen, Elin Natås

Magne Nyborgs systematiske 
begrepsundervisning 
– Hvordan bruke den i begynneropplæringen?

Overgangen fra barnehage til skole kan være 
problematisk. I barnehagen er leken konkret, 
men med abstraksjoner, forestillinger og fan-
tasi i form av - ”vi leker at ..”, eller ”vi gjør det på 
liksom” i uforpliktende dialog og samspill. På 
skolen blir den krevende akademiske, boklige og 
abstrakte verden ofte vanskelig. Hvordan kan vi 
lærere ”bygge bro” fra lekens konkrete verden, 
til skolens abstrakte boklige verden? 

Vi vil hevde at ”broen” mellom lekens fore-
stillinger og en boklig abstrakt verden, bør 
bygges ved hjelp av systematisk begrepslæring. 
Begrepsforståelse sikrer en felles konstant, nøy-
tral og kognitiv forståelse i kommunikasjon, til 
forskjell fra - ”vi leker at”. Begreper er redskaper 
for tanken, og begrepslæringen krever en språk-
lig bevisstgjøring fram mot felles begrepsforstå-
else. 

Med tanke på sosial utjevning i skolen, kan 
det være rimelig å anta at tidligere erfaringer 
og sosial tilhørighet får mindre betydning der 
opplæringen, helt fra første klasse, sikter mot 
en felles utvikling av begrepsforståelse gjennom 

felles redskaper for begrepsanalyse. 

Nyborgs teori og metode
En innvending er ofte at undervisning i begre-
per etter Nyborgs Begrepsundervisnings-modell 
(se nedenfor) tar lang tid. Ja, kanskje tar det 
lengre tid en annen undervisning, men elevene 
tilegner seg et verktøy for analyse og systematisk 
oppbygging av begreper som de har nytte av i 
alle fag og resten av livet. 

Nyborg utviklet sin tilnærming med sikte på 
å gi elevene felles erfaringer, forståelse og ana-
lyseredskaper gjennom systematisk begrepsun-
dervisning. Det systematiske er at alle elever 
lærer et fast sett med grunnleggende begreper. 
Disse læres et og et om gangen inntil alle er lært. 
Nyborgs mål var å gi elevene en så fullstendig 
begrepsmessig og velorganisert viten som mulig, 
om likheter og forskjeller innenfor en og samme 
klasse, og mellom ulike klasser av fenomener. 
Det siste er spesielt viktig der det kan være lett 
å forveksle, eller blande sammen begreper som 
ligner hverandre, f.eks. plass og plassere. 

Elevenes analyseredskap for å beskrive for-
skjeller innenfor en og samme klasse/kategori, 
og mellom ulike klasser, er det faste settet med 
grunnleggende begreper som de må lære. Ved 
at disse begrepene analyseres og læres gjennom 
begrepsanalysen, sikres elevene tidlig å lære å 
se forskjeller og likheter innenfor en kategori, 
og forståelse for hva en kategori eller begreps-

Lill Karoliussen 
lill.karoliussen@i-see.no

Elin Natås
elin.nataas@i-see.no

Begge arbeider privat med privatelever.
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system er. Slik får elevene en solid begrepskunn-
skap om ordene vi bruker til å beskrive ting, 
mennesker, dyr, planter, hendelser osv., dvs. de 
grunnleggende begrepene. 

Elever må kunne fange inn helheten av det 
som presenteres og beskrive denne. Samtidig 
må de være i stand til suksessivt og systematisk 
å rette sin oppmerksomheten mot delene som 
helheten består av. Ta f.eks. begrepet kalv. En 
kalv kan ligne på en stor hund, idet de begge har 
en tilnærmet rektangelformet kropp, en relativt 
lang hals, hale og fire bein. For å analysere og 
kategorisere begrepet kalv, blir det viktig å rette 
oppmerksomheten mot detaljer som størrelse, 
form, stilling, plass, lyd, osv., og oppdage for-
skjeller som pote/klove og snute/mule o.l.

Ordene som brukes til å beskrive det vi 
sanser, kalte Nyborg, grunnleggende begreps-
systemer (GBS). Han forklarte disse slik:

Grunnleggende begrepssystemer er like i at 
de:
1. Ligger til grunn for å analysere de fleste 

sansbare fenomener og brukes i konkrete 
analyser. 

2. Ligger til grunn for praktisk talt all videre 
læring, inkludert videre begreps- og ferdig-
hetslæring.

3. Er klasser av fenomener, og ligger til grunn 
for å gi utvidet forståelse av begrepet. 
Fenomenene (ulike former, farger, stør-
relser osv.) finnes i omgivelsene og kan 
erfares gjennom sansene fra første stund av 
og gjennom hele livet. 

4. Lagres først som intuitivt dannede begre-
per og 

5. kan bli gjort mer tilgjengelige for den 
enkelte ved systematisk begrepsundervis-
ning som omfatter det å bruke navn på 
GBS og ved språklig å bevisstgjøre likhets- 
og forskjellsoppdagelser. 

Listen nedenfor med GBS er kanskje ikke full-
stendig, men har vist seg å være tilstrekkelig for 
våre undervisningsformål [1] (bearbeidet etter 
Nyborg, 1994).

Når vi vil beskrive f.eks. en ball, beskrives 
den gjerne slik: Den er rund, er brun, hard og 
ikke så veldig stor. Ofte tar vi for gitt at den som 
mottar en slik beskrivelse forstår hva vi mener. 
I begynneropplæringen må vi være oppmerk-
somme på de språklige abstraksjonene som 
ligger i utsagnet. At ballen er rund, betyr at 
den har rund form, og eleven må abstrahere fra 
rund til form. At ballen er brun, betyr at den 
har brun farge, ikke så veldig stor at den har 
størrelse i forhold til noe og at den er hard at den 
er laget av noe og har en overflate. Vi ser at alla 
GBS er utraderte i utsagnet, hvilket vanskelig-
gjør utviklingen av å bli oppmerksom på ulike 
nyanser innenfor et begrep (her begrepet ball) 
og derigjennom analytisk tenkning.

Nyborg [2] kom fram til en liste over grunn-
leggende begreper:

Farge
Form – linje, flate, rom 
Stilling – vannrett, loddrett, skrå
Plass – plass i rekken, preposisjoner, posi-

sjonssystem 
Størrelse – lengde, høyde, bredde, dybde
Antall – antall deler, et hele, del av et hele
Lyd – språklyd
Rekkefølge – plass i rekken, tall, dager, mnd., 
Mønster
Retning – omfatter bevegelse
Brukes til – funksjon
Stoff – art, egenskap
Levende/ikke levende
Overflate
Temperatur
Smak
Lukt
Tid
Forandring – gjøre antall mindre/større, 

døgnet, årstider
Fart
Vekt
Kraft – tyngdekraft, elektromagnetiske kref-

ter, trykk, lufttrykk, etc.
Verdi
Kjønn
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Læreplanen i matematikk viser at så godt som 
alle GBS må være lært som forutsetning for å 
forstå og lære matematikk.

På bakgrunn av de grunnleggende begrepene 
utviklet Nyborg begrepsundervisningsmodellen 
(BU-modellen) for begrepsanalyse og systema-
tisk begrepsundervisning. Analyse av et begrep, 
består av fire operasjoner: 
1. Par-assosiasjon 
2. Selektiv Assosiasjon (SA). 
3. Selektiv Diskriminasjon (SD) 
4. Selektiv Generalisering (SG) [3] (etter 

Magne Nyborg, 1994).

Hvordan bruke Nyborgs teori og metode i 
begynneropplæringen
Systematisk begrepsundervisning, også i mate-
matikk, er å lære elevene de grunnleggende 
begrepene slik BU-modellen viser. Begrepslæ-
ring i begynneropplæring vil bl.a. si å gjøre ana-
lyser av de grunnleggende begrepene ved hjelp 
av ting/konkreter i elevenes nærmiljø. Fordi 
mestring er viktig for all læring, er det nødven-
dig å starte med noe alle elever behersker. Syste-
matisk begrepsundervisningen begynner derfor 
ofte med det grunnleggende begrepet ”farge”, 
og da med ”rød farge”. 

Vi starter med Par-assosiasjonen og viser 
først f.eks. en rød blyant og sier – den har rød 
farge. Legger deretter bort blyanten og viser 
fram f.eks. en rød lue og sier – den også har 
rød farge. Par-assosiasjonen er at begge gjen-
standene har rød farge. Blyanten og luen må ha 
tydelige forskjellige røde farger. Det er ordet/
begrepet farge som skal læres. At fargen sitter 
på en blyant, lue eller andre gjenstander, er uten 
betydning. Elevene skal kunne sammenligne 
de to gjenstandene og bli klar over at begge har 
rød farge. Hensikten er at elevene skal oppdage 
forskjellen mellom enkeltmedlemmer innenfor 
én kategori (her begrepet rød farge), for senere 
å lære forskjellene mellom ulike kategorier (de 
ulike fargene som gul, grønn, blå osv.). Det blir 
derfor galt å si – denne blyanten er rød. Begrepet 
farge blir da ikke verbalisert, og begrepet/ordet 

farge blir ikke bevisstgjort hos elevene. 
Neste steg i systematisk begrepslæring er 

Selektiv assosiasjon. Elevene skal nå være 
aktive. I sitt nærmiljø (klasserom eller ute) skal 
de finne ulike gjenstander som de mener har rød 
farge, og legge dem i en felles kasse e.l. framme 
ved kateteret. Alle elever må finne minst én ting 
hver.

Det neste steget er Selektiv diskriminering, 
hvor hver innsamlet gjenstand skal analyseres. 
I denne delen av den systematiske begrepsun-
dervisningen skal det foregå en diskusjon elev-
ene mellom og mellom lærer og elevene. Har 
f.eks. denne sokken, boken, sekken osv., rød 
farge? Barn kjenner som regel denne fargen før 
de begynner på skolen, men det er viktig å få en 
diskusjon i klassen. Finnes det bare én rødfarge? 
Nei, rød farge går fra rødt over mot blått, og fra 
rødt mot gult. I tillegg kan rødt blandes med 
hvitt og svart. Hva heter de forskjellige røde far-
gene? Elevene bør lage et begrepssystem for ”rød 
farge”, hvor f.eks. ”julenisserød” er den over-
ordnede fargen og de andre røde fargenyansene 
er underordnet ”julenisserødt.” Er rosa en rød 
farge? Svært få vet at rosa tilhører begrepet rød 
farge. Be elevene blande en dråpe rød farge i en 
passende mengde hvit farge, for å se hvilken 
farge de får. 

Forhåpentligvis er det blitt samlet inn gjen-
stander som ikke tilhører begrepet rød farge. 
Hvis ikke, sørger læreren for at en gjenstand 
med en annen farge kommer i kassen for selek-
tiv assosiasjon. Etter en diskusjon om hvorvidt 
gjenstanden har rød farge eller ikke, blir klas-
sen og læreren enige om at denne ikke har rød 
farge. 

Denne diskrimineres og legges i en eske 
påskrevet selektiv diskriminering. Gjenstan-
den tilhører ikke begrepet rød farge. 

Alle gjenstandene i kassen for selektiv asso-
siasjon er nå like i at de har rød farge.

Systematisk begrepsundervisning er nå 
kommet fram til selektiv generalisering. Lære-
ren peker på alle gjenstandene med ulike røde 
farger, og stiller spørsmålet, ”hva har alle røde 
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farger til felles, som gjør at vi kan gi dem felles-
navnet rød farge?” Elevene skal gi dette munt-
lige svaret: ”De er like i at de har rød farge.” 
Hva kan røde farger være forskjellige i? Her må 
elevene få tid til å tenke seg om. Noen av de røde 
fargene kan være blandet med blå farge og kan 
hete f.eks. plommerød, andre med gul og hete 
rødoransj osv. 

Tilsvarende begrepsanalyse kan gjøres av de 
fleste konkrete begreper. 

Elevene vet nå hvordan et begrepssystem 
fungerer, og de har en viten og god forståelse 
av det grunnleggende begrepet ”farge”. Senere 
kan dette utvides fra et grunnleggende- til et 
fagbegrep i tegning, form og farge ved å spørre 
hva begrepet ”farge” betyr? Farge kan bl.a. bety 
kulør, f.eks. vise politisk kulør, stoff eller opp-
løsning med en viss farge, f.eks. vannfarger, eller 
preg, sette preg på noe, alt etter hvilken kontekst 
begrepet brukes i. 

En slik opplæring kan sies å gi elevene en 
fullstendig begrepsmessig og organisert viten 
om likheter og forskjeller innenfor en og samme 
klasse, og mellom ulike klasser av fenomener 
som kan være lett å forveksle, f.eks. begrepene 
farge og kulør. 

Begrepet plass:  
Fra BU-modell til bruk av konkreter
Begrepet ”plass” kan ikke læres eller bygges 
opp på samme måte som begrepet farge. Rik-
tignok kan vi generalisere at alt det elevene har 
samlet inn, er like i at det har plass i kassen for 
selektiv assosiasjon, men det kan bli vanskelig 
å forklare begrepet ved bruk av BU-modellen 
i f.eks. posisjonssystemet, selv om det lar seg 
gjøre. Klassen eller kategorien plass må derfor 
forklares i ulike kontekster, og det kan være for-
nuftig å begynne begrepsinnlæringen med ”fast 
plass” kontra ”ikke fast plass”. Elevene har som 
regel faste plasser i klasserommet, og dette kan 
problematiseres med hvorfor det er fornuftig å 
ha faste plasser. I den første tiden av skoleåret 
har ofte pultene påskrevet elevenes navn. Det 
er faste navngitte plasser som elevene lærer å 

kjenne. Begrepet ”plass” må også forklares som 
plass i forhold til noe(n). Hvor har Kari plass i 
forhold til Per? Her kommer alle preposisjonene 
inn i plassbeskrivelsen, som f.eks. ved siden av 
o.l. Ofte forklarer vi f.eks. at bokstaven ”r” står 
bak bokstaven ”o”, i ordet mor. Termen ”bak 
bokstaven o”, vil for noen elever kunne bety 
bak tavlen, dersom det er der ordet er skre-
vet. Bl.a. derfor er det viktig, når elevene lærer 
å skrive bokstaver, at de lærer plassbegrepene 
høyre, venstre, oppe, nede, over, under og midt 
på. En ”b” består av en rund form, med liten 
størrelse, som har plass nede på høyre side av 
en rettlinjet form i loddrett stilling, med stor 
størrelse. Plassbegrepene foran og bak kan også 
forklares som forside og bakside av noe. Plass-
begrepet er ”stort” mentalt sett, for når to elever 
står vendt mot hverandre, blir f.eks. høyre side 
motsatte for elevene. På samme måte vil vin-
duer og dører kunne være på henholdsvis høyre 
og venstre side alt etter hvor elevenes forside er. 
Bruk elevene som konkreter og la dem arbeide 
med plassbegrepet. 

Begrepet ”plass” er kanskje det grunnleg-
gende begrepet som har størst betydning i 
begynneropplæringen i matematikk. Det betyr 
at før de lærer begrepet ”antall”, bør elevene 
være fortrolig med begrepet ”fast plass”, som 
danner grunnlaget for posisjonssystemet. For å 
anskueliggjøre titallssystemet, anbefales å bruke 
læringsverktøy som konkret viser sifferplassene 
med enerplass, tierplass, osv. Dermed blir det 
mulig å demonstrere tierovergangen (se neden-
for). 

Å telle betyr å ta én og én om gangen. Bruk 
gjerne Cuisenaire-staver som konkreter, og 
forklar elevene at de hvite terningene brukes 
som enere. En terning og en terning til blir to. 
Antallet to og en til blir tre, antallet tre og en til 
blir fire, osv opp til ti. Alle enere har fast plass, 
men hvor er enerplassen i posisjonssystemet? 
Det finnes temalinjaler å få kjøpt som nettopp 
er designet med dette for øye. På temalinjalen 
om sifre er enerplassen så stor at den rommer 
ni enerterninger. Elevene teller enerne inn én 
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for én. Elevene, som kan telle til ti, oppdager at 
det da blir én ener til overs. Hvor skal den ha 
plass? Enkelte prøver å legge den oppå de andre 
enerne, for å gi den en enerplass, men det er 
faktisk ikke plass til den tiende eneren på ener-
plassen. Andre prøver å legge den tiende eneren 
på tierplassen, med en ener kan ikke ha plass 
på tierplassen. Det er da elevene lærer begre-
pet ”tierovergang”. De ni enerne på enerplas-
sen pluss den som ikke fikk plass, veksles mot 
en tierstav (Cuisenaire-stav). Det er da 0 enere 
igjen på enerplassen og de ti enerne er blitt veks-
les til én tierstav som har plass på tierplassen. 
Elevene skriver 0 på enerplassen og 1 på tier-
plassen. I begynneropplæringen er det viktig at 
elevene erfarer og ser at ti enere er like mye som 
én tier. Derfor settes tierstaven på tierplassen. 
Barn i denne alderen vil ikke bytte ti enkroner 
mot én tier, nettopp fordi de har problemer med 
å forstå at de utgjør samme verdi. En annen god 
grunn for å beholde tierstavene, er når elevene 
skal lære å låne. De har lært at det bare er plass 
til ett tallsymbol i hver sifferplass, og at tallet ti 
derfor ikke kan stå på enerplassen. Likevel låner 
vi ti fra tierplassen og skriver 10 over på ener-
plassen. Ved konkret å veksle tierstaven tilbake 
til ti enere, kan vi legge de ti enerne fra regne-
stykket ovenfor på enerplassen. 

Ved læring av nye begreper i matematikk, 
kan det være til nytte at begrepene visualiseres 
og at elevene får anledning til å knytte begre-
pene til konkreter. Konkreter gjør at elevene 
får manipulere, eller ”gripe” om begrepet. Å 
begripe, betyr å ”gripe om, fatte”, forstå. 

Begrepet ”øve” synes å være på vei ut, men 
det er viktig med mange ulike øvingsoppga-
ver, som gir ulike tilnærminger til temaet. Når 
begrepet er lært, forstått og ferdigheten i bruken 
av begrepet er innøvd, er det dannet en struktur 
for begrepet i langtidsminnet (LTM), og elevene 
er i ferd med å bygge opp et semantisk nettverk 
i LTM. 

Innenfor skolepsykologien snakkes det om 
semantiske nettverk som noe stadig flere elever 
sliter med å bygge opp. Det er funnet sterke 

sammenhenger mellom elevenes begrepsut-
vikling og utviklingen på andre kognitive og 
språklige områder. Det hevdes også at kunn-
skapen om ordenes betydning bidrar til veksten 
på andre områder, se [4]. I Spesialpedagogikk 
snakkes det om å beherske de semantiske sys-
temene innenfor matematikkens språk, se [5]. 
Nyborg sier at det å ha en grunnleggende for-
ståelse av enkeltmedlemmers forskjelligheter 
innenfor et og samme begrepssystem er selve 
forståelsen av det å analysere. Nyborgs teori om 
systematisk begrepslæring kan derfor sies å være 
selve grunnlaget for oppbyggingen av seman-
tiske nettverk. 
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Elisabeth Aksnes

Hvordan skape 
matematikkglede for elever på 
mellomtrinnet?
Etter å ha arbeidet flere år på grunnskolens 
ulike trinn, undret det meg at elevenes motiva-
sjon for matematikkfaget syntes å minke med 
økende alder. 

Jeg opplevde gang på gang elever på de yngste 
trinnene som glødet i matematikktimene. Når 
elevene så kom til mellomtrinnet, var denne 
gløden hos litt for mange av elevene fravæ-
rende. 

Hva var årsaken til dette? Kunne det ha noe 
med min undervisning å gjøre? Eller var det 
bare en naturgitt lov at jo eldre elevene blir, jo 
mindre motiverte er de for matematikkfaget?

Jeg har de siste årene vært heldig å få arbeide 
på en skole der det er et miljø for å prøve ut nye 
tanker og idéer. Der kollegaer og ledelse ikke 
er bremseklosser, men støttende når en våger 
å gjøre ting på nye måter. Så etter å ha vært en 
”tradisjonell matematikklærer”, våget jeg å løs-
rive meg fra læreboka i matematikk, slik jeg med 
den største selvfølge hadde gjort i en årrekke i 
de andre fagene jeg underviste i. 

For noen år siden hadde jeg et prosjekt 
sammen med Anne Gunn Svorkmo der vi 

var veiledere for lærere som ønsket å forandre 
sin matematikkundervisning. Selv jobbet jeg 
sammen med noen 2. klasselærere. På slutten 
av 2. klasse fikk elevene i oppgave å lage et tan-
kekart der de skulle skrive ned det de mente 
matematikk var. Noe av det elevene skrev var: 
Bowling, terninger, skrive tall, male tall, telle 
klosser, loop, 4 på rad, tankekart, lage regne-
stykker, tangram, data, linjal, pluss, minus, gan-
ging, ”arlik”, det er kjekt og det er gøy. Jeg håper 
elevene har et like bredt syn på matematikk 
når de er ferdige med grunnskolen. At foku-
set i matematikktimene ikke er regler og pug-
ging av formler og ferdigheter, men at fokuset i 
matematikktimene er forståelsen av faget, og at 
reglene og formlene blir en naturlig fortsettelse 
av det arbeidet vi sammen har gjort i timene. 

Hvordan er det så jeg prøver å tilnærme 
meg målene i kunnskapsløftet?
Elevene lærer på ulike måter, og det må jeg 
ta hensyn til i min undervisning. Undervis-
ningsmetodene jeg bruker må derfor varieres. 
Elever i 7. klasse må òg få bygge, kjenne på 
og erfare matematikken. De må dessuten få 
lov til å utforske de kreative sidene av mate-
matikken. Ofte opplever jeg elevenes engasje-
ment aller størst når de får eksperimentene, 
spille og bruke matematikken laborativt.  
Dersom jeg skal ta Kunnskapsløftet på alvor, må 
elevene få arbeide med matematikken på ulike 
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måter. Der står det m.a. at elevene skal erfare, 
oppdage, bygge og eksperimentere. Fokuset i 
matematikktimene må derfor være noen annet 
enn bare oppgaveregning der hovedfokuset ofte 
har vært det ene rette svaret (som læreren har), 
to streker under svarene og ett tall i hver rute. 

Heldigvis er det mange lærere som har fått 
øynene opp for viktighetene av at elevene får 
være de mest aktive i timene, og at elevene bør 
få være aktive på andre måter enn å regne side 
opp og side ned i matematikkbøkene sine.

Tidligere ble det hevdet at det viktigste var 
”Learning by doing”, men som Geir Botten 
skrev i et tidligere nummer av Tangenten, må 
vi ikke glemme ”reflection”. Dersom det skal 
skje læring av aktivitetene, må vi sammen med 
elevene koble aktivitetene til det de skal lære. Vi 
må hjelpe elevene til å bygge bro mellom aktivi-
tetene og læringsmålet med aktiviteten. Denne 
broen er det svært få av elevene som klarer å 
bygge selv. 

Som matematikklærer må jeg ha klart for 
meg hva målet er for de ulike aktivitetene elev-
ene gjør i timene, jeg må vite hvor elevene mine 
skal hen. Aktivitetene vi gjør må stå i sammen-
heng med målene i Kunnskapsløftet. 

Den muntlige siden av matematikkfaget er 
det dessuten òg viktig å arbeide med. Mange 
elever er ikke vant med å forklare hvordan de 
tenker. For mange av elevene er matematikk det 
som står i deres kladdebok. Når jeg overtar nye 
klasser, går det lang tid før et flertall av elev-
ene svarer noe annet enn ”vett’kje” når jeg spør 

hvordan de kom fram til et svar. Er dette fordi 
de tror at det er lærerens måte å tenke på som 
er den eneste rette? Jeg erfarer gang på gang at 
elevene har smarte og hensiktsmessige strate-
gier når de kommer fram til løsninger. Mange 
ganger er disse strategiene annerledes enn mine 
strategier, men ofte vel så enkle. Når elevene så 
får kommunisert sine strategier til medelevene, 
har gruppen av elever ulike strategier å velge 
blant. På denne måten opplever elevene at de 
blir en ressurs i gruppen. Deres måte å løse 
ufordringer på kan brukes av andre elever. 

Selv om mine elever spiller, snakker, bygger, 
utforsker, tegner og triller terninger i timene, 
arbeider de selvsagt òg med ferdighetstrening 
i faget. Matematikk er som andre fag, hardt 
arbeid. Elevene må få matematikken inn i fin-
grene. Men de må få variere måten å arbeide 
på. En av mine elever sa det så flott i fjor da jeg 
spurte hvordan hun likte å arbeide med mate-
matikkfaget: ”Jeg liker godt når vi får variere 
måtene vi arbeider på. Det må ikke bare bli opp-
gaveregning, men heller ikke bare spill.”

I tillegg er det viktig at elevene opplever at 
matematikken knytter seg til deres erfarings-
referanser. Det sier seg selv at lærebokforfat-
terne ikke klarer å knytte eksemplene til alle 
elevers erfaringsreferanser. Elever i Nord-Norge 
har helt andre erfaringsreferanser enn elever 
på Jæren. Da er det min oppgave som lærer å 
bruke eksemplene i boka som et eksempel på et 

(fortsettes side 23)
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Tom Lindstrøm

Holmboeprisen til  
Elisabeth Aksnes
Som de fleste allerede vil vite, gikk Holmboepri-
sen 2008 til Elisabeth Aksnes fra Bryne skule 
i Rogaland. Forskningsminister Tora Aasland 
overrakte prisen under en seremoni ved Oslo 
katedralskole den 19. mai. Årets to Abelprisvin-
nere, John Griggs Thompson og Jacques Tits, 
var til stede under utdelingen. Abelstyret for-
doblet tidligere i år prispengene slik at prisen 
nå er på 100 000 kroner som deles likt mellom 
vinneren og vinnerens skole.

I tillegg til å gi prisen til Elisabeth Aksnes, 
utdelte Holmboekomitéen hedersomtaler til 
Svein Anders Heggem, Tingsaker skole i Lille-
sand, og Odd Heir, Oslo Handelsgymnasium.

I sin omtale av vinneren sier Holmboekomi-
téen:

Elisabeth Aksnes har et brennende engasje-
ment for matematikkfaget. Til daglig arbeider 
hun ved Bryne skule i Time kommune, i år 
på sjette trinn. Skolen har matematikk som 
satsningsområde og har blant annet utvi-
klet en faglærertenkning på mellomtrinnet.  
 I undervisningen er Elisabeth Aksnes kjent for 
sin kombinasjon av faglig dyktighet og peda-

gogiske ferdigheter. ”Det er gildt å være i 
timene hennes. Hun har mange måter å for-
klare på – en måte til hver,” sier en av elev-
ene hennes. Hun har en praktisk tilnærming 
til den teoretiske matematikken. Dermed 
oppnår hun gode resultater som virker inspi-
rerende på mange kolleger. Hun deler med 
både elever og lærere. Slik klarer hun å inspi-
rere og motivere dem som jobber sammen 
med henne. Hun lar elevene oppleve mate-
matikkglede og mestring i sine timer. Hennes 
undervisning gjør at elevene blir bevisst sin 
egen læring. Ved å arrangere ”Mattetivoli ” 
i Brynebyen med egne elever som medar-
rangører, synliggjør hun sin hjertesak – at 
matematikk er en del av alle barns hverdag! 
 Elisabeth Aksnes har vært med å bygge 
opp en omfattende samling av konkretise-
ringsmateriell ved egen skole. I tillegg har 
hun arbeidet med en teknolab i forbin-
delse med teknologi- og designprosjekter 
og First Lego League konkurransen. Her 
bruker hun matematikken i problemløs-
ning og utforskning av praktiske situasjoner.  
 Hun stod sentralt i LAMIS (Landslag for 
matematikk i skolen) da Rogaland fikk 
sitt lokallag. Hun har også arbeidet som 
ressursperson ved Nasjonalt senter for 
matematikk i opplæringen, der hun har 
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Universitetet i Oslo
Leder i Norsk matematikkråd.
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en del av sin stilling. I denne sammenhen-
gen har hun det siste året stått for kurs-
ing i kartleggingsverktøyet ”Alle teller”. 
 Hun holder kurs på egen skole og i regionen. 
Også ungdomsskoler er interessert i hennes 
kompetanse. Regionalt har hun engasjert 
seg i MIT-prosjektet (Matematikk i Time 
kommune) som fokuserer på å heve nivået 
i matematikkundervisningen i kommunen. 
 ”Elisabeth merker vi,” sier rektor Berit Ree 
Magnussen ved Bryne skule. Også foreldre 
til nåværende og tidligere elever forteller 
om en fantastisk lærer med spennende og 
nye innfallsvinkler til matematikkfaget.  
 Som avlutning merker vi oss uttalelsen fra 
en tidligere elev: ”Da vi fikk Elisabeth ble 
matematikken kjekkere. Hun gjorde hele 
forskjellen”. 

Etter prisutdelingen arrangerte Norsk matema-
tikkråd et symposium ved Høgskolen i Oslo. 
Prisvinneren presenterte sine tanker under 
tittelen ”Hvordan skape matematikkglede for 
elever på mellomtrinnet?”, mens Morten Blom-
høj, Roskilde Universitetscenter, foreleste over 
temaet ”Hvad er en god matematikk lærer? – 
ifølge matematikkdidaktisk forskning” og Bodil 
Kleve, Høgskolen i Oslo, snakket om ”Mate-
matikklæreres forestilling om god matematik-
kundervisning – hva skjer med forestillingene i 
praksis?” Flere opplysninger om prisen og sym-
posiet (med blant annet kopier av foredragshol-
dernes notater) finnes på Holmboeprisen hjem-
meside holmboeprisen.no.

eksempel. Jeg tar utgangspunkt i gårdsbruk og 
traktorkjøring i stedet for fiskeskøyter og fisker. 
Ja, det blir merarbeid for meg som lærer, men 
jeg får elever som engasjerer seg i timene. Jeg 
prøver å se elevene som en ressurs og bruke det 
de er opptatt av i timene. 

Avslutning
Gunnar Nordberg skriver i sin bok 
”Matematikk undervisning på mellomtrinnet” 
[1] at matematikklærerens kanskje viktigste 
oppgave er å være inspirator for elevene. Dersom 
en skal få til dette, må en selv være engasjert 
i faget. Barneskolelærere er kvalifiserte(?) til 
å undervise i alle skolens fag. Dersom en skal 
undervise i 6 ulike fag en dag, sier det seg selv 
at det nesten er umulig å være like engasjert i 
norsktimen som i matematikktimen og som i 
musikktimen. Jeg tror at dersom vi skal få elever 
som er motiverte for faget, må de møte lærere 
som er engasjerte i faget. Vi lærere må i større 
grad få være faglærere, vi må få mulighet til å 
konsentrere oss om det vi kan best. Da vil vi 
ha tid og overskudd til å klare å motivere og 
engasjerte elevene i større grad enn slik det er 
på mange skoler i dag. 

Mitt ønske er at mine elever kommer til 
matematikktimene med en positiv forventning. 
Det skjer noe i disse timene! Jeg ønsker dessuten 
at jeg kan skape en glød for matematikken. At 
motivasjonen for faget fremdeles er tilstede når 
elevene er ferdige med barneskolen. Jeg ønsker 
å skape et klima der elevene våger å sette ord på 
sin matematikk. At både rette og gale svar kan 
brukes til læring i klassen. Jeg ønsker dessuten 
å gi både flinke og svake elever ufordringer som 
er tilpasset deres nivå.

Litteratur:
[1] Nordberg, G (2002): Matematikkundervis-

ning på mellomtrinnet. Gyldendal akade-
misk

(fortsatt fra side 21)
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Johann Galtung

Matematikk til  
oppdagelse, glede og fred
Foran meg har jeg en liten bok på 23 sider fra 
Læringssenteret ved utdanningsdirektoratet i 
Oslo. Boka har tittel ”Formler i matematikken” 
(Oslo, Gyldendal, 2001, 19. utgave). Nivået er 
v}ideregående skole. Det betyr at man ikke vil 
finne noe nyttig aritmetikk i en allmenn for-
stand, noe som gjør oss i stand til å kontrollere 
regninger eller inntekter og utgifter i en person-
lig økonomi.

”Landeiendommenes matematikk” er godt 
representert med geometri og trigonometri, i 
høyeste grad euklidsk, kjedelig og antakeligvis 
unyttig. Folk vil gjerne vite prislappen, antall 
kvadratmeter for så å finne kvadratmeterprisen 
for en sammenlikning. Form er mindre interes-
sant og sin, cos, tg og cotg er gammeldagse, som 
logaritmene i datamaskinens og lommeregne-
rens tidsalder, håndholdte eller ei.

De mest verdifulle eller nyttige formlene i 
boka handler om prisindeks, reallønn, vekst og 
renter; nyttige i det kapitalistiske samfunnet vi 

nå en gang lever i. Men et lite stenk av sosialde-
mokrati som hadde diskutert de mange måter å 
måle inntekter og rikdom på hadde vært på sin 
plass, kanskje i forbindelse med sannsynlighets-
regning og statistikk. For en gyllen mulighet det 
hadde vært for å komme tettere inn på en poli-
tikk som blir ledet av en rasjonalitet.

I stedet får vi de gode gamle likningene av 
første og andre grad, derivasjon og integralreg-
ning, vektorer, polarkoordinater og analytisk 
geometri. Jeg undres over hvor mange som 
noensinne har støtt på disse etter det rituelle 
farvel med matematikken ved eksamensbor-
det – bortsett fra dem som strener mot en jobb 
innen IT, ingeniørverdenen eller som foreviger 
denne typen matematikk innen læreryrket. 

Kan hende, men de lærer da å tenke mate-
matisk! Jeg har aldri sett noe bevis for denne 
hypotesen og jeg tviler sterkt på at den er sann. 
Den slags kan læres men ikke ved hjelp av mate-
matikk som er frakoblet fra tenkningen og livet, 
slik elevene opplever det (i motsetning til inge-
niørene). 

Jeg er ingen norsk nasjonalist men føler en 
viss stolthet ved at Norge skårer så dårlig ved 
PISA-undersøkelsen. Og jeg er riktig trist på 
Finland sine vegne. Denne typen matematikk 
har noe autistisk ved seg, som et liv i en boble. 
Kanskje der er noe autistisk ved finnene, som 
sitter på en benk, vinters tid, med lua trukket 
langt ned over ørene, og en flaske i hånden?  

Johan Galtung
galtung@transcend.org

Johan Galtung holdt kurs om matematikk 
og fred på LAMIS’ sommerkurs i 2007. Den 
foreliggende artikkelen er bidraget han sendte 
Tangenten etter kurset. Artikkelen er oversatt 
av Christoph Kirfel og Ole Einar Torkildsen.
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Kan hende, autistisk møter autistisk? Kanskje 
den typiske elevreaksjonen i Norge ”så kjedelig, 
jeg ble aldri grepet av det, jeg blir redd” er et 
tegn på en robust mental helse som mangler i 
Direktoratet.

Hva mangler egentlig i slik en tilnærming? 
Vi vet jo det finnes så mye mer enn et sett med 
formler. Kanskje nettopp matematikk som opp-
dagelse som et nydelig verktøy som må formes 
av brukeren, og som en kilde til glede og for-
nøyelse, og – uten å ville gjøre noe stort poeng 
ut av dette, selv om det er slik for en fredsfor-
sker – matematikk for fred. Dette overflødig-
gjør ikke matematikk for å kontrollere penger 
som går inn og ut, men det setter mesteparten 
av den matematikken jeg tidligere nevnte, på 
sidelinjen. Det meste er århundre, ja årtusener 
gammelt stoff. Ja, kanskje en må forkaste hele 
analysen (kalkulus) som er basert på kontinu-
erlige variabler som egentlig bare forekommer i 
noen deler av fysikken, og som så blir tredd over 
den økonomiske virkeligheten. 

Men tilnærmingen finnes i det lille der er 
av algebra med sine diskrete variabler, og den 
probabilistiske statistikken med stokastiske 
variabler, dette i motsetning til deterministiske 
variabler. Den generelle tesen er at diskret og 
stokastisk matematikk er mye nærmere virke-
ligheten og livet slik det blir levd av elevene enn 
kontinuerlige, deterministiske variabler som 
tjener naturvitenskapene fra opplysningstiden.

Selvsagt har vi den matematikkundervisnin-
gen vi har ikke fordi alle og enhver er opptatt 
av ingeniørkunsten, pengespørsmål eller arve-
skifte. Vi har den i dag fordi vi hadde den i går 
og vi hadde den i går fordi vi overtok den fra de 
landene som vi vanligvis tar etter. Her er sterke 
krefter i sving.

Etter denne bredsiden mot matematikken 
slik den blir undervist i dag må jeg nevne at 
jeg selv er forelsket i faget og det stiller seg det 
naturlige spørsmål hva jeg vil anbefale? Eller hva 
jeg underviser for eksempel ved TRANSCEND 
Peace University? Mengdeteori, kartesiske pro-
dukter, relasjonsteori og dens representasjon ved 

hjelp av matriser og spesielt grafer, sannsynlig-
hetsregning og statistikk. Jeg kan også åpne for 
kaos- og katastrofeteori. La meg få si noe om 
hvorfor og hvordan.

Jeg ser på matematikken som et fantastisk 
heuristisk hjelpemiddel som hjelper oss å tenke 
systematisk, ja kanskje til å tenke i det hele tatt 
og mindre som et puslespill med oppgaver som 
må løses eller et søken etter det rette svaret.

Et startpunkt kan være den doble definisjo-
nen av en mengde, som kan beskrives på den 
ene siden som en opplisting av elementer, og på 
den andre siden som elementer som oppfyller 
visse egenskaper som knytter seg til et begrep, 
noe som gir innhold og mening. Ta for eksem-
pel ”demokrati”. Det finnes en liste med land, 
men det finnes også en liste med egenskaper 
eller krav. Sammenlikner vi de to listene, vil de 
korrespondere? Vi tenker med begge deler, både 
de konkrete tilfellene og egenskapene, vi sam-
menlikner de to, korresponderer de virkelig? Og 
vi bruker ordet ”demokrati”. Gjør det med et 
par ord, det er god tanketrening. 

Så går vi videre. Frie og rettferdige valg 
(FRV), er en av de egenskapene som ligger i 
begrepet demokrati, menneskerettigheter (MR) 
er en annen. Vi multipliserer dem med hver-
andre og får fire kombinasjoner. Trikset er å 
være systematisk, å utforske dem alle sammen, 
å spørre hvilke land oppfyller begge kravene, 
kun ett av kravene eller ingen. Systematikk pro-
duserer klassifikasjon og matematikk tvinger 
oss til å være systematiske. Tenk deg at vi ikke 
finner noe land med MR men uten FRV. Hvor-
for? Den tomme ruten i skjemaet tvinger oss til 
å tenke over det. Den tomme ruten er en gave 
som åpner for noe nytt: under hvilke betingelser 
kan vi finne denne? Kanskje vi trenger en tredje 
meningsdimensjon for å komme til Bhutan?

Relasjoner tar dette over på et nytt trinn. 
Kjærlighet er en ting, sex noe annet, ekteskap en 
tredje sak. Denne gangen oppstår det åtte kom-
binasjoner, som kanskje er verdt å undersøke 
og som samtidig kan holdes opp mot empiriske 
tilfeller. Det er verdt å øve seg i å skille mellom 
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”egenskapene” til elementene og egenskapene til 
relasjonene. Elementene, en mann og en kvinne, 
kan være gode, men ekteskapet er dårlig og 
omvendt: et godt ekteskap kan forene mindre 
gode folk. En relasjon kan ikke bli redusert til 
en egenskap ved et av elementene. Og plutselig 
begynner folk å forstå at konflikt, vold og fred er 
relasjoner, ikke egenskaper ved personer, nasjo-
ner eller stater, selv om hver av dem på et vis har 
evnen til å løse konflikter, forhindre vold og å 
bygge fred. Jobben er å bygge opp relasjoner, å 
bygge elementene er ikke nok.

Hat er inne i en person, vold er på utsiden, 
sammenstøt–motsigelse–uforenelignet ligger i 
mellom, akkurat som tallet 3 i 2 < 3 < 4. Det er 
her reparasjonsarbeidet må starte og poenget er 
at spranget fra elementene til relasjonene er det 
vesentlige. De fleste folk gjør ikke dette spranget 
og ser konflikter som forårsaket av den Andre, 
den slemme, bøllen – på skolen, i ekteskapet, på 
jobben. Litt kjennskap til basale verktøy i mate-
matikk og logikk vil klarne opp i alt dette og 
gi betraktelig mer spennende eksempler enn de 
som kan lages rundt andregradslikninger eller 
sin, cos, tg og cotg.

Se på kjærlighet, sex, ekteskap, en mengde 
med tre elementer. Litt kombinatorikk og så har 
vi åtte kategorier som alle sammen uttrykker en 
eller annen idé om hva som er moralsk korrekt. 
Systematikken gir oss dem alle sammen.

Kombinér elementer og relasjoner og vi får 
strukturer. Så får vi inn isomorfismen dette store 
tankeredskap der korresponderende relasjoner 
forbinder korresponderende elementer, som 
ved et terreng og et passende kart. Gjør dette 
konseptet til gjenstand for undervisning med 
mange fascinerende eksempler og matematik-
ken har bevist seg selv. Elevene vil se at man 
kan se mer med matematikkbriller på og man 
ser det tydeligere enn med det nakne øye. Slik 
blir deres egen familie isomorf med et land i 
Latin Amerika.

Derfra kan vi fortsette til matriser og grafer. 
Med matriser kan en regne, vi kan identifisere 
kjeder og grupper av positive og negative rela-

sjoner i – la oss si – klassen. Og med grafene 
vender vi tilbake til geometrien, matematikk 
for øynene, men nå uten kontinuerlige varia-
bler, men et stort potensial for å beskrive hva 
som forgår når elementene eller punktene er 
mennesker og relasjonene, kantene i grafen, er 
relasjonene personene imellom. En liten uke og 
de viktigste begrepene i grafteorien, slik som 
sammenhengsgrad, avstand, assosierte tall, 
senter og periferi, horisontalt og vertikalt nivå 
(strukturell vold), polarisasjonsnivå (parathet 
for direkte vold) osv. er internalisert. Et ypperlig 
verktøy for konflikt- og fredsanalyse og direkte 
anvendelig i studentenes egen situasjon.

Kaosteori handler egentlig ikke om kaos men 
om hvordan man bringer orden i noe som ser 
høyst uorganisert og rotete ut (gjennom itera-
sjon av enkle prosesser). Og det er heller ikke en 
teori, men mer som en veldig generell diskurs, 
en måte å se på ting, der selvsimilaritet spiller 
en stor rolle. Akkurat som i en verden av stater, 
stater av byer, byer av familier og familier av 
folk.  Kaosteori er herlig ikke-euklidsk og åpner 
øyet for mer enn linjer og sirkler. Katastrofeteori 
viser hvordan ting kan bryte sammen. Mate-
matikken som undervises i dag er fra en gam-
meldags verden, riktignok dynamisk, men kun i 
forhold til kjente lover, kontinuerlig og determi-
nistisk. Men, det er ideologisk indoktrinering; 
verden er ikke slik. Verden er omskiftelig og kan 
forandres av oss og noen deler av matematikken 
kan vise oss hvordan. På tide å gjøre et trekk.
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Einar Jahr

Begrepsdannelse i forbindelse 
med mangekanter
I mitt mangeårige arbeid med lærerutdanning 
og nå som flittig brukt kursholder om matema-
tikk i barnehagen har jeg sjelden møtt noen som 
har forstått at alle kvadrater er rektangler. Slik 
hierarkisk begrepsdannelse finner vi i alle deler 
av matematikken, slik at for eksempel alle funk-
sjoner er relasjoner, men ikke omvendt, alle hele 
tall er rasjonale, men ikke omvendt, osv. Men 
det er når det gjelder mangekanter, at folk flest 
har lært feilaktige begreper. Disse misoppfat-
ningene formidles så videre til barn, og da setter 
de seg svært godt fast. Da jeg gikk på skolen, 
lærte jeg at et trapes var en firkant med to paral-
lelle og to ikke-parallelle sider. I dag ser vi det 
som mer fruktbart å si at et trapes er en firkant 
med to parallelle sider, slik at parallellogram-
mer, rektangler, romber og kvadrater alle er spe-
sialtilfeller av trapeser. Dette er fruktbart fordi 
alle formler som angår trapeser, også gjelder 
alle spesialtilfellene. Men fremdeles spør lærere 
elever om hva som er forskjellen på et kvadrat 
og et rektangel, og de gir ikke honnør for andre 
svar enn at rektangler er avlange, i motsetning 
til kvadrater. Så sier de at et kvadrat er en firkant 
med fire like lange sider, og glemmer vinklene. 
Dette har jeg opplevd i utallige praksisbesøk, og 

senest leste jeg et eksempel i Kunnskapsdeparte-
mentets idéhefte om matematikk i barnehagen. 
At situasjonen er slik, indikerer at det ikke er 
enkelt å endre på det. Jeg tar her ikke mål av 
meg til å gi anvisning til hvordan disse begre-
pene skal formidles, men jeg vil peke på hva 
problemet består i, og trekke noen didaktiske 
konsekvenser.

Det generelle problemet er dannelse av 
begrepshierarkier. Før det formelt-operasjonelle 
stadiet (Piaget) består barns begrepsverden stort 
sett av disjunkte begreper, dvs. at hver gjen-
stand hører til ett og bare ett begrep. Forståelse 
av mer kompliserte begrepsstrukturer utvikles 
ikke skikkelig før barna kan resonnere formelt. 
Det forhindrer ikke at barn kommer i kontakt 
med slikt lenge før. Da er det viktig at de voksne 
er klar over problemet og gir utfordringer og 
bruker et språk som tjener en god utvikling. 
Den fella mange går i, er å forenkle så mye at 
det blir feil. Et eksempel er begrepet kvadrat 
nevnt ovenfor. Barn som påstår at en blåveis 
ikke er en blåveis, men en blomst, skal ikke gis 
medhold, men heller ikke avkreves forståelse for 
den begrepsmessige sammenhengen. Det går an 
å si ”denne blomsten heter blåveis, og den blom-
sten heter hestehov” uten å kreve forståelse for 
formuleringer som ”alle blåveiser er blomster, 
men ikke alle blomster er blåveiser”. Slik kan 
en gjennom språket utvide barnas begrepsver-
den fra kun å omfatte disjunkte begreper til 
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også å omfatte begreper som overlapper hver-
andre eller tilfeller der et begrep er inneholdt 
i et annet.

Jeg tror det er lurt å lage minst mulig vesen 
av disse begrepshierarkiene for barn som ikke 
er modne til å forstå dem. Skoletradisjonen er 
altfor full av spørsmål fra lærere som forven-
ter de ”riktige” svarene. Man tør ikke snakke 
om rektangler og kvadrater uten å be barna om 
definisjoner, som nødvendigvis må bli gale når 
barna ikke forstår at alle kvadrater er rektangler. 
Forskjellige ord hører til forskjellige begreper, 
og så spør man etter forskjellene, og når barna 
bare forstår disjunkte begreper, blir de nærmest 
nødt til å gi svar som siden må avlæres.

Skal man snakke om rektangler, må man 
lære barna hva en rett vinkel er, og det er et 
prosjekt for seg. Man kan kanskje komme 
unna ved å si at alle hjørnene i et rektangel er 
like, eller demonstrere ved kryssende veier som 
skjærer hverandre mer eller mindre på skrå, 
eller rett, osv. En kan ikke komme utenom å 
si at et rektangel er en firkant med bare rette 
vinkler. Det er nok å sjekke vinklene. Kanskje 
noen barn etter hvert oppdager at det er nok 
å sjekke tre av de fire vinklene; er de rette, er 
den fjerde det også. Da har de begynt å forstå 
geometriske sammenhenger (van Hiele-nivå 3). 

Hva så med kvadrater? Skal vi vente med det 
begrepet til barna kan forstå det fullt ut, dvs. 
på van Hiele-nivå 3? Jeg mener nei, og det er 
nok de fleste enig med meg i. Men vi må ikke 
snakke om forskjellen på rektangler og kvadra-
ter på et tidligere stadium! Hvis en elev skal sor-
tere mangekanter etter type og legger et kvadrat 
i rektangelhaugen, skal ingen komme og si at 
det er feil. Men et avlangt rektangel skal selv-
følgelig ikke klassifiseres som kvadrat. Poenget 
er at vi bruker ordene korrekt når det er bruk 
for dem, uten løftet pekefinger. Hvis en elev sier 
at et kvadrat er en firkant med fire like lange 
sider, skal vi ikke være fornøyd med svaret. Men 
i stedet for å avkreve en mer presis beskrivelse 
kan vi vise fram en ”sirupsnipp” og spørre om 
det er et kvadrat, siden alle sidene er like lange. 
Da rettes oppmerksomheten mot vinklene. Tida 
er da moden for å innføre ordet ”rombe”, som 
alle barn synes er et morsomt ord. Men det er 
ennå en god stund til det er naturlig å spørre om 
hvilke firkanter som er både rombe og rektan-
gel, og forvente ”kvadrater” som svar. Men om 
en elev spør om et kvadrat da liksom er en slags 
rombe, skal læreren juble i sitt indre, smile pent 
og nikke, uten å tro at alle elevene skjønner det 
i samme øyeblikk.

På 1950-tallet utviklet de nederlandske matematikklærerne Pierre van Hiele og Dina van Hiele 
Geldorf  en systematikk for å undersøke og beskrive utviklingen i barns geometriforståelse. De kom 
frem til følgende fem nivåer:

Nivå Navn Prosess

1 Visualisering/gjenkjenning
Figurer → 
Klasser av figurer

2 Analyse
Klasser av figurer → 
Egenskaper til (klasser av)  figurer

3
Uformell deduksjon/ 
Logisk ordning

Egenskaper til figurer → 
Relasjoner mellom egenskaper

4 Deduksjon
Relasjoner mellom egenskaper → 
Deduktive systemer av egenskaper

5 Stringens
Deduktive systemer → 
Analyse av deduktive systemer

Hentet fra Bjørn Smestad, Geometriaktiviteter i lys av van Hieles teorier, TANGENTEN (1), 2008.
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Per Hag, Tom Lindstrøm

Algebra og geometri – 
samspillet som ble borte (del 1)

Vi vil starte med å sitere den kjente matemati-
keren Sir Michael Atiyah som fikk Abelprisen 
i 2004:

”The Faustian Offer: As you know, Faust 
in Goethe’s story was offered whatever he 
wanted by the devil in return for selling 
his soul. Algebra is the offer made by the 
devil to the mathematician. The devil says: 
”I will give you this powerful machine, 
and it will answer any question you like. 
All you need is to give me your soul: give 
up geometry and you will have this won-
derful machine.”… Of course we like to 
have things both ways: we could probably 

cheat the devil, pretend we are selling our 
soul, and not give it away. Nevertheless the 
danger to our soul is there, because when 
you pass over into algebraic calculation, 
essentially you stop thinking; you stop 
thinking geometrically, you stop thinking 
about the meaning.”

Matematikeren Ricardas Kudzma fra Vilnius 
påpeker det samme:

”Algebraic calculations, formal applications 
of formulas often dominate the math-
ematical classes. Such teaching distorts 
the essence of mathematics and forms bad 
opinion on the subject in society”

Vår egen erfaring stemmer godt overens med 
dette syn. De studenter som starter våre grunn-
kurs er i stor grad ”formelinnsettere” som har 
liten forståelse av det de driver med. (Dessuten 
er de – spesielt i senere år – svært avhengige av 
formelsamlinger og lignende.) Sammenhengen 
mellom algebraiske beregninger og det geome-
triske problemet som var utgangspunktet, ser 
ofte ut til å ha blitt borte underveis.

I denne og påfølgende artikler vil vi gi noen 
eksempler på slikt samspill som vi tror er svært 
grunnleggende for forståelse og anvendelse 
av matematikkfaget på alle nivåer. De første 
eksemplene er kanskje velkjente, men vil forhå-

Per Hag
NTNU
perhag@math.ntnu.no

Tom Lindstrøm
Universitetet i Oslo
t.l.lindstrom@cma.uio.no

Et steg videre …
Under denne vignetten vil vi i kommende 
nummer presentere stoff som egner seg 
på videregående trinn. Per Hag og Tom 
Lindstrøm åpner med en artikkelserie om 
forholdet mellom geometri og algebra.
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pentligvis illustrere det samspillet som vi mener 
er så viktig.

Eksempel 1
Forutsetning: en lysstråle som sendes ut fra 
et punkt C, reflekteres i et speil AB og deret-
ter treffer et punkt D, følger den kortest mulige 
vei. Se figur 1. 

BA
x

h2h1

l
speil

D
C

α2α1 T

Figur 1

Vi skal bevise at innfallsvinkel = utfallsvin-
kel – eller ekvivalent – at α1 = α2. Veiens lengde 
ut fra Pytagoras blir: 

Vi skal finne minimum av s når x ligger mellom 
0 og l. Derivasjon gir:

Setter vi s’(x) = 0, får vi

Fortegnsdrøfting av s’(x) viser at vi her har et 
globalt minimum for s(x). Ser vi på figuren, 

ser vi at vi kan tolke  som cos α
1
 og 

 som cos α
2
 og ovenstående likhet 

gir cos α
1 

= cos α
2
. Altså må α

1 
= α

2
 siden de 

aktuelle vinklene ligger i intervallet (0, π/2).

Vi skal nå vise at dette analytiske resultatet 
har en enkel geometrisk forklaring (se figur 2).

Vi reflekterer punktet D mhp. speilet og får 
punktet D’ som angitt på figuren. Da blir åpen-
bart veien CTD’ like lang som veien CTD, og 
siden det rette linjestykket fra C til D’ er den 
korteste av alle slike veier, ser vi at veien CT

1
D 

på figuren er den korteste veien fra C til D via 
speilet. Siden α

1 
= β på figuren (toppvinkler), og 

α
2 
= β pga. symmetrien, får vi at α

1 
= α

2
. Altså 

får vi at for den korteste veien er innfallsvinkel 
lik utfallsvinkel.

Eksempel 2
En sirkel med varierende radius berører en fast 
halvsirkel og diameteren til halvsirkelen som 

angitt i figur 3. Hvilken kurve beskrives av sen-
teret til den variable sirkelen?

Her er det naturlig å innføre et koordinatsys-
tem som angitt på figuren. Vi kan uten tap av 
generalitet anta at radien i halvsirkelen er 1. La 
senteret C i sirkelen ha koordinater (x, y). Siden 
halvsirkelen og den lille sirkelen har felles tan-

Figur 2

D
C

D‘

α2α1

T2T1 β

Figur 3

r
r

P

Q

C

O x

y
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ven av artikkelen vises et eksempel på hvordan 
slik XML kode ser ut for volumoppgaven som 
vi så på tidligere i denne teksten.

Likte du det du leste ovenfor? Gå da inn på 
www.xborrow.com for å lese mer. Og send gjerne 
en mail hvis du lurer på noe. Likte du det du 
leste, men ikke å bli kalt for ”lat”? Bytt da ut 
alle stedene det står ”lat” med ”smart”, og les 
det hele en gang til.

Figur 2

gent i P, faller radien CP langs radien OP i halv-
sirkelen. Settes CP = r, ser vi da av figuren at

Dette gir:  eller 1 – 2y = x2.
Vi har y = ½(1 – x2) – altså en parabel.

Enkel geometrisk forklaring
Vi observerer i figur 4 at de to stiplede linjestyk-
ker CQ og CO begge er lik (1 – r) – og dermed 
like lange. Ut fra definisjonen av parabel vil 

dermed C følge en parabelbue med brennpunkt 
O og styrelinje tangenten QT til halvsirkelen.

I denne artikkelen har vi sett på to problem-
stillinger der enkle geometriske resonnementer 
”vinner” over mer kompliserte argumenter fra 
analytisk geometri og kalkulus. Vi utroper geo-
metrien til vinner ikke bare fordi de geometriske 
argumentene er kortere, men også fordi de på en 
bedre måte forklarer hvorfor resultatene er som 
de er. I den neste artikkelen skal vi se på enda 
en problemstilling av denne type, men da må vi 
grave litt dypere i den geometriske verktøykas-
sen og utnytte resultater om periferivinkler og 
punktets potens. I den tredje artikkelen har vi 
tenkt å ta for oss et problem der det er vesent-
lig enklere å bruke analytiske enn geometriske 
teknikker – for ikke engang Arkimedes kan slå 
analytisk geometri i alle situasjoner!

(fortsatt fra side 14)

Figur 4

r

r

P

Q

C

O

tangentT
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Audun Holme 

Matematikk-loftet: Pappos
Jeg skal først fortelle litt om Pappos fra Alexan-
dria. Noen velger å kalle denne matematikeren 
Pappus, og på engelsk gjøres dette konsekvent. 
Men Pappus er den latinske varianten av hans 
navn, og i den østlige delen av Romerriket, som 
Alexandria lå under på Pappos’ tid, da var det 
gresk som ble brukt. Dette holdt seg helt frem til 
Konstantinopel falt til tyrkerne i 1453. Da var 
den siste rest av det gamle Romerriket kommet 
til veis ende. Men lærde og andre kulturbæ-
rere med sin klassiske dannelse og sine bøker 
flyktet til Roma og kom derfra til andre deler av 
Europa. Fremdeles med sin gresk i behold, som 
nå hadde fått en annen og mer moderne form 
enn klassisk gresk fra hellenistisk tid. 

Pappos ble født ca. 290 e.Kr. i Alexandria og 
døde samme sted ca. 350. Han var en betydelig 
geometer og regnes som den siste av de originale 
greske ge ometerne. Pappos’ hovedverk har tittel 
Synagoge eller Matematiske samlinger. Verket 
består av åtte bøker, og sammenfatter mye eldre 
arbeid. Siden origina lene i mange tilfelle er gått 
tapt, er Pappos den eneste kilden vi har. 

Han skriver et sted noe slikt som dette (se 
[7]): 

Bier vet hva de har nytte av, for eksempel 

at en sekskant er bedre enn et kvadrat eller 
en trekant når det gjelder å lagre mest mulig 
honning med bruk av minst mulig materialer. 
Men vi, som gjør krav på å vite mer enn biene, 
vil undersøke et noe videre problem. Nemlig 
at av alle polygoner med like store vinkler og 
like store sider, og med samme omkrets, er det 
alltid den som har flest vinkler som har størst 
areal. Og sirkelen med samme omkrets har areal 
større enn noen av dem. 

Men i dag kan vi nok se at det er biene som 
ler sist i dette tilfellet. For idag vet vi enda mer 
enn de gjorde på Pappos’ tid, og vi vet at det er 
nok de regulære sekskantene som er best: For da 
går det ikke noe av byggematerialene til spille på 
grunn av tomrommet mellom lagringskarene. 
Med sirkulære kar blir det mye tomrom inni-
mellom. 

Pappos beviste også nye resultater, fire av 
dem er av spesiell interesse. For det første beviste 
Pappos det som i dag bare kalles Guldins regel. 
Dette resultatet lyder slik: 

Pappos’ setninger om rotasjonslegemer
Setning 1 Dersom et plant areal av størrelse A 
roterer om en linje i planet som ikke skjærer 
arealet, da er volumet av rotasjonslegemet lik 
AL, der L er lengden av omkretsen til den sirke-
len som beskrives av arealets tyngdepunkt. 

Audun Holme
Universitetet i Bergen
audun.holme@math.uib.no
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Setning 2 Overflaten av rotasjonslegemet er 
omkretsen til A multi plisert med omkretsen 
til sirkelen som tyngdepunktet til As omkrets 
beskriver. 

Pappos beviste også to geometriske setnin-
ger. Den ene av dem er kalt opp etter Desar-
gues, men ble altså først vist av Pappos. Disse 
interessante og vakre setningene faller utenfor 
rammen vår denne gangen, og jeg skal ikke gå 
nærmere inn på dem nå, men henviser isteden 
til [2] eller til [1], som er skrevet på norsk. 

Pappos beviste, eller mer sannsynlig, gjenga, 
denne generaliseringen av Py tagoras’ setning. 
Jeg har gitt den i form av en oppgave i [3]: 

La trekanten ABC være gitt. På sidene AB 
og AC konstrueres vilkårlige parallellogram-
mer ABDE og ACFG. La forlengelsene av DE og 
FG møtes i punktet H, og trekk linjen HA. Da 
er summen av arealene til ABDE og ACFG lik 
arealet av parallellogrammet BCML der L ligger 
på DH og BL er parallell med AH, og M ligger 
på FG og CM er også parallell med AH. Neden-
for ser vi den generelle situasjonen, nederst er  
ABC rettvinklet. For en interaktiv versjon av 
disse illustrasjonene, se [5]: 

Bevis: Vi bemerker at arealet av parallellogram-
met ABDE er lik arealet av BLHA, da de har 
felles grunnlinje BA og høydene er like, nemlig 
lik avstanden mellom de parallelle linjene BA og 
DE. Men BLHA og BLNK har samme grunnlinje 
BL og like høyder, nemlig avstanden mellom 
parallellene BL og KH, så arealene er like. Altså 
har ABDE og NKBL like store arealer. Av samme 
grunner har ACFG og NKCM like store arealer, 
og påstanden følger.

Det finnes mange ulike bevis for Pytagoras’ 
setning. Noen av de aller enkleste er gjengitt i 
[4], men det beviset som har vært mest brukt i 
undervisningen er sannsynligvis Euklids eget 
bevis. Det beviset er et spesialtilfelle av Pappos’ 
bevis, og er lagt ut som en interaktiv prosess på 
[5]. Men når en har så enkle bevis som de fra 
[4], hvorfor har da Euklid valgt et så komplisert 
bevis? Visste han ikke bedre? Jo, både Euklid og 
Pytagoras visste nok bedre. Jeg kommer tilbake 
til forklaringen på dette mysterium i den neste 
spalten. Så følg med! 
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Frede Torsheim

Et praksisnært 
undervisningstiltak 
Praksisnær undervisning er en didaktisk og 
metodisk modell som er utviklet innenfor 
rammen av selskapet Gode Sirklar. I denne 
artikkelen vil jeg først gjøre greie for konseptet 
rundt Gode Sirklar og undervisningsprogram-
met som er bygget opp i en region på Vestlan-
det. Deretter går jeg inn på begrepet praksisnær 
undervisning, og viser til sist et eksempel på 
undervisning etter modellen. Undervisnings-
tiltaket som er beskrevet i teksten er utviklet 
av produksjonssjef Helge Rushfeldt, energisjef 
Even Østgulen ved prosessbedriften Norwegian 
Talc og forfatteren.

Kommunene Sund, Fjell og Øygarden, tre 
kommuner vest for Bergen, har stiftet selskapet 
Gode Sirklar AS. Tanken er å drive utviklings-
arbeid på en ny måte. Kommunene er eiere av 
Gode Sirklar, men selskapet er drevet av Sintef 
gjennom en partnerskapsavtale med kommu-
nene. Selskapet har ingen faste ansatte, men 
eksperter innen de ulike feltene blir leid inn for 
hvert nytt prosjekt. Mandatet og arbeidsområ-
det spenner fra næringsutvikling på bransje-
nivå, til samfunnsplanlegging, reiseliv, kultur 
og altså undervisning. Et uttalt mål er å bringe 

forskningsbasert kunnskap til regionen. I skjæ-
ringspunktet mellom næringsliv og samfunn er 
det store utfordringer i regionen. Store anlegg 
for mottak av olje og gass gjør kommunene 
attraktive for å knyte til seg industri. Nærhet 
til Bergen gir et felles arbeidsmarked. 

Gode Sirklar startet arbeidet sitt tidlig i 
2005, med næringsutvikling på bransjenivå. Et 
av de første Norwegian Centres of Expertise ble 
etablert året etter. Helt fra starten av var beho-
vet for kompetent, stabil arbeidskraft uttalt fra 
næringslivets side. Utviklingen siden har vist 
at dette behovet utvikler seg til å bli en kritisk 
faktor for videre utvikling av høyteknologisk 
industri i området. Arbeid med kvalitetsheving 
i skoleverket ble dermed et satsingsområde for 
Gode Sirklar. Å motivere ungdom for en videre 
utdanning innen felt der arbeidslivet mangler 
folk, samt gi dem fagkunnskap nok til å klare 
seg gjennom høyere utdanning, er en avgjø-
rende faktor. De unge på sin side har krav på å 
få en adekvat opplæring som setter dem i stand 
til å fungere i et yrke og i samfunnslivet ellers. 
Utfordringen var å finne møtepunkt mellom 
skolefagene og arbeidslivets praksis, og bruke 
denne sammenkoblingen i et skoleprosjekt.

Fra før år 2000 hadde det i regionen vært et 
tett undervisningssamarbeid mellom klasser på 
ungdomstrinnet og en industribedrift. Model-
len for dette tiltaket ble nå hentet inn i Gode 
Sirklar, og utviklet til å bli et program for hele 
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skoleløpet, fra barnehage til masterstudier.
For hvert klassetrinn på barnesteget startet 

arbeidet med å få i stand et godt realfaglig tiltak 
sammen med en stor, regional samarbeidspart-
ner. Universitetet i Bergen har tatt et stort ansvar 
og gir tilbud til 2., 5. og 7. klasse. NHO har et 
opplegg for 4. klasse. Andre store institusjoner 
vil lage programmer for øvrige trinn. Visjon 
Vest støtter nå utprøving av undervisningsopp-
legg for barnesteget på VilVite (Bergen vitensen-
ter AS), utarbeidet i samarbeid med UiB.

På ungdomssteget ble metoden med bedrifts-
samarbeid utvidet til å gjelde alle klasser som 
tegnet treårig partnerskapsavtale med sin 
samarbeidspartner. I samarbeid med Renate-
senteret startet så landets første teknologilinje 
ved Sotra Vidaregåande skule i 2006. Året etter 
kom den lokale ingeniørhøgskolen i gang med to 
klasser. Skolen er foreløpig lokalisert hos tekno-
logibedriften AGR, og delfinansiert av SR-bank. 
Planer for et masterstudium i undervannstek-
nologi vil ventelig bli realisert i 2008. Studiet 
skal plasseres i industriklyngen ved CCB, en av 
de største forsyningsbasene for Nordsjøaktivite-
ten. HiB og NTNU arbeider sammen med Gode 
Sirklar med å bygge opp studiet. Med dette vil 
undervisningsprogrammets rammeverk være 
komplett.

Hva så med innholdet?
Som det fremgår, er undervisningsprogram-
mene konstruert omkring samarbeidsprosjek-
ter. Tanken er å bringe kompetanse til klasse-
rommet, samt bringe elevene i kontakt med 
anvendelse av fagene. Yrkesutøvere, forskere og 
andre eksperter kommer til skolene og bidrar 
til undervisningen. Elevene får komme ut der 
fagene brukes og kan ta virkeligheten som 
utgangspunkt for sine faglige arbeider. Fra star-
ten av har tiltakene hatt en tydelig realfagsprofil. 
Hvordan og hvorfor fokuset endres og utvides 
vil jeg komme tilbake til.

Et springende punkt, og en avgjørende 
faktor for suksess i utdanningsprogrammet, er 
om koblingen mellom praksis og skolefag kan 

anvendes til bedre læring. Skal eleven få mer 
robust kunnskap innen, si prosentregning eller 
klassisk mekanikk, etter å ha hørt bankansatte 
forklare sin hverdag, eller etter å ha sett trans-
portbåndet fungere, må noen støttefunksjoner 
fungere. Eleven kan ikke selv konstruere den 
teoretiske modellen omkring den konkrete 
erfaringen. Det er heller ikke slik at et fagspråk 
dukker opp i eleven straks eksperten begynner 
å snakke.

Skolen, og læreren, må tre inn med et pro-
gram som setter denne kunnskapen, som er 
ny for eleven, inn i en faglig, meningsfylt pro-
gresjonsmodell. Eleven må utvikle et språk og 
begrepsapparat som setter henne i stand til å 
bearbeide denne kunnskapen.  Skal samarbeids-
programmene gi eleven ny fagkunnskap er det 
nødvendig at eleven har et faglig fundament 
og et aktivt ordforråd innen fagfeltet. Lære-
ren må kartlegge dette behovet og bygge opp 
kunnskapen. Med bedre språkferdigheter kan 
eleven være med inn i et program for å bygge 
opp faglig kompetanse basert på egne erfarin-
ger og observasjoner i et styrt samarbeid med 
fagmiljøer også utenfor skolen. 

Undervisningen vil, i tråd med gjeldende 
læreplan, legge vekt på å utvikle både kunn-
skap og ferdigheter. Det kan se ut til at norsk 
skole de siste tiår har sentrert undervisning 
og metodikk omkring elevens ansvar for egen 
læring, og på enkeltstående demonstrasjoner 
og øvinger som ikke blir ført videre frem i en 
sekvens med refleksjon, språklig bearbeiding, 
presentasjon og dokumentasjon. Se for eksem-
pel KUL-prosjektet (NIFU-step) og kommen-
tarer knyttet til Pisa-undersøkelsene (Kjærnsli 
mfl.). Den praksisnære undervisningen prøver å 
knytte leddene i læringsprosessen sammen, slik 
at studentene både har forkunnskaper, får egne 
erfaringer med faget i bruk samt reflekterer over 
egne funn – i et fellesskap.

I de neste 40–50 årene skal dagens elever 
anvende sin kunnskap videre i både utdan-
ning og yrke. Skal de klare seg bra i eget liv og 
i arbeidslivet er det avgjørende at grunnskolen 
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gjør gode valg – at didaktisk overveielse ligger til 
grunn for ethvert undervisningstiltak. En enkel 
modell for oppbygging av praksisnær undervis-
ning, kan være slik:

Undervisning før 
et samarbeidstiltak

Oppfølgende 
undervisning

Undervisning 
nær praksis

Med ”samarbeidstiltak” mener vi et læringsmøte 
der elever møter fagfolk, miljøer eller praksis 
som viser fagets anvendelse. Det vil være per-
soner som forklarer sin bruk eller gir sin histo-
rie, og det kan være maskiner eller annet utstyr 
som anvender skolefagene i sin funksjon. For-
undervisning går både ut på at elevene utvikler 
generell kunnskap som er relevant i faget, og at 
de spesifikt har fått orientering og opplæring 
innen feltet som undersøkes. Undervisningen 
går så videre med at klassen får besøk av fagfolk, 
med at elevene oppsøker en arbeidsplass eller 
med at de gjennomfører et praktisk tiltak under 
veiledning. Elevene kjenner hensikten med akti-
viteten, hvilke oppgaver de har under og etter 
gjennomføringen og hvilke forventninger det er 
til deres egen innsats.

En sekvens i etterkant med språklig bear-
beiding, dokumentasjon og korrektiv skal sikre 
læringsutbytte og oppøving av ferdigheter i 
emnet. Læreren, skolen, samarbeidsparter og 
medstudenter vil delta i evalueringsarbeidet, 
som vil ha ulike former etter klassesteg og 
tema.

To eksempler på praksisnær undervisning 
kan settes opp i en tabell for å illustrere at sys-
temvalgene er like innenfor to ulike fag og tema. 
Ønsket om å belyse et læringsmål fra planver-
ket er utgangspunkt for begge eksemplene 
(tabell 1).

Flere av elementene i etterarbeidet har til 

hensikt å bygge opp elevens begrepsapparat. 
Verbalisering, presisjon i språkbruk og mulighet 
for drøfting er avgjørende for læringsutbyttet og 
for å kunne ta steget fra fragmentarisk kunn-
skap til kompetanse i faget.

Et praksisnært undervisningstiltak
Jeg vil nå gå videre med eksempelet med trans-
portbåndet, tilrettelagt for 9. klassesteg, og vise 
mer detaljert hvordan dette hører hjemme i en 
større sammenheng. En regneoppgave om ener-
gibruk og virkningsgrad ved bruk av transport-
bånd inngikk som en del av en undervisnings-
pakke omkring intern transport og energibruk 
i en produksjonsbedrift. Hvordan kom vi frem 
til dette temaet og denne oppgaven?

Ved et første blikk kan det være vanskelig 
å se hvordan fagene blir anvendt i en bedrift. 
Bedriften kan være liten, ha en ensidig produk-
sjon eller se mekanisk, fjern og skremmende ut 
– både for lærere og elever. ”Er dette alt?” tenker 
kanskje læreren: ”Hvor er norsken, matematik-
ken, fysikken her?” Skal vi finne igjen fagene i 
bruk må vi søke kompetansen og enkeltelemen-
tene i virksomheten. Når bedriften har ansatt 
en elektroingeniør er det sannsynlig at hun 
daglig har bruk for fagkunnskapene sine. Hun 
har erfaring fra praksis og teoretisk kunnskap. 
En slik person har muligheter til å ta utgangs-
punkt i detaljer fra produksjonen og finne frem 
til gode undervisningsemner.

Et annet eksempel før vi igjen ser på trans-
portbåndet: Vi tar opp samarbeid med et kon-
sern som forhandler og vedlikeholder rednings-
utstyr for skipsfart og offshoreindustri. Her står 
fagemnene nærmest stablet oppå hverandre: 
Fritt fall i en redningsstrømpe, oppdrift, bølge-
teori, korrosjon, materialvalg… I en bisetning 
blir det nevnt at nødrasjonene i redningsflåtene 
byttes hvert år. La oss se på en slik rasjon: Hvor-
dan er den satt sammen? Hva er næringsinnhol-
det, i Joule, gram proteiner, vanninnhold? Hva 
har kroppen bruk for, hva er kroppens stoffom-
setning og energibehov? Vi har altså mulighet 
for å lage et tverrfaglig kurs som vi kan dra så 
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langt vi ønsker, fra matematikk omkring energi-
omsetting og entropi, til det samfunnsmessige 
og etiske med å kaste all denne maten hvert år.

Intern transport i en bedrift er en side ved 
bedriften som er uavhengig av råstoffer og pro-
dukter, slik at overføringsverdien av et slikt kurs 
er større enn for undervisning som baserer seg 
på et spesielt produkt. Likedan har alle virk-
somheter en økonomi som kan være grunn-
lag for mye god matematikkundervisning. Vi 

undersøker interntransporten i bedriften med 
den målsetting å regne virkningsgrad på heiser 
og transportbånd. Elevene gjør sine observa-
sjoner på stedet. De har lært noe mekanikk på 
forhånd, og de vet hvilke oppgaver som venter 
i etterkant. Dermed gir det mening å måle 
høyde, strekning og ta tiden. Oppgavesettene 
om råvare transportbåndet og elevatoren, den 
loddrette heisen, starter slik:

Eksempel Prosentregning Klassisk mekanikk

Steg i 
undervisningsarbeidet

Basiskunnskap Regningsartene 
Pengeøkonomien 
Enkel algebra

Formelregning 
Algoritmebygging

Forundervisning, 
gjerne med øvelser og 
eksempler

Prosentregning 
Vekstfaktor 
Privat økonomi i forhold til 
samfunnsøkonomi

Enheter og parametre for 
masse, arbeid, kraft og effekt. 
SI-systemet

Et praksisnært 
undervisningstiltak

Bankens 
undervisningsopplegg om 
personlig økonomi

Dokumentasjon av et 
transportbånd: lengde, høyde, 
last, energibruk, tid

Elevens arbeid i tiltaket Notater, materiell fra 
banken, egne eksempler 
under arbeidet

Observasjon, notatet, logg, 
skisser, fotografier

Læringsarbeid 
etter den praktiske 
undervisningen

Felles oppsummering, 
Elevens regning med 
skriftlig forklaring, 
Tavleundervisning av 
delemner, 
Oppgaveløsning, 
Elevene presenterer sine 
eksempler, 
Spørsmål, dialog og 
rapportering til banken, 
Evalueringsrunde, 
Offentliggjøring, bruk eller 
lagring av dokumentasjon, 
Plan for neste tiltak med 
banken.

Logg skrives ut til rapport, 
Simuleringsøvinger, 
Regning ut fra observasjon: 
effekt, virkningsgrad, 
Drøfting av ulike resultat 
fra grupper. Etterprøving, 
signifikans. 
Rapport til bedriften, diskusjon, 
evaluering, 
Publisering på nettside, skole-/
bedriftsavis eller annet, 
Nytt eksempel på effekt og 
virkningsgrad: kraftverk.

Tabell 1
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A Transportbåndet
1. Hvor mange tonn ble fraktet per time?
2. Du skal nå regne ut hvor mye kraft det 

kreves for å frakte denne massen. Du 
husker at du da må gange massen i kilo-
gram, med konstanten – 9,81. Altså: Hvor 
mange Newton kreves det for å løfte denne 
massen?

3. Hvor langt ble massen transportert? Og 
hvor høyt opp ble den løftet?

B Elevatoren
4. Du vet at den frakter omtrent samme 

mengde som transportbåndet, det er jo 
samme steinen som blir lastet over. Hvor 
mange kg masse er da fraktet opp etter 1 
time?

5. Hvor høyt er alle disse kiloene løftet?
6. Hvor stor potensiell energi har de da fått?
7. Hvor stor energi har maskinene måttet gi 

for å løfte steinen?

Oppgavesettet går videre med å regne potensiell 
energi, arbeid og effekt. Elevene har så lest av 
strømforbruk på elektromotorene som driver 
båndene, og kan derfor regne ut virkningsgra-
den.
Knusekonkurransen er et kapittel for seg: Fire 
lag konkurrerer om å knuse stein til et oppgitt 
maksimumsmål. Dette blir kontrollert ved sik-
ting. De må selv regne ut hvor stor prosent av 
steinen de klarte å knuse ned til oppgitt maksi-
mumsmål og finne hvilket lag som vant. 

Hva har vi oppnådd?
Den overordnede målsettingen med praksisnær 
læring er mer kunnskap og motivasjon til elev-
ene. Uttrykket ”mer kunnskap” kan forstås på 
flere måter. Det kan bety at elevene kan mer, 
altså har arbeidet med og forstått flere emner 
i faget. Det kan også bety at emnene som blir 
innlært er mer internalisert og forstått på en slik 
måte at eleven kan ta kunnskapen sin i bruk – 
oppnå en kompetanse i emnet. Endatil kan det 
bety at kunnskapen er mer varig, og få så sterke 
forgreininger til annen kunnskap at den blir en 
del av elevens virkelighetsoppfatning.

Jeg ønsker å samle alle disse betydningene i 
målsettingen. Et steg mot mer kunnskap er å gi 
fagemnet virkelighetstilknytning, relevans og et 
synlig, praktisk utgangspunkt. Et annet mål er 
å gjøre fagstoffet, observasjonene og løsnings-
modellene til gjenstand for refleksjon. Kognitiv 
bearbeiding av stoffet, i form av verbalisering, 
diskusjon, presentasjon og kritisk analyse kan 
føre oss videre der automatisering og fragmen-
tarisk kunnskapstilegnelse har parkert norsk 
skole en tid. 

Til sist, Høgskolen i Bergen har startet et 
forskningsprosjekt omkring læringssamta-
lens betydning i matematikkundervisningen. 
Forskningen er knyttet nettopp til praksisnær 
undervisning etter modeller av den typen som 
er skissert her. Slik jeg oppfatter det vil den 
reflekterende behandlingen av lærestoffet bli 
vurdert ut fra en grunntanke om at dette vil 
styrke læringsutbytte. Det blir et viktig og spen-
nende arbeid.
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L’art pour l’art – 
matematikk for 
matematikkens egen 
skyld
Sem Kam Jafet Sjoa Vinstra – heter det i diktet 
kykelipi av Jan Erik Vold. Ordspillet er en lek 
med regler som vi alle kan – eller kunne. ”Byer i 
Belgia” (Gift av Kielland). ”Fjorder i Finnmark”. 
Har disse reglene noen egenverdi, eller hadde 
de – som hos lille Marius (i Gift) – bare evnen 
til å drepe?

Det er lenge sia jeg begynte å undervise i 
skolen. Jeg starta min lærergjerning i grunn-
skolen. Og noe av det første jeg husker at jeg 
lærte av mine nye kolleger, var at undervisning 
i grammatikk i norskfaget var unødvendig fordi 
det var unyttig: Ingen nordmann trenger å lære 
grammatikk for å snakke og skrive korrekt 
norsk, og synspunktet var faktisk besnærende 
i sin logisk sett enkle form.

Sia den tid har jeg vært gjennom en del refor-
mer i norsk skole, for ikke å snakke om en del 
debatter om hva norsk skole er og skal være. 
Mye har vært diskutert, men likevel ser det ut 
til at det er to sannheter som unndrar seg dis-
kusjonen og som vi aldri blir kvitt: Norske elever 
har lov til å være skoletrøtte, og kunnskap skal ha 

en klar nytteverdi. Skoletrøtthet er ikke tema i 
denne sammenheng, men jeg nevner det fordi 
det fins en sammenheng mellom skoletrøtthet 
og det nyttige. 

Men altså nytte : Realfaga har møtt spørs-
målet om nytteverdi så lenge jeg kan huske. I 
mange tilfelle blir vi matematikklærere svar 
skyldig og går i forsvarsposisjon når vi blir 
konfrontert med spørsmålet. Og vi har mektige 
krefter mot oss, medier, foreldre og pedokrater. 
Ja til og med fylkesråden vår (Troms, 2004) var 
rundt på de videregående skolene og belærte oss 
med at vi burde undervise litt mer om snøskuter 
for å hindre frafallet i skolen. (Det skal for øvrig 
tilføyes at denne politikeren i dag driver med 
noe av det aller mest unyttige en kan tenke seg: 
Promotering av OL 2018.) 

Det er altså flere år sia jeg måtte akseptere at 
et fag måtte forsvares med dets nytteverdi. Er 
det likevel ikke rart å tenke på at et spedbarn 
kan suge til seg absolutt alt som passerer; all 
informasjon er for et umælende barn akkurat 
like mye verd, og ved hjelp av alle disse uryd-
dige inntrykka lærer barnet seg blant annet 
det mest kompliserte det noen gang vil lære 
seg, sitt eget språk. Det er også et paradoks at 
barn i småskolen aksepterer all mulig kunnskap 
uten å rope på nytteverdi. Hvorfor nytteverdien 
plutselig kommer på dagsorden hos en tenår-
ing enn si hos en voksen politiker eller pedo-
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krat, blir derved vanskelig å forklare. Sjøl har 
jeg lite annet å forklare det med enn bekvem-
melighetshensyn. At det er slitsomt å lære noe 
som er vanskelig å forstå. Som profesjonell lærer 
nekter jeg å akseptere at det er eleven eller en 
eller annen mediesynser som har best kunnskap 
om kunnskapstilegning i skole og faglige sam-
menhenger.

Faget matematikk er etter mitt syn verken 
et naturfag eller realfag. Matematikken er uten 
natur, og det har ingen ting med realia å gjøre. 
Hele tall fins nesten ikke i den virkelige verden, 
de er stort sett abstraksjoner. Derved må mate-
matikk kunne karakteriseres som et filosofisk 
fag. Og slik sett har det ingen nytteverdi i seg 
sjøl. Nytten – som naturligvis ikke er uinteres-
sant – ligger i anvendelsen. Og anvendelse av 
matematisk tankegang finner vi i så ulike fag 
som musikk, grammatikk, fysikk, økonomi, 
arkitektur og malerkunst, for å nevne noen. 
Matematikeren er ikke musiker eller utøvende 
kunstner, og gir stort sett blaffen i anvendel-
sen. Fagets utvikling har riktignok av og til vært 
resultat av krigføring, landmåling, kortspill, 
men som oftest er ikke faget noe annet enn en 
streben etter ytterligere klarhet samt utforsk-
ning av muligheter som åpner seg etter hvert 
som nye teoremer tar form.

Verken elever eller vi lærere i skolen er så 
ubeskjedne at vi kaller oss matematikere. Vårt 
forhold til faget er muligens litt pinlig: I motset-
ning til alle andre skolefag gjør vi bare noe som 
noen har gjort før oss. Vi kopierer. Vi veit at ei 
oppgave har et svar som noen har regna ut tid-
ligere, ellers ville vi aldri kunnet anvende denne 
oppgava i skolen. Likevel er matematikk et av 
de faga der vi oftest opplever nye og – for hver 
enkelt av oss – friske sammenhenger og formler. 
Læreboka jeg hadde på gymnaset (Søgaard og 
Tambs Lyche, 1965) hadde for eksempel vett til 
å vise oss Cevas’ setning, analytisk geometri, den 
regulære fem- og tikanten og en metode for å 
finne potenssummene av x, x2, x3 i tillegg til alt 
det spennende vi måtte lære. Og nettopp disse 
møtene med håpløst unyttige, men vakre, sann-

heter inspirerer mange av oss til å leite mer.
Det forunderlige med all denne unyttige 

kunnskapen er også at den når det kommer til 
stykket godt kan være nyttig. Vinkelmålet i geo-
metriske figurer er et godt eksempel: Vinkelmål 
er innført gjennom en stor og komplisert teori. 
Og bare det faktum at vi har tre ulike mål for 
vinkler, og godt kunne tenke oss flere, demon-
strere hvor problematisk begrepet er. Når vi så 
skal anvende denne teorien, må vi gå en omvei 
om vinkelmålet sjøl om vi bare er interessert i 
sidelengder, høyder, omkrets og areal. Omveien 
bringer oss som oftest innom irrasjonale tall, og 
vi må uttrykke dem med desimaler sjøl om vi 
skal finne noe så enkelt som et areal som godt 
kan være heltallig. Slik går det trass i at sidekan-
tene er hele tall. Da kunne det jo for eksempel 
være godt å vite om Herons formel – som i dag 
er aldeles ”unyttig” i skolen.

Hans Isdahl

I artikkelen nevnes Herons formel. Grekeren 
Heron levde for omtrent 2000 år siden 
og utviklet en bemerkelsesverdig formel 
for arealet av vilkårlige trekanter når man 
kjenner lengdene på alle sidene, a, b og c. 
Med forkortelsen s = (a + b + c)/2 for halve 
omkretsen av trekanten gjelder i følge Heron 
for arealet A følgende pene sammenheng:

a

bc

Mer om dette finner du i Pål Grønås: Herons 
formel, TANGENTEN 2 (2000), side 20.
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Kommentar til Karins algebra
I sin artikkel om hverdagsmatematikk i Tangen-
ten nr. 2-08 beskriver Reidar Mosvold under-
visningen til ”Karin”, som bruker et kunstig 
eksempel for liksom å gjøre algebra virkelighets-
nært for elevene. Jeg er jo helt enig i at denne 
undervisningen er ikke optimal, men det trengs 
en kommentar til, nemlig en påpekning av at 
Karins måte å bruke bokstaver på er feil. Bok-
stavene i algebraen er ikke benevninger, men 
variabler som står for uspesifiserte tall. De er 
algebraspråkets ubestemte pronomener. Dess-
verre er det ganske vanlig å ”forklare” en regel 
som 2a + 3a = 5a med å si at a for eksempel er 
appelsiner, og at dermed 2a betegner to appel-
siner. Men denne metoden er et eksempel på 
undervisningsprinsippet ”hvordan få elever til 
å skrive riktige tegn uten å behøve å forstå hva 
de skriver”. At vi gjerne sløyfer multiplikasjons-
tegnet mellom faktorene når det passer seg slik, 
betyr ikke at vi står fritt til å omtolke et alge-
braisk uttrykk som et slags komprimert daglig-
språk. 2a betyr produktet av tallene 2 og a, og 
ikke noe annet. Skal man knytte a til appelsiner, 
så kan det for eksempel være antall kroner en 
appelsin koster. Men et tall skal det være! Og kn 
som variabel er svært uheldig. En matematiker 
vil umiddelbart oppfatte det som produktet av 
tallene k og n, og slik skal også elevene lære det. 
En annen sak er at en i innføringsfasen av varia-

ble kan bruke navn som ”appelsinprisen”, ”side-
lengden” osv. for å knytte forbindelsen mellom 
konkrete eksempler og abstrakte uttrykk. For 
elever som har lært addisjon og subtraksjon av 
uttrykk etter ”Karin-metoden”, vil en regel som 
a(b + c) = ab + ac virke som det rene hokuspo-
kus, og jeg vil tro at Karin er ute av stand til å 
forklare det ved å la a være forkortelse for ape-
katter, b for bananer og c for colaflasker. Jeg er 
redd Karins motvilje mot å knytte matematik-
ken til dagliglivet ikke skyldes et gjennomtenkt 
didaktisk valg. Økt matematisk kompetanse 
ville kanskje resultert i et heldigere eksempel-
valg.

Einar Jahr
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Vi har gått gjennom to inspirasjonshefter som 
er skrevet med utgangspunkt i Kunnskapsløftet. 
Heftene søker å skape et møte mellom kunst og 
håndverk, naturfag og matematikk. Kirsti Hov-
land og Kirsten M. Solberg som begge har bak-
grunn fra realfag og formingsfag, er forfattere. 
Heftene er utgitt av SGS Tekstil & Hobby. 

De fire hovedområdene i kunst og håndverk 
er: Visuell kommunikasjon, design, kunst og 
arkitektur. Heftene som nå har kommet ut, tar 
hver for seg utgangspunkt i visuell kommuni-
kasjon og arkitekttur. Intensjonen er at det på 
sikt også skal komme hefter med utgangspunkt 
i design og kunst. 

Innen matematikken er det spesielt lagt vekt 
på hovedområdet geometri, og i naturfag vari-
erer området ut fra emnet som blir tatt opp.

Med andre ord er det kunst og håndverksfa-
get som er regifaget. Med utgangspunkt i ulike 

formingsarbeider, knytter en til seg kompetan-
semål fra de tre fagene. For et fag som ofte har 
blitt stående igjen som ”pyntefaget” i tverrfag-
lig arbeid er det befriende å få lov til å sitte i 
førersetet. 

At formingsaktivitetene står i sentrum er 
antagelig naturlig når utgiveren er en av de, om 
ikke den, største leverandør av formingsmate-
riell i landet. 

At det er en kommersiell utgiver med inter-
esser ut over det rent faglige, blir mer enn bare 
en fornemmelse når en leser listene over mate-
rialer. Kanskje dette også er noe av grunnen til 
at enkle tegneoppgaver, som gjerne bare krever 
blyant og papir, i liten grad er vist. 

Mange av materialene vil antagelig ikke være 
”lagervare” på en gjennomsnittelig norsk skole 
og kan heller ikke karakteriseres som billige. 
Likevel tror vi at en lærer med bra material-
kunnskap vil kunne klare å tilpasse idéene til 
eget materialtilfang og lommebok. 

Heftene er oversiktelig bygd opp rundt 
kompetansemålene etter 2., 4., 7. og 10. trinn 
i grunnskolen, bortsett fra under emnet digital 
behandling, der 2. trinn ikke er med.    De har 
informative og gode oppslag med illustrerende 
bilder, korte og klare tekster og forslag til dif-
ferensieringsmuligheter. I begynnelsen av hvert 
oppslag har forfatterne gjengitt kompetansemå-
lene fra fagene, som de i særlig grad mener blir 

Kunnskapsløftet 1 Visuell kommunikasjon 
31 sider 
kr 149,–

Kunnskapsløftet 2 Arkitektur
31 sider
kr 149,–

Forlag: SGS tekstil & hobby
Kan kjøpes via nettet på www.briolekolar.no/
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berørt i hver enkelt aktivitet. Dette fungerer 
bra. 

Heftene viser god progresjon og sammen-
heng mellom oppgavene. De bygger på elevenes 
erfaringsverden, med utgangspunkt i kjente 
begreper, knyttet opp mot kompetansemålene. 
Vi tror likevel at utbyttet innen kunst- og hånd-
verkfaget vil være større enn det rent matema-
tisk/naturfaglige.

Når man skal presentere idéer for kunst og 
håndverksarbeid i grunnskolen må man gjerne 
balansere mellom to grøfter. På den ene siden 
har man det enkle, det opplagte og banale. 
Havner man i denne grøften vil en neppe klare 
å inspirere verken læreren elle andre. På den 
andre siden har man det svulstige, det over-
dådige og vanskelig gjennomførbare. I denne 
grøften finner vi idéer som gjerne imponerer, 
samtidig som en noe resignert tenker at noe slik 
kommer jeg aldri til å klare å gjennomføre med 
mine elever. 

Det er vår oppfatning at forfatterne langt på 
vei klarer denne balansen. Likevel må det inn-
vendes at en del av idéene, særlig i heftet om 
arkitektur, vil kreve mye arbeid og ta lang tid å 
gjennomføre. Kanskje noen av idéene vil kreve 
så stor vokseninnsats at læringsutbyttet for elev-
ene forringes, dette er selvfølgelig mye avhengig 
av elevgruppen.  

Forfatterne av heftene har begge bakgrunn 
fra både realfag og forming. Dette er ikke nød-
vendigvis noen vanlig kombinasjon i norsk 
skole vesen. Noe illustrerende kan det være at 
vi to som har lest heftene har hvert vårt fagom-
råde, matematikk og kunst- og håndverk, og at 
vi begge er usikre på om vi alene ville være i 
stand til å ivareta den andres fag på en god nok 
måte. Oppgavene krever kunnskaper om både 
materialer og verktøy, noe som fort kan bli en 
bøyg for en lærer uten formingsbakgrunn. På 
samme måte er det vanskelig å se for seg at en 
lærer uten gode kunnskaper i matematikk og 
naturfag vil klare å utnytte det potensialet som 
ligger i oppgavene og gi elevene et godt realfag-
lig utbytte. Samarbeid vil nok derfor bli et nøk-

kelord for mange, noe som av og til er lettere på 
papiret enn i en hektisk skolehverdag. 

Vi tror at det i dag er relativt stor enighet 
om at tverrfaglig arbeid er et ideal, som man 
ønsker å etterstrebe der en ser det kan gi et løft 
for elevene. Med dette bakgrunnsteppet er det 
all grunn til å hilse disse heftene velkommen. 
Særlig med tanke på at realfag og kunstfag ofte 
settes opp som motsetninger og slik sett kan 
synes vanskelig å forene.

Vi trenger alle å få idéer og inspirasjon. 
Heftene som Hovland og Solberg har skrevet 
har absolutt potensial til å gi dette, enten man 
bruker idéene slik de er eller tilpasser dem sin 
egen situasjon. Vi håper derfor at forfatterne og 
utgiver holder fast ved intensjonen om å lage 
to nye hefter med utgangspunkt i design og 
kunst.   

Ingvard Bråten, Kari Indrøy

matemania
Nettstedet matemania.no er nå 
gratis for alle. Det inneholder mange 
verksteder for å illustrere matema-
tikkemner for hele grunnskolen.

Utviklet ved Høgskolen i Bergen  
for Caspar Forlag AS
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Novemberkonferansen 
2008: ”Geometri – 
eksperimentering og 
utforsking”
Matematikksenterets årlige Novemberkon-
feranse starter som tradisjonen tilsier, med 
søndagsprogram den 23. november. Kl. 14 til 
17 tilbys aktivitetsmatematikk der deltakerne 
får gode idéer til egen matematikkundervis-
ning. Samtidig er det en flott anledning til å 
bli kjent med andre konferansedeltakere, og 
møte gamle matematikkvenner. Om kvelden 
byr vi på velkomstmiddag. Selve konferansen 
starter mandag den 24. nov kl 09.00.

Vi tilbyr dekking av konferanseavgift, over-
natting og reise til én lærer for skoler som selv 
betaler tilsvarende for minst en annen av sine 
lærere. Det må søkes om dette på forhånd. 

Vi oppmuntrer lærere som ikke har vært 
på novemberkonferanser tidligere til å prøve 
å komme med. Men pass på, det blir fort fullt! 
Maksimalt antall er 300. For nordiske lesere 
utenom Norge, kan vi fortelle at vi betaler 

alle utgifter for inntil fem lærere fra hvert av 
de nordiske landene. Dette for å markere at 
Matematikksenteret prioriterer å øke nordisk 
samarbeid. 

Påmelding til konferansen skjer elektronisk 
på www.matematikksenteret.no. Velkommen til 
Novemberkonferansen 2008!

Faglig program  
(med forbehold om enkelte endringer)
Mandag 24.11.08
09.00: Åpning
09.30: Plenumsforedrag med Sigbjørn Hals og 
Anders Sanne: Aha! Nå forstår jeg! GeoGebra 
som portåpner for digital og matematisk kom-
petanse.
10.30: Kaffe/te
11.00: Plenumsforedrag med Alain Kuzniak: 
On the nature of geometric work during com-
pulsory school
12.00: Lunsj
13.00: Parallellsesjoner
Christoph Kirfel: Geometri og algebra, samspill 
eller konkurranse?,  
Alain Kuzniak: Geometry in highschool and 
upper secondary school, 
Mike Naylor: Geometri på ei kuleflate, 
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Sigbjørn Hals og Anders Sanne: Utforskende 
aktiviteter med GeoGebra.
14.30: Pause. Kaffe/te med litt å bite i.
15.00: Parallellsesjoner
Kristian Ranestad: Polyeder, 
Mike Naylor: The Wizards magic Land of 
Fractals, 
Jostein Våge: Geometriske steder – med og uten 
dynamisk programvare, 
Douglas Butler: An interactive approach to 
coordinate geometry using Autograph
19.00: Konferansemiddag på Britannia 
Hotell

Tirsdag 25.11.08
08.30: Lærere og Matematikksenterets res-
surspersoner presenterer idéer/erfaringer. 
Erfaringer fra klasserommet
11.00: George Malaty: Geometry Meaning to 
Mathematics, Culture and Mankind Thinking
12.00: lunsj
13.00: Plenumsforedrag med Anne Rasch 
Halvorsen: Hva kan norske elever om geome-
tri?
14.00: Parallellsesjoner
George Malaty: Building Up Geometry, 
Mona Røsseland: Matematiske vindusmønstre, 
en vakker innfallsvinkel til geometri, 
Anne Rasch Halvorsen: Hvordan bruker vi 
kunnskapene om elevenes mangel på geometri-
forståelse til å lage bedre undervisning?, 
May Renate Settemsdal og Ingvill Merete 
Stedøy-Johansen: Drager og vindmøller – mate-
matikk i teknologi og design
15.45: Plenumsforedrag med Douglas Butler: 
”Grand Finale”: Geometri-show
16.15: Kaffe/te og frukt. Ta-med-på-turen-
mat

Gode 
matematikklærere – 
nøkkelen til suksess
Ingvill Merete Stedøy-Johansen,  
faglig leder ved Matematikksenteret

Matematikksenteret satser stort på å bidra til 
kompetanseheving blant lærere i barnehage, 
grunnskole og videregående skole. 

Det drives mye forskning på læring og 
undervisning i matematikk. Det er vanskelig 
å peke på hva som skal til for å skape motiva-
sjon, hvordan undervisningen skal legges opp, 
hvilke ytre rammer som skal være på plass, og 
hva som skal vektlegges av faglig innhold på de 
ulike nivåene for at elever skal lære matema-
tikk. Men en ting er forskere, lærere, foreldre 
og elever enige om; Den gode læreren er den 
viktigste og avgjørende faktoren for at elevene 
skal lære matematikk. 

Ved Matematikksenteret arbeider det 
mange gode lærere. Vi utvikler undervisnings-
opplegg og tester ut hvordan de fungerer, og 
vi høster erfaringer som vi vil bringe videre 
gjennom langsiktige kompetansehevingstiltak 
i fylker, regioner, kommuner og ved enkeltsko-
ler. Heldigvis er det mange som ønsker kom-
petanseheving innen matematikk, og mange 
ønsker å få hjelp og veiledning fra Matema-
tikksenteret i denne satsingen mot lærerne. 
Vi kan være til hjelp og støtte for lærere som 
ønsker å bli sikrere og enda mer profesjonelle 
i sitt arbeid med å lære barn og unge mate-
matikk. Matematikksenteret har knyttet til 
seg mange dyktige lærere fra hele landet som 
har ”det lille ekstra”, som er flinke både til å 
undervise, til å skape entusiasme, og til å dele 
sine erfaringer med andre lærere. Vi arbeider 
kontinuerlig med å identifisere slike lærere. Nå 
har vi 60 slike lærere som samarbeider med 
oss. De er våre ressurslærere. Alle sammen er 
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presentert på Matematikksenterets nettsted, 
og kan kontaktes for å bidra til kompetanse-
heving rundt omkring i landet. 

Våre ressurslærere er engasjert i ulike pro-
sjekter rundt i hele landet. De bidrar på fagda-
ger og holder kurs på oppdrag fra skoler. Men 
mest av alt samarbeider de med de ansatte 
ved Matematikksenteret om å drive langsik-
tige kompetansehevingsprosjekter regionalt og 
lokalt i hele Norge. Vi skreddersyr program 
som går over to til fem år, i forhold til de ulike 
skolene som ønsker hjelp av oss. Felles for våre 
tiltak, er at vi tror på
– læreren som nøkkelperson i elevenes 

matematikklæring
– eleven som hovedperson i egen lærings-

prosess
– varierte metoder og undervisningsopp-

legg som gir rom for differensiering
– faglig fokus i all matematikkundervis-

ning og alle aktiviteter
– at alle kan lære matematikk, men noen 

trenger mer tid, og ikke alle kan nå like 
langt

– at læring skjer individuelt, men gjen-
nom samarbeid og samtaler med andre 
lærende og læreren

Ut fra disse grunnprinsippene lager vi kurs, 
driver veiledning, gir demonstrasjonsunder-
visning, arrangerer aktivitetsdager, involverer 
og informerer foresatte, og så videre. 

I Tangenten fremover vil noen av våre res-
surspersoner presentere eksempler på engasje-
ment de har for å bidra til kompetanseheving 
og bedre matematikkundervisning på ulike 
klassetrinn og i ulike skoleslag. Vi håper det 
kan stimulere flere lærere, skoleledere og sko-
leeiere til å ta kontakt med ressurspersoner i 
sitt nærmiljø for å få hjelp til å heve kvaliteten 
på matematikkundervisningen. Uansett hvor 
gode matematikklærere det er på en skole, vil 
det være utviklingspotensialer der. Det bør 
skapes en kultur for stadig å streve etter å gjøre 
en enda bedre jobb som matematikklærer.

kenguru    sidene

Kortoppgaven
Anne-Gunn Svorkmo

I den internasjonale kengurukonkurransen 
finnes det til sammen fem oppgavesett/klasser. 
I tillegg til Ecolier (4.–5. trinn) og Benjamin 
(6.–8. trinn) som Norge deltar i, konkurreres 
det i Cadet (9.–10. trinn) og Junior og Student 
for elever på videregående skole. 

Det som er spesielt inneværende år er at alle 
oppgavesettene har en oppgave felles (oppgave 
18 i Ecolier og oppgave 23 i Benjamin).

Sju kort ligger i ei eske. På hvert av kortene er 
det skrevet ett av tallene 1, 2, 3, 4, 5, 6 eller 7.

 
 

 

 
  

 
 

Eva trekker 3 kort fra eska og Lars trekker 
2 kort. Da er det 2 kort igjen i eska. Eva ser 
på kortene sine og sier til Lars: ”Jeg vet at 
summen av kortene dine er et partall.” 

Hva er summen av Eva sine kort?
A) 6 B) 9 C) 10 D) 12 E) 15

Er dette en oppgave som egner for elever fra 4. 
trinn til langt opp i videregående skole? Spørs-
målet ble stilt på det årlige kengurumøtet etter 
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at oppgavesettene var ferdige. Flere represen-
tanter fra de ulike deltakerlandene hadde lagt 
merke til at det var en oppgave som var felles 
for alle oppgavesettene, og spørsmålene var 
mange.

Hvordan vil de yngste elevene klare å løse 
denne oppgaven? Hva hadde vi som arbeidet 
med oppgavesettet for de yngste elevene tenkt 
på når vi hadde valgt ut denne oppgaven (her-
etter kalt kortoppgaven)?

Jeg var med i gruppen som arbeidet med 
og valgte ut oppgaver for de yngste elevene 
(Ecolier) og kan i grove trekk gjengi hva som 
ble diskutert der. (Alle landene sender hvert 
år inn forslag til oppgaver, og disse samles i et 
hefte. Det er dette heftet det hentes oppgaver 
fra.) Vi hadde en lang diskusjon om hvilken 
oppgave som ville være den mest egnende 
sisteoppgaven i settet. Det er ikke alltid like 
lett å finne balansen mellom oppgaver som 
er utfordrende samtidig som de ikke er for 
vanskelige for alderstrinnet. Kortoppgaven 
ble foreslått, og etter noe fram og tilbake, god 
argumentasjon for og i mot, ble kortoppga-
ven valgt ved håndsopprekning. Det ble derfor 
interessant å følge opp kortoppgaven. 

Jeg besøkte en skole som gjennomførte 
konkurransen på 5. trinn. Jeg rettet oppga-
vene og intervjuet de elevene som hadde ringet 
rundt det riktige svaralternativet på kortopp-
gaven, dvs. svaralternativ D. Jeg ba elevene 
forklare hvordan de tenkte. 

Her er hva noen av elevene svarte (Utfyl-
lende kommentarer står i parentes):

Hege: Jeg prøvde å finne hvilke tall som ble 
partall (når de blir lagt sammen). Partall pluss 
oddetall blir oddetall, så da måtte partallene 
bort. (Hadde da igjen kortene med tallene 1, 
3, 5 og 7). Prøvde da 1+3 eller 1+5, 1+7 og så 
at det ble partall.
Einar: Jeg prøvde meg fram. Jeg tok 1+2, 1+3, 
1+4, 1+5, 1+6 og 1 +7. Så krysset jeg av de som 
ble oddetall. Så da at det var (kortene med tal-
lene) 2, 4 og 6. Så da måtte Eva ha trukket 

disse kortene.
Pål: Jeg prøvde meg fram. Jeg 
tok bort tre tall og så om de 
fire tallene som var igjen, så 
om to og to av de tallene ble 
partall, altså uansett hvilke to tall jeg tok og la 
sammen. Jeg kom fram til at jeg måtte ta bort 
alle partallene sånn at det ble bare oddetall 
igjen. 

Oddetallene ble 7, 5, 3, og 1, og hvis jeg tok 
1+3 ble det et partall, 1+5 ble et partall. Jeg 
prøvde alle regnestykkene jeg kunne få og 
sjekket at det ble partall. Det ble det. Og da 
ble summen av de tre tallene jeg tok bort (dvs. 
tallene på de kortene som Eva hadde) 12.

De elevene på 5. trinn som valgte riktig svar-
alternativ, løste kortproblemet på en veldig 
enkel måte. Prøving og feiling var en del av 
strategien de brukte. Ikke alle elevene var like 
grundige som Pål. Han resonnerte seg fram til 
hvilke kort som måtte bort, dvs. hvilke kort 
Eva hadde trukket. Videre kontrollerte han 
om dette kunne stemme. Han prøvde ut alle 
kombinasjoner med de resterende kortene i 
eska før han så seg fornøyd med svaret sitt. 

Ved en annen skole hadde alle elevene på 7. 
trinn deltatt i kengurukonkurransen. Lærerne 
hadde registrert og sendt inn elevresultatene, 
men hadde ikke skrevet noen merknader på 
elevenes svarark. Da jeg var på besøk, skulle 
to og to elever samarbeide og bli enige om et 
svaralternativ ved å argumentere, diskutere 
og forklare for hverandre. De hadde sine egne 
svarark foran seg og kunne sammenligne. 
Hvert elevpar hadde nå et nytt svarskjema 
som de sammen skulle fylle inn. Etter at elev-
ene var ferdige med 4–5 oppgaver, rapporterte 
de inn resultatene sine til en lærer som ga elev-
ene poeng hvis de hadde riktig svaralternativ. 
Jeg tok opp noen samtaler på bånd.

Samtalen nedenfor er mellom to elever, 
Janne (J) og Gunnar (G), som diskuterer og 
prøver å komme fram til en løsning på kort-
oppgaven. Innimellom er det lange tenkepau-
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ser hvor ingen sier noe. (Leng-
den på pausene er gjengitt i 
parentes).
J: Eva trekker tre 
kort. (Skriver på kladdarket 

og leser samtidig høyt det hun skriver). 
(16 sek.)

G: Hvilke kort kan hu ha igjen da?
J: Vent da. En, to, ehh. (Tegner og skriver 

på arket). (11 sek.)
G: Du, ska vi bare prøv oss. Vi må jo svar 

på (oppgave) 23 ellers så får vi ikke no 
(poeng). (13 sek.)

G: 1, 2, 3, 4, 5. Totalsummen e hverfall 
tjueåtte (Regner ut summen av de sju 
kortene).

J: Hu veit at han har partall. Så ligg det 
igjen fire kort. Uavhengig, han trekke to 
kort og, så blir det partall lell. Skjønne 
du? 

G: Ja.
J: Det ligg igjen fire kort og dæm kortan. Så 

ska det vær et partall på, eller det ska bli 
et partall på de to han trukke opp. Litt 
vanskelig? (12 sek.)

J: Kanskje. Jo, no veit æ det! Vent da! Ehh. 
Æ trur nesten æ veit det. 7, 5. 7 og 5, det 
blir 12, og så si at du tar 3 og 1. Si at du 
tar det. Æ tenkt det.

G: Næh, gjor du? Det samme æ tenkt på no!
J: Går ikke det da? 
G: Jo da.
J: Æ tenkt det. Det gjør det. Da har hu igjen 

6, 4. Da har hu 6, 4 og 2. 6, 4 og 2.
G: Ja, det e 12! Det e riktig!
J og G: (Klapper) He, he. (Sier i kor) D (svar-

alternativ D).

Jeg tror at Janne etter hvert så at Lars i oppga-
ven måtte trekke to oddetallskort. 

Under arbeidet brukte elevene kladdeark og 
blyant, og Janne var her skriveren på gruppa. 
Derfor er det naturlig at deler av tankepro-
sessen og resonnementet ikke blir uttrykt 
verbalt mellom disse elevene. I samtalen over, 

der ingen av elevene sier noe, skriblet Janne 
på kladdearket mens Gunnar fulgte med på 
det hun skrev.

Disse eksemplene mener jeg tydelig viser at 
elever på lave trinn kan klare ganske avanserte 
tallteoretiske utfordringer. Gjennom å bruke 
tallforståelse og resonnement sammen med 
kvalitativ gjetting, prøving og feiling, klarer 
de å komme fram til gode løsninger. Samtidig 
viser elevene forståelse for oppgaven, noe som 
ikke alltid er like tydelig når eldre elever løser 
tilsvarende oppgave.

Inneværende år ble 4444 elevsvar fra 4.–8. 
trinn registrert på Matematikksenterets sine 
nettsider. På 5. trinn var det 17 elever som 
hadde full score, det vil si at mange hadde 
mestret kortoppgaven. Vi har aldri hatt så 
mange elever som har klart hele oppgaveset-
tet. Det kan jo tyde på at kortoppgaven slett 
ikke var for vanskelig for de yngste deltakerne 
av kengurukonkurransen.

Kompetanse hevings
prosjektet: Rekn med 
Os(s)!
Lill-Karin Wallem og Mona Røsseland

Os kommune er ein vestlandskommune nær 
Bergen med om lag 16 000 innbyggjarar.

Kommunen har 21 barnehagar og 11 skular. 
Barnehage- og skuleleiarane har i mange år 
arbeidd tett saman, og frå 2003 har fleire av 
barnehagane og skulane vore med i større 
utviklingsprosjekt for å styrka samarbeid 
og samhandling mellom barnehage og skule 
(Barnehage + Skule = Sant og SamBa4–8).

Etter nokre år å ha arbeidd systematisk 
med lese- og skriveopplæringa (Lese- og skrive-
glede) med svært godt resultat, såg skulane og 
barnehagane eit behov for ei felles satsing på 
matematikkopplæringa i kommunen. Våren 
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2006 fekk Os skule prosjektmidlar frå Utdan-
ningsdirektoratet si satsing Frå ord til hand-
ling, og skulen har saman med dei andre sku-
lane og barnehagane i kommunen utvikla ein 
heilskapleg matematikkplan frå barnehage til 
ungdomsskule. I prosjektidéen låg det inne at 
Os skule skulle vere føregangsskule i arbeidet, 
men at spreiing til alle skulane og barneha-
gane skulle skje parallelt med utviklingsarbei-
det på Os skule. 

Korleis kome i gong?
Os kommune tok raskt kontakt med Matema-
tikksenteret då dei bestemte seg for matema-
tikksatsinga. Dei var klare i si bestilling; Vi vil 
at elevane i Os skal møta lærarar med breiare 
metodikk og større evne til å leie studium og 
aktivitetar som gir tilpassa opplæring i mate-
matikk – i samsvar med nye læreplanar. Vi vil 
også at opplæringa skal vere samanhengande frå 
barnehage og gjennom heile grunnskulen. 

Os vil lage ein plan som sikrar at dei får ei 
heilskapleg satsing, og det skal vere ein plan 
som skal vere forpliktande for alle lærarane 
å følgje. Men først og fremst skal planen vere 
eit nyttig reiskap for kvar einskild barnehage, 
skule og kvar einskild lærar. 

Det vart satt ned ei prosjektgruppe av 
erfarne pedagogar for kvart av dei tre hoved-
trinna og ei for barnehagane. Kvar gruppe var 
ansvarlege for å utvikle sin del av planen. Os 
skule ved rektor Anne F. Fristad og inspek-
tørane Geir Bjørkhaug og Kjetil Gulbrandsøy 
har hatt ansvar for utviklingsarbeidet knytt til 
eigen skule og utvikling av opplegg for trinna 
på barneskulane. Leiar av Pedagogisk rettlei-
ingsteneste, Lill-Karin Wallem, har hatt over-
ordna ansvar for det totale utviklingsarbeidet 
rundt matematikkopplæringa i kommunen. 
Mona Røsseland frå Matematikksenteret har 
vore fagleg rettleiar for arbeidet på alle trinna 
og barnehagane. 

Kva rolle har Matematikksenteret hatt? 
Matematikksenteret har vore ansvarleg for 

kompetanseheving av alle 
matematikklærarane og bar-
nehagepersonell i kommu-
nen. Å få til ei felles forståing 
frå barnehage til ungdoms-
trinn for kva god matematikkundervisning 
er, har vore eit viktig undervegsmål. Det har 
vore fleire kurs tilrettelagt for dei enkelte 
hovedstega (småsteget var delt i to grupper, 
1.–2. trinn og 3.–4. trinn). Senteret har også 
halde kurs og informasjonsmøte for foreldra 
ved alle skulane og barnehagane, og Mona 
Røsseland har delteke på eigne samlingar for 
skule-og barnehageleiarane. I tillegg har ho 
jamleg delteke på nettverksmøte med dei ulike 
prosjektgruppene og vore rettleiar i forhold til 
utarbeiding av sjølve planen. 

Kva inneheldt planen for 
matematikksatsinga?
Planen er konkretisert gjennom fire permar 
med innhald tilrettelagt for kvart av hoved-
trinna og barnehagen. Kvar lærar får tildelt 
ein perm og er forplikta til å følgja føringane 
i han. Einingsleiar har ansvar for å sikre at 
planen vert følgd. Sjølv om det følgjer eit visst 
press med planen, så håper vi at lærarane vil 
sjå på permen som eit verdfullt hjelpemiddel 
i kvardagen. Tilbakemeldingar etter bruk det 
første året, tyder på at det er akkurat slik læra-
rane opplever det. 

Planen for barnehagen
Prosjektgruppa for barnehagen skriv: Permen 
skal vera ei hjelp for dei tilsette i barnehagane til 
å arbeida med matematikk gjennom dei daglege 
aktivitetane saman med ungane. 

Permen er ikkje på nokon måte utfyllande 
og ferdig. Det er viktig at kvar barnehage skriv 
inn erfaringar dei gjer og aktuelle aktivitetar 
og idéstoff som dei etter kvart oppdagar eller
utviklar sjølve.

Med permen følgjer ein plakat av ”Hjulet”. 
Denne læringssirkelen synleggjer dei duglei-
kar og kunnskap som dei fleste born vil kunne 

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen 49



oppnå ved 2, 4 og 6 årsstadiet, så sant dei vert 
stimulerte. Dette er ei felles oppgåve for per-
sonalet i barnehagen! Sirkelen kjem med kon-
krete døme på korleis barnehagetilsette kan 
bidra til at barna skal utvikle seg matema-
tisk på seks ulike område på dei forskjellige 
aldersstega. Dei seks områda er: Romforståing 
og oppleving, mengd, form og farge, tid, omgrep 
og andre matematiske innfallsvinklar som spel 
og ulike leikar. Plakaten er trykt opp i fargar i 
A3-format, laminert og hengt opp i alle barne-
hagane. Tilbakemeldingane syner at både dei 
tilsette og foreldra opplever det nyttig med 
denne tydelige visualiseringa av planen.

I permen finn dei tilsette ei utdjuping av 
kva som ligg i dei seks områda. Der vil dei 
finne idéar på aktivitetar knytt opp mot dei 
ulike områda. Dei finn også døme på songar 
og leikar som stimulerer matematikkforståing, 
og det er laga til eit framlegg til utstyrsliste. 
I permen vert det også peika på Overgangs-
samtalen mellom barnehage og skule for alle 
barna i Os. I denne samtalen skal det og gå 
fram kor langt det einskilde barnet er kome i 
si matematisk utvikling, kva det meistrar godt 
og kva skulen eventuelt skal leggja ekstra vekt 
på å vidareutvikla.

Planen for skulane
Prosjektgruppa skriv: Ein solid matematisk 
kompetanse er avhengig av at ulike sider av faget 
vert stimulert og at undervisninga er allsidig, der 
varierte aktivitetar er ein sentral faktor. Vi skal 
etterstreve å få fram den praktiske bruken av 
det aktuelle matematiske fagstoffet. Gjennom 
samtale med elevane skal vi aktivisere elevane 
sine forkunnskapar i det matematiske emnet. 
Det viktigaste for god læring, er å bygge på 
det elevane kan frå før. Lærestoffet må derfor 
introduserast nokså konkret, på vegen mot det 
meir abstrakte og formelle matematikksprå-
ket. På den måten skapar vi ein overgang frå 
det praktiske og kjente, gjennom utforskande 
og kreativt arbeid, til ein meir formell kom-
petanse i matematikk. 

Ei veksling mellom aktivitetar og øving på 
faktakunnskapar og ferdigheitar, er med på å 
tydeleggjere dei ulike faglege aspekta i faget. 
Aktivitetane tener både som grunnlag for 
auka forståing i dei ulike emna, samtidig som 
elevane får oppleve at dei får brukt sine mate-
matiske kunnskapar og ferdigheitar i meir 
praktiske situasjonar. Gjennom ei slik veks-
ling mellom aktivitetar og arbeid i bøkene vil 
elevane få ei variert undervisning og eit bredt 
erfaringsgrunnlag for auka forståing i mate-
matikk. 

Prosjektgruppene har brote ned alle Kom-
petansemåla i den nye fagplanen i matema-
tikk. Det har vore naudsynt å konkretisere 
kompetansemåla til læringsmål på dei ulike 
stega og å gjera val i høve til kva elevane skal 
arbeida med når og i kva rekkjefølgje. Grup-
pene har laga oppsett der dei har konkretisert 
dei ulike kompetansemåla, sett opp kriterium 
for desse og peika på grunnleggjande ferdig-
heitar knytt til kompetansemåla. I permane 
vert det særleg påpeika viktigheita av at kvar 
lærar i det daglege arbeidet synleggjer lærings-
måla for den einskilde eleven, og at dei saman 
vurdera måloppnåing og gjennom dette sikra 
medvit hos eleven om eigen kompetanse.

I permen finn vi også ei liste over obligato-
riske tiltak for skular og lærarar. Denne lista 
over ting som SKAL gjerast, er alle lærarane 
pliktige til å følgje. Eit par døme på punkt på 
lista er:
– Ved oppstart av kvart skuleår skal alle 

gjennomføra kartleggingstesten ”Alle 
teller”. Denne gjev lærar eit oversiktsbilete 
over mogelege misoppfatningar og misfor-
ståingar hos elevane. 

– Vi skal starte kvar arbeidsøkt med å sam-
tale med elevane om kva dei skal læra og 
kva dei kan om emnet frå før .

Andre tema i permen er konkrete idéar til 
praktiske aktivitetar, og vi finn ei oversikt 
over dataprogram og tilrådd utstyr for mate-
matikkundervisninga. Her er det også sett opp 
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ei liste med gode tips til foreldra på korleis dei 
kan vere med å utvikle barna sin matematiske 
kompetanse. 

Kva meir har skjedd?
Os skule har vore ei drivkraft i prosjektet, 
dette er ein del av føresetnadene som vart lagt 
til grunn for søknaden om midlar frå Frå ord 
til handling. Vi har erfart at det har vore til 
stor hjelp i prosessen at nokon har hatt denne 
leiande rolla. Spesielt Geir Bjørkhaug og Kjetil 
Gulbrandsøy har stått på, og dei har fått i gong 
mykje. Dei har tenkt kreativt, og Geir Bjørk-
haug har blant anna arrangert aktivitetskvel-
dar der lærarane sjølv har laga konkretise-
ringsutstyr til matematikkundervisninga. 

Undervegs såg vi at ungdomsskulane var 
dei som hadde flest rammefaktorar som var til 
hinder for å tenkje nytt i matematikkunder-
visninga. Blant anna står det i planen at læra-
rane skal konkretisere og visualisere mate-
matikken, spesielt i oppstarten av kvart nytt 
emne. Det kom rask fram at det var sørgje leg 
lite matematikkutstyr på ungdomsskulane. 
Så her innsåg prosjektleiinga at skal ein for-
plikte lærarane til noko, så må i alle fall dei 
ytre rammene vere der. Det vart derfor kjøpt 
inn ein ”matematikk-kasse” til kvar ungdoms-
skulelærar. 

På alle stega har det undervegs i prosessen 
som sagt vore gjennomført kurs og nettverks-
samlingar. Prosjektgruppene har fått delta på 
ulike konferansar og to av gruppene har og 
vitja matematikksenteret i Trondheim. Skule-
og barnehageleiarane har jamleg fått oriente-
ring om utviklinga i arbeidet.

Vegen vidare?
Permane for barnehagen og 1.–4. trinn har 
vore nytta heile arbeidsåret 2007–2008, og er 
evaluert av brukarane og vil no bli endeleg 
ferdigstilt etter tilbakemeldingar. Det same 
gjeld opplegget for 5.–7. årssteg som vart pre-
sentert tidleg på nyåret 2008. Opplegget for 
ungdomssteget er ferdig og vil bli presentert 

i august 2008 for alle matematikklærarane på 
ungdomssteget. 

På nettverkssamlingar våren 2008 ga lær-
arane uttrykk for at dei er blitt mykje meir 
bevisste på korleis dei planlegg timane i mate-
matikk. Dei har sett nytta av kompetanse-
hevinga, og ein del lærarar i kommunen har 
også vore inspirert til å ta vidareutdanning 
i faget. Lærarane seier at dei no set av tid til 
å diskutera matematikk, har jamt fokus på 
læringsmål og nyttar meir konkretiserings-
materiell.

Vi har også innsett at skal ein klare å gjen-
nomføre planen, så hjelper det ikkje berre å 
dele ut ein perm til lærarane. Os kommune 
har derfor avsett ein ressurs til rettleiar i mate-
matikk i barnehagar og skular, for å sørgje for 
implementering av planen. Ressursen er gra-
dert etter storleiken på den einskilde eininga 
og vert tilført på grunnlag av tilbakemelding 
om utført arbeid. For barnehagane dreier det 
seg om opptil kr 2500 for dei største einin-
gane, medan den største skulen har fått tilsegn 
om opp til 50 timar per år. 

Utfordringa framover er å følgja opp med 
nettverkssamlingar og jamleg kompetanse-
heving og ha fortsett fokus på matematikk-
faget. Komande skuleår kjem ein del lærarar 
til å få rettleiing direkte inn i klasserommet. 
Matematikksenteret skal både ha demon-
strasjonsundervisning i klassar og vere med i 
enkelte undervisningstimar. Etter økta saman 
med elevane vert det satt av tid til refleksjon 
og diskusjon saman med lærarane. I denne 
prosessen vil dei kunne gje råd til kvaran-
dre og få rettleiing frå Matematikksenterets 
representant på ting dei ønskjer å bli betre på. 
Det kan t.d. vere korleis ein kan gjennomføre 
tilpassa opplæring på best mogleg måte eller 
å bli betre på å få i gang ein god matematisk 
samtale. 

Vi kjem ikkje til å kvile på laurbæra, men 
vi vil heile tida prøva å utvikle og sikre kvali-
tet i undervisninga, i ein skule med stadig nye 
elevar og lærarar.
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LAMIS

Landslaget for matematikk i skolen
v/Randi Håpnes

NTNU, Realfagbygget, A4
7491 Trondheim

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

Fra formålsparagrafen

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

Landslaget skal stimulere til 
kontakt og samarbeid mellom 
lærere på ulike utdannings nivåer 
og mellom lærere og andre som 
er opptatt av matematikk.

Styret for LAMIS

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

Medlemskontingent

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

Organisasjonssekretær

Svein H. Torkildsen
svein.torkildsen@matematikk-
senteret.no
73551125 / 99560580

Matematikk med en kortstokk
LAMIS har nå overtatt rettighetene til heftet ET ESS I ERMET som 
tidligere har vært til salgs gjennom SHT produkt. Heftet blir nå 
redigert og antall aktiviteter utvidet. Det vil være klart for salg via 
LAMIS i løpet av høsten. Følg med på hjemmesiden til LAMIS.
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Lederen har ordet
Sidsel Ødegård

Takk!
Sommerkurset er nå nettopp 

avviklet for 11. gang, og som 
styreledere for LAMIS og leder 
for sommerkurskomitèen kjen-
ner jeg nå at skuldrene igjen er 
på plass der de bør være. Det 
har vært fire dager fulle av akti-
viteter, fra tidlig morgen til sene 
kvelder. Vi har vært gjennom 
foredrag, verksteder og disku-
sjoner. Vi har vært engasjerte, vi 
har grublet og tenkt, og vi har 
ledd til vi fikk vondt i magen. 
Det har gitt oss en helt fantas-
tisk start på et nytt skoleår, jeg 
er sikker på at mange av delta-
gerne er ivrige etter å komme i 
gang med egne klasser. 

Som vanlig har vi også benyt-
tet sommerkurset til å avvikle 
årsmøte for våre medlemmer. 
Der har vi gått gjennom års-
rapport, og handlingsplan for 
neste år. Og selvsagt har det 
vært valg. Jeg ønsker derfor å 
takke Kari Haukås Lunde, Hugo 
Christensen, Jan Finnby og ikke 
minst Kristian Ranestad. De har 
alle vært en ressurs for styret, 
og en god støtte for meg som 
nyvalgt styreleder. En spesi-
ell takk til Kristian Ranestad 
som har vært styremedlem i ti 

år. Han har vært med å danne 
ryggraden i sentralstyret. Når 
noen går kommer det nye til, 
og jeg vil også derfor takke 
Therese Hagfors, Ronny Bir-
keland, Anne Marie Jensen, 
Anders Sanne, Tor Andersen 
og Oddveig Øgård for at de 
har sagt seg villige til å være 
med i styret som medlemmer 
og varamedlemmer i den neste 
perioden. 

Jeg vil også takke alle delta-
gerne på sommerkurset. Dere 
har vært helt fantastiske! Sjel-
den møter man så mange posi-
tive og sprudlende mennesker 
på en gang. Dere har alle vært 
med å bidra til at sommerkurset 
ble så bra som det ble. Perso-
nalet på hotellet sa ved flere 
anledninger at det hadde vært 
spesielt hyggelige gjester å ha 
på besøk. 

De øvrige deltakerne i som-
merkurskomitéen og personalet 
på Vitensenteret fortjener også 
en stor takk. Det har vært en 
fornøyelse å jobbe sammen i 
forberedelsene til dette som-
merkurset. Alle har tatt ansvar 
og gjort det de har sagt de 
skulle gjøre. Humøret har vært 

på topp, uansett om presset 
til tider har vært noe stort. Jeg 
er også overbevist om at dette 
sommerkurset har synliggjort 
lokallaget vårt, slik at vi i fram-
tiden vil få mange nye deltakere 
på lokallagskveldene.

Mange andre kan også 
takkes, spesielt de lokallagene 
som har tatt på seg ansvar for 
de neste sommerkurs og mate-
matikkdaghefter.

Alt dette gjør at jeg ser lyst 
på LAMIS sin framtid. LAMIS 
er avhengige av alle de ivrige 
menneskene som bidrar på en 
slik viktig måte. Vi er avhengig 
av dugnadsånden som driver 
LAMIS. Heldigvis fikk vi positiv 
omtale i media også, det synes 
jeg vi fortjener. Denne våren 
brukte medier mange spalte-
meter for å fremstille læreren 
som kravstor og sutrende, men 
det skjer så mye positivt blant 
lærere, det bør vi også få fram. 
Her mener jeg LAMIS gjør en 
flott jobb, den positive stem-
ningen er helt sikker smittsom. 
Jeg ønsker derfor alle der ute i 
lokallagene lykke til med et nytt, 
spennende år med et godt og 
variert program.
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Meterstokken som ville på 
sommerkurs
Hugo Christensen

Da flypassasjerer på Sola luft-
havn, ved middagstider torsdag 
7. august, hadde tømt bagasje-
båndet for sitt, lå kun en ensomt 
reisende, rød og hvit meterstokk 
tilbake på båndet. Den skulle på 
sommerkurs. Enkelte av de rei-
sende hadde en aning om hva 
dette kunne være; ”Er ikke det 
der meterstokken til Ninnett?” 
”Jo, men hvor er hun?” I et 
forsøk på å få med et uskyl-
dig matematisk verktøy som 
håndbagasje fra Gardermoen, 
fikk eieren beskjed om at dette 
kunne omdefineres til et mord-
våpen og måtte behandles som 
spesialbagasje. Mye fram og til-
bake på Gardermoen førte til at 
stokken ble sendt, men eieren 
kom for sent til ombordstigning 
og måtte kjøpe ny billett verdt 
1000 kroner. Stokken er nå 
omdøpt til ”tusenmeteren”.

080808  
Sommerkurset åpnet samti-
dig og på samme vis som de 
olympiske leker i Beijing, med 
innmarsj i olympisk ånd.

Best ever?

Om årets sommerkurs er det 
beste så langt, er vanskelig å 
vurdere. Sommerkursene lever 
sine egne liv og er ulike først og 
fremst fordi de blir arrangert av 
lokale entusiaster. Helt sikkert er 
at årets kurs ble et omfangsrikt 
og godt arrangert kurs. Arran-
gementskomitéen har gjort en 
formidabel jobb og avviklingen 
gikk uten beinkroker av noe 
slag. Her var rekordmange 
verksteder å velge mellom, så 
mange at enkelte fikk for få del-
takere og måtte avlyses. (Hon-
ningkrukka Mona Røsseland 
reiste med henholdsvis 90 og 
70 deltakere). 

Verkstedene varierte i nivå 
fra de aller minste barnas møte 
med mengdeverdenen via dyna-
miske konstruksjonsprogram-
mer og matematikk i Singapore 
til abelske spirer i form av for 
eksempel Kristian Ranestad sitt 
kurs om symmetrier i Platonske 
legemer. Også gågata ble tatt 
i bruk som demonstrasjons-, 
aktivitets- og læringsarena, et 

tiltak som absolutt bør gjentas; 
realfagene ut til folket! Makter 
vi å skape undring har vi også 
skapt oppmerksomhet. Viten-
fabrikken er åpenbart en ressurs 
for Jærenområdet. Her spenner 
aktivitetene fra å studere stør-
relsen på en favn ved til bruken 
av ny og ekstrem teknologi i pla-
netariet. Blant fellesforedragene 
ble Sigbjørn Hals sitt foredrag 
”Takk for at du såg meg” et 
høydepunkt for undertegnede. 
Sigbjørn har en måte å framføre 
sitt budskap på som gjør at man 
umiddelbart kjenner at her er 
viktige ting på gang. Man slip-
per ikke Sigbjørn, – sjansen for 
å gå glipp av et understatment, 
en ironi, en underfundighet eller 
en varme som får tårene fram 
er for stor.

Siste dags fellesforedrag ble 
også en opplevelse. Per Arne 
Bjørkum viste i sitt foredrag 
hvordan annerledestenkerne 
endret vårt syn på naturen. 
Han hevdet at også dagen i 
dag preges av mainstreamten-
kere og at tenkende ”urokrå-
ker” har like dårlige vilkår i dag 
som de har hatt i tidligere tider. 
Deretter holdt skoletaperen og 
grunnleggeren av brynefirmaet 
Aarbakke AS, Inge Brigt Aar-
bakke, et foredrag om sitt for-
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hold til skolen, i fortid, nåtid og 
framtid. Det er tankevekkende 
hvordan en skoletaper  – en som 
lærerne hatet – i dag tenker om 
sine ansatte, bedriftens framtid 
og hva han er villig til å satse for 
dyrke fram unge dyktige fagar-
beidere.

Festmiddagen setter en spiss 
på sommerkursene. I år var Per 
Inge Torkelsen hyret inn som 
konfransier. Lattermusklene 
fikk seg en real omgang. Og Tor 
Andersen fikk utfordingen med 
å holde kveldens tale. Det ble 
naturligvis som å hoppe etter 
Wirkola. Men Andersen tok en 
Brandtzæg og rakk humormes-
teren mer enn til skuldrene.

Som vanlig på sommerkur-
sene ble også fritiden minnerik. 
Tone Skori sine alltid medbrakte 
terninger gir hver gang en 
opptur på et eller annet nærlig-
gende vannhull.
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Referat fra årsmøtet 2008
Organisasjonssekretær Svein H. Torkildsen

Årsmøtet ble avholdt lørdag 
9.8.08 under sommerkurset i 
Sandnes. Dette er en forkortet 
versjon av styrets årsberetning 
for 2007–2008. Årsmøterefe-
ratet finnes i sin helhet på vår 
nettside www.lamis.no.

Sak 6/08:  
Styrets årsberetning

Medlemmer råd/utvalg. 
Norsk matematikkråd: Tone 
Bulien og Svein Torkildsen
Faglig råd til Nasjonalt senter 
for Matematikk i Opplæringen: 
Anne-Gunn Svorkmo/Astrid 
Bondø

Styremøter
Styret har vært samlet til fire 
møter: 8. september 2007, 
1. november 2007, 19. januar 
2008 og 19. april 2008.

Arbeidsutvalgsmøter
Arbeidsutvalget har bestått av 
Sidsel Ødegård, Grete N. Tof-
teberg, Kari Lunde og Kristian 
Ranestad, og utvalget har hatt 
møter ca. en gang i måneden.

Medlemstall
Per 09.06.08 (01.06.07) hadde 
LAMIS totalt 4031 (4246), derav 
2142 (2408) enkeltmedlemmer, 

1645 (1605) skolemedlemmer, 
229 (217) studentmedlemmer 
og 15 (16) husstandsmedlem-
mer.

Lokallag
LAMIS har nå 25 lokallag, og 
fortsatt er det flere regioner 
som planlegger å starte lokal-
lag. Det har som vanlig vært 
varierende aktivitet rundt om i 
lokallagene, men generelt må vi 
si at det er stor aktivitet rundt 
om i landet. 

Lokallagene er fremdeles 
satsningsområde for styret. 
I november ble den andre 
lokallagssamlingen arrangert, 
denne gangen på Lillestrøm. 
Alle lokallagene ble invitert til 
å delta med fire styremedlem-
mer. Evalueringen etter den 
første samlingen viste at det var 
ønske om faglig innspill. Tema 
på Lillestrøm ble vurdering på 
ulike nivå. Grethe Tofteberg 
holdt et innlegg om eksamen-
soppgaver på ungdomstrinnet 
og Inge Grythe holdt et innlegg 
om eksamensformen i videre-
gående skole og Astrid Bondø 
fortalte om nasjonale prøver. 
Randi Håpnes informerte om 
rutiner når det gjelder økonomi. 
Utvalgte lokallag presenterte 

hvordan de har lykkes i å få et 
aktivt lokallag, og det var lagt 
inn tid til diskusjon i lokallagene 
etterpå. Det ble også gitt opp-
læring i bruk av nettsiden. Som 
en avslutning ble det diskutert 
hvilke kriterier som bør ligge 
til grunn for å opprettholde et 
lokallag. Styret har i etterkant 
fulgt opp denne diskusjonen, 
og det foreligger nå forslag 
til vedtektsendring. Også på 
denne samlingen ble det gitt 
positive tilbakemeldinger og 
ønske om å fortsette med slike 
samlinger. Tidspunktet på året 
ble diskutert, og det ble enig-
het om at februar er et bedre 
tidspunkt. Neste samling blir 
derfor februar 2009.

Etter mye fram og tilbake, er 
det nå klart for at hvert lokal-
lag får egen konto i DnB NOR. 
Støtte fra LAMIS sentralt vil bli 
innbetalt på disse kontoene.

Satsing mot 
barnehagepersonell
LAMIS har et uttrykt ønske om 
å innlemme barnehageperso-
nell i organisasjonen vår, og vi 
har dette året hatt en repre-
sentant fra barnehage i styret. 
Mange lokallag har også arran-
gert lokallagskvelder rettet mot 
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målgruppen. Sommerkurset 
08 har også et godt tilbud til 
barnehager. Likevel har vi en 
utfordring med å nå fram til 
barnehagene. Ikke minst gjel-
der det å synliggjøre at vi har 
noe å tilby den gruppen, som 
kanskje ikke enda føler seg helt 
hjemme i organisasjonen.

Satsing mot 
videregående skole
Kursing retter mot videregå-
ende skole fra sentralt hold 
viste seg å få lite respons. Akti-
viteten rettet mot videregående 
skole har i år vært på et ”lokalt 
plan” gjennom lokallagskvelder 
og sommerkurs.

Matematikkdag
Matematikkdagen ble gjen-
nomført for syvende gang. 
Matematikkheftet ble denne 
gangen laget av Nedre Bus-
kerud lokkallag, ved Hanne 
Kristiansen, Turid Lund, Randi 
Nysæther, Inger-Lise Risøy, 
Åge Ryghseter, Ellen Stehl, Tine 
Foss Pedersen med god hjelp 
fra Svein H. Torkildsen. Uke 6 
var også denne gang utpekt 
som tidspunkt for matema-
tikkdagen, men mange skoler 
arrangerte den på andre tids-
punkter utover våren. Buskerud 
og Ringerike lokallag er snart 
ferdig med hefte for 2009.

Organisasjonssekretær
Organisasjonssekretæren var 
i utgangspunktet engasjert for 
to år. Denne perioden gikk ut i 
mars 2008, og avtalen ble for-
lenget med ett år slik at års-

møtet kan vurdere om det er 
ønskelig at ordningen fortset-
ter. Sekretæren arbeider med 
oppgaver knyttet til: 

Lokallag: Besøk i etablerte 
lokallag og hjelp til etablering 
av nye.

Publikasjoner: Redaktør for 
sommerkursrapporten 2007. 
Bistod komitéen som lagde 
heftet til Matematikkdagen 
2008. 

Tangenten: Ansvar for 
LAMIS-sidene sammen med 
styrelederen.

Nettsiden: Månedens opp-
gave. Vedlikehold og utvidelse 
i samarbeid med Grete Tofte-
berg.

Kurs i modellering: Har 
koordinert arbeidet med utvik-
ling av kurset og var med på å 
gjennomføre et kurs.

Kontakt med medlemmer 
og svar på diverse spørsmål 
til LAMIS.

Styremøter: Deltar på styre-
møter og følger opp saker som 
vedtas i styret.

Verv: Representerer LAMIS 
i Norsk Matematikkråd og står 
for samarbeidet mellom Kapp-
Abel og LAMIS.

Fokus Bank: Samarbeid om 
utvikling av undervisningsopp-
legg.

Websidene
Vi har websider og forsøker å få 
til en kontinuitet i å oppdatere 
sidene. Samtlige lokallag drif-
ter nå egne nettsider. Innmel-
dingsskjema for medlemmer 
og påmelding til sommerkurs 
er endret.

Skriftserie
Lamis planlegger å utgi ”ET 
ESS I ERMET” av Svein Tor-
kildsen i løpet av høsten.

Samarbeidspartnere
LAMIS samarbeider med 
Nasjonalt senter for matema-
tikk i opplæringen. Organisa-
sjonssekretæren har kontor 
på senteret, og han arbeider i 
tillegg 50 % ved senteret. En 
del av arbeidet han gjør for 
senteret kan kombineres med 
LAMIS–arbeid, blant annet 
kursvirksomhet. Også sekre-
tæren vår, Randi Håpnes, er 
ansatt ved NSMO og har kontor 
på senteret. 

Tangenten er en viktig sam-
arbeidspartner. Vi samarbeider 
om stofftilgang og Lamis dispo-
nerer de 12 siste sidene i hvert 
nummer. Gjennom Tangenten 
har vi prøvd å vise LAMIS sin 
allsidighet, blant annet med 
glimt fra lokallagene, debatt-
innlegg, informasjon om ny 
læreplan og annet fagstoff. 

Abelkomitéen har blitt en 
verdifull samarbeidspartner 
for LAMIS. Abelprisens barn 
og unge-utvalg har opprettet 
et tett samarbeid med LAMIS, 
for å arbeide mot samme mål 
nemlig å bidra til å styrke 
interessen for matematikk og 
realfag blant barn og unge. 
Abelprisen støtter også LAMIS 
direkte gjennom midler til blant 
annet sommerkurset og Mate-
matikkdagheftet. 
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KappAbel
Organisasjonssekretæren 
repre  senterer LAMIS i sam-
arbeidet med miljøet som har 
hovedansvar for utvikling av 
oppgavene til konkurransen.

Sommerkurs
Sommerkurset 2007 ble arran-
gert for 10. gang, og da var det 
naturlig å arrangere det der det 
første gang oppstod, i Nord-
fjordeid med tittel ”Matema-
tikkmestring til glede og nytte”. 
Ca. 200 deltakere.

Sommerkurs 2008 vil arran-
geres i Sandnes med tittel 
”Abelske spirer”.

Sak 9/08:  
Organisasjonssekretær

Styrets innstilling: LAMIS 
opprettholder stillingen som 
organisasjonssekretær i 50 
%. Stillingen skal være en åre-
målsstilling over perioder på to 
år. Normalt kan samme person 
inneha stillingen i maksimalt 
to perioder. Forslaget vedtatt 
etter at et forslag om tilsetting 
i inntil 100 % stilling falt.

Sak 10/08: Styreleder

Styrets innstilling: Honorar til 
styreleder. Rammen for hono-
rar til styreleder ligger innenfor 
20 % stilling. Dette organiseres 
normalt som et frikjøp fra ved-
kommendes ordinære stilling. 
Vedtatt.

Sak 11/08:  
Handlingsplan for 2008/2009

Styrets forslag vedtatt. Gjengitt 
i egen artikkel.

Sak 12/08: Vedtektsendring

§ 1 Tillegg: Landslaget er regis-
trert som forening/lag/innret-
ning i Enhetsregisteret ved 
Brønnøysundregistrene

§ 3 Tillegg: Studenter kan tegne 
medlemskap med redusert 
medlemsavgift i inntil fem år.

§ 5 Endringer: Størrelse på 
arbeidsutvalg endres fra tre til 
fire fordi styret er utvidet.

Styret er beslutningsdyktig 
når minst seks (nå fem) med-
lemmer …

Tillegg: Styrelederen alene 
registreres med signaturrett 
i Brønnøysundregistrene og 
hefter med sin underskrift 
på vegne av landslaget etter 
vedtak i styret.

§ 8 Nåværende formulering 
erstattes av:

Medlemmer av landslaget 
kan opprette lokallag etter 
godkjenning av sentralsty-
ret. Lokallagene er bundet av 
landslagets formålsparagraf, 
prinsipprogram og handlings-
program. For å opprette et 
lokallag kreves det
– at lokallaget kan definere 

et naturlig geografisk dek-
ningsområde

– at det er etablert et lokallag-
styre med minst tre med-
lemmer

– at det er vedtatt vedtekter 
for lokallaget etter landsla-
gets retningslinjer

Lokallagene har tilgang til føl-
gende ressurser fra LAMIS 
sentralt:

– Bankkonto med nettilgang 
tildeles av LAMIS sentralt

– Etter søknad; et årlig til-
skudd til lokallagsdriften 
etter sentralt budsjett.

– Tilskudd til spesielle tiltak 
etter begrunnet søknad.

– Inntil fire deltakere på lokal-
lagseminarer styret innkal-
ler til.

– Egen lokallagside på lands-
lagets nettsted.

– Mulighet for erfaringsut-
veksling med andre lokal-
lag gjennom seminarer og 
deltakelse på sommerkurs/
årsmøte

– Deltakelse for et styremed-
lem på sommerkurs/års-
møte – alle utgifter dekket 
av LAMIS sentralt.

For å opprettholde et lokallag 
må 
– lokallagstyret sende års-

rapport og regnskap for 
lokallaget til styret en gang 
per år

– årsmøte avholdes med 
minst 2/3 av styremedlem-
mene til stede

– medlemmene sørge for at 
det er aktivitet i lokallaget. 

Sentralstyret kan beslutte å 
avvikle et lokallag hvis det ikke 
har vært aktivitet to påfølgende 
år.

Sak 13/08: Medlemsavgift

Medlemsavgiften forblir uen-
dret

(fortsettes side 64)
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Handlingsplan for 2008/2009

Lokallag 

Bakgrunn
LAMIS har nå 25 lokallag og 
fortsatt er det flere regioner som 
planlegger å starte lokallag. Det 
er varierende aktivitet i lokal-
lagene, og vi ønsker å hjelpe 
de lagene som strever med å 
få i gang aktivitet. En tettere 
kontakt og samarbeid mellom 
lokallagene og mellom sentral-
styret, organisasjonssekretæren 
og lokallagene forventes å bidra 
til økt aktivitet. 

Det er en del variasjon i hvor-
dan lokallagene har ordnet øko-
nomien med typer konti, beta-
ling for kurs og støtte fra så 
vel LAMIS sentralt som andre 
sponsorer.

I vedtektene er det presisert 
krav for å opprette og opprett-
holde lokallag.
1 Brev fra sentralstyret/orga-

nisasjonssekretæren til 
lokallagene med

– Informasjoner fra styremøter 
og AU-møter

– Nytt fra enkelte lokallag om 
vellykkede temakvelder/
kursdager

– Tips til temaer og foredrags-
holdere. 

 Redaksjon: Organisasjons-
sekretæren

 Bidrag med info: Organisa-
sjonssekretæren, sentral-

styret, lokallagsstyrene
2 Opprettelse av nye lokallag. 

Aktuelle steder:
– Hallingdal
– Nord-Rogaland
– Helgeland
 Ansvar: Organisasjons-

sekretæren
3 Seminar for lokallagsstyrer, 

februar 2009. Praktisk tilret-
telegging: Organisasjons-
sekretæren. Faglig innhold: 
Sentralstyret

4 Oppfølging av vedtektenes 
bestemmelser om lokallag. 
Ansvar: Organisasjons-
sekretæren, sentralstyret

Satsing mot  
barnehagepersonell

Bakgrunn
Den nye rammeplanen for bar-
nehager har fått et eget punkt 
om matematikk, til stor glede 
for oss i matematikkmiljøet. At 
matematikk kommer som eget 
punkt, gir barnehagepersonalet 
en mer konkret faglig veiledning 
i hva som forventes. Vi har fått 
mange reaksjonen fra barneha-
gepersonalet der de ytrer ønske 
om mer informasjon og idéer om 
hva de kan gjøre med matema-
tikk i barnehagen. Både formå-
let i vedtektene og prinsippro-
grammet til LAMIS er i samsvar 
med intensjonene i Rammeplan 

for barnehager, og vi ønsker å 
innlemme barnehagepersonell i 
organisasjonen vår.

Aktiv verving av barnehager og 
barnehagepersonell som med-
lemmer gjennom
– Verksteder på sommerkur-

sene
– Temakvelder i lokallagene. 
 Ansvar: Sommerkurskomi-

téene, lokallagsstyrene

Satsing mot  
videregående skole

Bakgrunn
LAMIS er fortsatt mindre kjent i 
videregående skole enn i grunn-
skolen. Det er relativt få med-
lemmer – både skolemedlem-
mer og personlige medlemmer 
– fra dette skoleslaget. Oppslut-
ningen på våre samlinger ligger 
langt under det vi ønsker fra 
lærere i videregående skole.
1 Aktiv verving av videregå-

ende skoler og lærere i 
videregående skoler som 
medlemmer gjennom

– verksteder på sommerkur-
sene

– temakvelder i lokallagene
 Ansvar: Sommerkurskomi-

téene, lokallagsstyrene
2 Kontakt med ansvarlige 

for videregående skoler i 
fylkeskommunene – tilbud 
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om kurs. Ansvar: Organisa-
sjonssekretæren

Satsing mot studenter

Bakgrunn
LAMIS har hatt en betydelig 
vekst i medlemsmassen siden 
det første matematikkdagheftet 
ble utgitt. Veksten har nå stop-
pet noe opp, og det er viktig 
å sikre rekruttering av de som 
tar lærerutdanning nå og som 
skal stå for matematikkunder-
visningen i Norge i mange år 
framover.
1 Aktiv verving av lærerstu-

denter som medlemmer 
gjennom

– informasjonsmateriell til stu-
dentene

– vervekampanjer på lære-
steder som utdanner både 
faglærere og allmennlærere. 
Ansvar: Organisasjonsse-
kretæren, Lisbet Karlsen

2 Kontakt med ansvarlige for 
matematikkopplæringen i 
lærerutdanningene. Ansvar: 
Organisasjonssekretæren

Sommerkurs 

Bakgrunn
Allerede etter ett års drift arran-
gerte LAMIS sitt første som-
merkurs. Disse kursene har 
med årene blitt en tradisjon, og 
kursene er en viktig faktor i mar-
kedsføringen av LAMIS og et 
treffsted for de engasjerte med-
lemmene som bidrar med sine 
erfaringer gjennom verksteder. 
Mange lærere opplever dagene 
på sommerkursene som inspi-
rerende og en god opptakt til 
arbeidet i et nytt skoleår.

1 Sommerkurs 2009: Hafjell/
Øyer. Ansvar: Mjøsregionen 
v/sommerkurskomitéen i 
samarbeid med sentralsty-
ret, organisasjonssekretæ-
ren

2 Sommerkurs 2010: Finne 
ansvarshavende. Ansvar: 
Sentralstyret

Matematikkdagen

Bakgrunn
Matematikkdag er blitt en fin 
tradisjon som svært mange 
skoler rundt om i hele landet 
arrangerer. Heftene gir samlet et 
rikt tilbud på aktiviteter som kan 
bidra til en mer variert matema-
tikkundervisning. Utvikling av 
heftene går på rundgang blant 
lokallagene etter forespørsel fra 
sentralstyret. 
1 Heftet for 2009 er i hoved-

sak ferdig utviklet av lokal-
laget Buskerud / Ringerike. 
Heftet trykkes og distribu-
eres i november. Ansvar: 
Organisasjonssekretæren

2 Bergen og omegn lokallag 
har påtatt seg oppgaven 
med å produsere heftet for 
2010. Ansvar: Sentralstyret

Skriftserie

Bakgrunn
LAMIS har startet utgivelsen av 
skriftserien. Nr. 1 har fått tittelen 
”Å bruke tallinje”. Heftene skal gi 
forslag til undervisningsopplegg 
med erfaringer og kommenta-
rer. Målet er få utgitt små skrift 
på 15–30 sider med er vari-
ert innhold. Medlemmene kan 
utarbeide manus som LAMIS 
vurderer og eventuelt betaler 

en engangssum for og dermed 
får rettighetene til.
1 Informasjonsskriv til lærer-

utdannere om å få utgi gode 
semesteroppgaver. Ansvar: 
Bjørnar Alseth, Organisa-
sjonssekretæren

3 Utgivelse av ”ET ESS I 
ERMET”. Ansvar: Organi-
sasjonssekretæren

Websidene

Bakgrunn
LAMIS har helt siden oppret-
telsen for 10 år siden hatt et 
nettsted med informasjon om 
organisasjonen og nyttig infor-
masjon om matematikk og 
matematikkundervisning.

Vi har nå fått nye websider og 
målet er at det kontinuerlig skal 
komme nye ting ut på nettet. 
Sidene skal være dynamiske og 
informative. 
1 Månedens oppgave legges 

ut den første dagen 10 
måneder i året. Ansvar: 
Organisasjonssekretæren.

2 Nyheter av interesse for alle 
medlemmer legges ut jevn-
lig. Ansvar: Organisasjons-
sekretæren.

3 Lokallagssidene holdes 
oppdatert med informasjon 
om aktivitet i lokallagene. 
Ansvar: Lokallagsstyrene

4 Hva skjer? holdes oppdatert 
med aktiviteter i lokallagene. 
Ansvar: Organisasjonsse-
kretæren, lokallagstyrene

Tangenten

Bakgrunn
Målsettingen til Tangenten og 
LAMIS er sammenfallende. 
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LAMIS har derfor siden starten 
fått disponere et avtalt antall 
sider i Tangenten som med-
lemsblad for medlemmene. 
Samarbeidet bidro til at LAMIS 
fikk en god start og nådde ut til 
mange med informasjon. Målet 
med samarbeidet er å samle 
kreftene i et forholdsvis lite 
miljø som arbeider for samme 
sak, slik at vi kan unngå kon-
kurranse og i stedet koordinere 
ressursene.
1 I hvert nummer av Tangen-

ten har sentralstyrets leder 
en artikkel om aktuelle 
tema. Ansvar: Sentralstyrets 
leder

2 Første side med informasjo-
ner og annonsesiden med 
publikasjoner oppdateres 
etter behov. Ansvar: Orga-
nisasjonssekretæren

3 Annet stoff:
– Nytt fra LAMIS sentralt og 

lokallagene
– Debattinnlegg 
– Orientering om prosjekter
 Ansvar: Sentralstyret, lokal-

lagsstyrene, organisasjons-
sekretæren

4 Redaksjonelt arbeid, sam-
arbeid med Tangenten. 
Ansvar: Organisasjonsse-
kretæren

Samarbeidspartnere

Bakgrunn
LAMIS har siden starten hatt 
samarbeid med ulike organisa-
sjoner om kortere og mer lang-
varige prosjekter. Tangenten er 
en viktig samarbeidspartner. 
I tillegg til at vi redigerer egne 
medlemssider, samarbeider vi 

også om stofftilgang av mer 
faglig karakter i selve Tangen-
ten. 

LAMIS har også hatt sam-
arbeid med Nasjonalt senter 
for matematikk i opplæringen 
(NSMO) siden senteret ble opp-
rettet. Organisasjonssekretæ-
ren har kontor på senteret, og 
han arbeider i tillegg 50 % ved 
senteret. Kursvisksomheten 
han driver for senteret kan kom-
bineres med LAMIS-arbeid.

Da Abelprisen ble opprettet 
blant annet med eget utvalg for 
arbeid blant barn og unge, ble 
LAMIS en av samarbeidspart-
nerne. LAMIS ønsker å fortsette 
dette verdifulle samarbeid, spe-
sielt gjelder dette arrangement 
for barn og unge i forbindelse 
med Abelprisutdelingen i mai. 
Abelprisen er en svært viktig 
økonomisk bidragsyter i forhold 
til sommerkurset og matema-
tikkdagheftet.

Siden KappAbelkonkurran-
sen ble landsomfattende, har 
LAMIS hatt samarbeid med 
faglig ansvarlig for konkurran-
sen. LAMIS betrakter konkur-
ransen som et viktig bidrag i 
arbeidet med å få oppmerk-
somhet om matematikken i 
skolen og spre informasjon om 
oppgaver som inspirerer og 
utfordrer elevene til eksperi-
menter og utforskinger.
1 Oppfordre medlemmer til 

å sende inn faglige artikler 
til Tangentens redaksjon 
for vurdering med tanke på 
publisering. Ansvar: Sen-
tralstyret, lokallagsstyrene, 
organisasjonssekretæren.

2 Fortsatt kontorfellesskap og 
samarbeid NSMO. Ansvar: 
Organisasjonssekretæren

3 Abelprisens utvalg for barn 
og unge. Ansvar: Mona 
Røsseland

4 Samarbeid med Kapp-
Abelkonkurransen. Ansvar: 
Organisasjonssekretæren

Organisasjonssekretær

Bakgrunn
Organisasjonssekretæren ble 
ansatt i 50 % stilling 1. mars 
2006 på to års åremål. Tilset-
tingen er forlenget til 1. mars 
2009
1 Videreføre ordningen med 

organisasjonssekretær. 
Ansvar: Sentralstyret

Styreleder

Bakgrunn
Gjennom flere år har styre-
lederen i LAMIS som ansatt 
ved NSMO hatt anledning til å 
bruke en del av arbeidstiden til 
arbeid for LAMIS. Ledere som 
ikke er ansatt ved NSMO bør 
få tilsvarende mulighet gjennom 
frikjøp.
1 Styreleder frikjøpes i inntil 

20 % stilling. Ansvar: Sen-
tralstyret
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Standardalgoritmene  
– like viktige som før
Del 1. May Else Nohr, Rødtvedt skole

Artikkelen er et essay i mate-
matikkdidaktikk, skrevet som  
del av et masterstudie i mate-
matikkdidaktikk ved HIO 2007–
2009. Artikkelen fortsetter i 
neste nummer.

Standardalgoritmene

Med den store tilgangen vi har 
fått til kalkulatorer og datamas-
kiner så er det ikke like viktig å 
kunne gjøre utregninger hurtig 
med penn og papir. Standard-
algoritmene for de fire regne-
måtene; addisjon, subtraksjon, 
multiplikasjon og divisjon blir 
derfor ikke så sentrale som 
før!

På nettstedet Wikipedia defi-
neres algoritmer slik: ”I mate-
matikk og informatikk er en 
algoritme en presis beskrivelse 
av en serie operasjoner som 
skal utføres for å løse en type 
problemer. Ordet kommer fra 
navnet til den arabiske mate-
matikeren og astronomen al-
Khowarizmi (ca. 780–850)” [6]. 

Hedrèn [2] hevder at tradisjo-
nelle algoritmer for de fire regne-
måtene; addisjon, subtraksjon, 
multiplikasjon og divisjon, var 
effektive og nødvendige reg-

nemetoder i gamle dager, men 
at de har mistet sin store betyd-
ning i dag. Han skriver videre at 
algoritmenes strikse og meka-
niske konstruksjon skjuler talle-
nes egenskaper og oppbygning. 
Han påpeker i artikkelen sin at 
mange matematikkdidaktikere 
lenge har vært skeptiske til drill 
av standardalgoritmene for de 
fire regnemåtene som fremde-
les forekommer i skolene, og 
refererer til Lindstrøm som i 
læreboken Reknemetodikk fra 
1947 og i den svenske Studie-
planen fra 1952 legger vekt på 
barnets tenkemåte og utvikling 
av barnets begrepsoppfatning 
på ulike matematiske områ-
der. Han hevder at man altfor 
tidlig i opplæringen starter 
med sifrene, regnetegnene, 
tallsystemet, reglene og form-
lene. Hedrèn [2] refererer også 
til Plunkett som var i mot drill 
av standardalgoritmene for 20 
år siden, han påpekte allerede 
den gang at algoritmene burde 
erstattes av hoderegning, bruk 
av kalkulator og ikke-standar-
diserte metoder.

”The advent of calculators 
has provided us with a great 

opportunity. We are freed from 
necessity to provide every citi-
zen with methods for dealing 
with calculations of indefinite 
complexity. So we can aban-
don the standard written algo-
rithms, of general applicabil-
ity and limited intelligibility, in 
favour of methods more suited 
to the minds and purposes of 
the users….Children should 
be helped to acquire sensible 
methods for calculating….(and) 
will acquire a better understand-
ing of number from using their 
own mental algorithms than 
from the repeated application 
of standard alghorithms they 
do not comprehend.” (Plunkett 
i [1, s. 55]).

Plunkett sammenligner 
skrevne standardmetoder for 
regning med mentale metoder 
(hoderegning), og hevder at 
standardmetodene er ”con-
tracted”, ”efficient”, ”automa-
tic”, ”symbolic”, ”analytic” og 
”generalizable”, og at de ikke 
korresponderer med barns ufor-
melle metoder. Mentale meto-
der (hoderegning) beskriver 
han som; ”fleeting”, ”variable”, 
”flexible”, ”active”, ”holistic” og 
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”constructive”. Han argumen-
terer for at å undervise i stan-
dardalgoritmene for regning vil 
utvikle ”cognitive passivity” og 
”suspended understanding” 
[1].

Hedrèn [2] viser gjennom 
punktene under, noen fordeler 
med de tradisjonelle algorit-
mene:
– De er bearbeidet gjennom 

århundrer. De er derfor i dag 
blitt veldig effektive meto-
der.

– De kan brukes på samme 
måte uansett hvor kom-
pliserte tall som er med i 
utregningene. Eksempel: 
Multiplikasjon med to tosi-
frede tall. I mange tilfeller 
er det kanskje den eneste 
måten å regne det ut på, 
hvis man bare har penn og 
papir som hjelpemiddel.

– De er en del av matema-
tikkens historie og utgjør 
derfor en kulturskatt som vi 
bør verne om.

– Standardalgoritmene for 
de fire regningsartene er en 
introduksjon til anvendelse 
av algoritmer i andre sam-
menhenger.

Samfunnets grunner for 
matematikkundervisning

”Å kunne regne” er et av fem 
grunnleggende ferdigheter 
i Kunnskapsløftet, sidestilt 
med; ”å kunne lese”, ”å kunne 
uttrykke seg muntlig”, ”å kunne 
uttrykke seg skriftlig” og ”å 
kunne bruke digitale verktøy” 
[4].

”Solid kompetanse i matema-

tikk er en føresetnad for utvik-
ling av samfunnet”, matematikk 
ligg til grunn for viktige delar av 
kulturhistoria vår og for utvikling 
av logisk tenking. På den måten 
spelar faget ei sentral rolle i 
den allmenne danninga ved å 
påvirke identitet, tenkjemåte og 
sjølforståing [4, s. 57]. Nytte- og 
identitetsperspektivet står sen-
tralt i Kunnskapsløftet og sier 
noe om hva dagens samfunn 
legger vekt på når det gjelder 
matematikkfaget.

Mogens Niss [5] deler i tre 
kategorier når det gjelder grun-
ner for matematikkundervisning 
i utdanningssystemet:
1. Det er samfunnets teknolo-

giske og sosioøkonomiske 
utvikling

2. Samfunnets politiske, ideo-
logiske og kulturelle eksis-
tens 

3. Utvikling og krav om å 
utruste individene med de 
ressursene de kan trenge 
for å håndtere privatliv og 
arbeidsliv (under utdanning, 
i yrkeslivet, privat, i fritiden 
og i rollen som samfunns-
borger). 

Historisk beskriver han hvor-
dan samfunnets utvikling har 
hatt innvirkning på matematik-
kens utvikling, og det var først 
på 1800-tallet at man fikk en 
utdanning for folket. Grunnen 
for matematikkundervisningen, 
den gang, var å bidra til sam-
funnets politiske, ideologiske 
og kulturelle eksistens, mens 
samfunnets teknologiske og 
sosioøkonomiske utvikling ikke 

hadde betydning før senere. Det 
var lite sammenheng mellom de 
matematiske – tekniske og de 
industrielle – økonomiske virk-
somheter. Disse sammenhen-
gene var gjerne begrenset til det 
som hadde å gjøre med; måling, 
handel, finanser, valuta, vekt, 
tidsregning, kontroll og naviga-
sjon. Å utruste individet med de 
ressurser som skulle gjøre det i 
stand til å håndtere privatliv og 
arbeidsliv oppsto mye senere. 
Vektleggingen av nytteaspektet 
(med fokus på samfunnets tek-
nologiske og sosioøkonomiske 
utvikling og på at individene 
skulle utrustes med redska-
per som kunne hjelpe dem til 
å håndtere hverdagen sin) var 
sentral i de fleste land på 1900-
tallet. Samfunn som har tradi-
sjon for demokrati (Nederland 
og de Skandinaviske landene), 
legger i tillegg vekt på at indi-
videne får forutsetningene som 
kreves for et kompetent, aktivt, 
ansvarsfullt og kritisk sam-
funnsborgerskap [5]. 

I boken ”Rett spor eller ville 
veier” hevder forfatterne at vi, 
i dag, trenger en befolkning 
med basiskompetanse i mate-
matikk. Denne kompetansen 
forklares ut fra to perspekti-
ver; et funksjonelt/pragmatisk 
perspektiv og et vitenskapelig/
humanistisk allmenndannelses-
perspektiv (Kjærnsli, m.fl. [3]). I 
det funksjonelle eller pragma-
tiske perspektivet er det nytte-
aspektet, matematikken som 
redskap for å løse praktiske 
problemer, som framheves, 
og de påpeker at man trenger 
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grunnleggende kunnskaper og  
ferdigheter i matematikk for 
å klare seg i samfunnet, og 
for å kunne løse problemer til 
eget og samfunnets beste. De 
hevder at utviklingen i teknologi 
sannsynligvis har ført til at de 
kompetansene man trengte før 
ikke er like relevante i dag. Det 
allmenndannende perspektivet 
på matematikk forklarer forfat-
terne, er en del av vår felles 
dannelse (kulturargumentet), 
skapt av mennesker over lang 
tid. Et eksempel på det er at 
geometrisk forståelse er en arv 
fra oldtidas kulturer. De forklarer 
videre at matematikken både 
har påvirket vårt samfunn og 
vår levemåte og vår identitet, 
selvforståelse og tenkemåte 
(selverkjennelsesargumen-
tet). Matematisk kompetanse 
påpeker de er viktig for at et 
selvstendig individ kan forstå 
omverden og gjennom dette 
være en aktiv deltaker i et 
demokratisk samfunn (demo-
kratiargumentet). For å kunne 
forstå samfunnsdebatten på 
en kritisk og rasjonell måte 
blir det viktig å, for eksempel, 
kunne forstå kvantitativ infor-
masjon [3].
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Sak 14/08: Valg av styre og 
varamedlemmer

Valgkomitéen innstilling på 
styre medlemmer:
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Elisabeth Moe Omland fort-
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Varamedlemmer:
Barnehage/førskole: Odd-

veig Øgaard 
Fra ungdomstrinnet: Elisa-

beth Moe Omland
Fra videregående skole: Tor 

Andersen 
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