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Norske elevers (manglende) prestasjoner i PISA undersøkelsene har stadig vært i media sitt søkelys. 
Imidlertid blir det i liten grad problematisert hvilke oppgaver elevene er testet i. Noen av oppgavene blir 
frigitt etter at undersøkelsene er gjennomført. Begrunnelsen for at noen ikke frigis er at man ønsker å 
bruke oppgavene ved senere undersøkelser. Man håper å skape et bedre sammenlikningsgrunnlag for 
forskjellige årganger. En besnærende tanke ved første øyekast. En underliggende idé er at oppgavene er 
tidløse. Ved å gi ungdommer identiske oppgaver, med års mellomrom, kan vi måle deres prestasjonsnivå 
og eventuell oppgang eller nedgang helt presist. Med tanker om matematikkoppgavers tidløshet blar jeg 
i en eldre oppgavesamling som står i hylla mi. Den første oppgaven jeg slo opp lød:

”Grammofonstiften: En grammofonplate har en diameter på 30 cm. Innspillingen begynner 1 cm 
fra randen og slutter 6 cm fra platens sentrum. Det er 30 furer per cm. Hvor langt beveger stiften seg 
når platen blir spilt?” 

Noen ungdommer har kanskje sett støvete platespiller på loftet, kanskje de har nostalgiske foreldre 
som av og til spiller gamle LP-er, men på skolen har de neppe sett et slik apparat. De har neppe forståelse 
for platens og stiftens bevegelse. Noen vil kanskje si at stiften ikke, flytter seg; i hvert fall ikke når en bare 
ser på den en liten stund. Andre vil kanskje regne ut avstanden langs diameteren mellom innspillingens 
begynnelse og slutt, og få 15 cm – 1 cm – 6 cm = 8 cm, slik fasiten fastslår. Færre vil vite at stiften er 
festet på en arm og vil utføre en del av en sirkelbevegelse der en må kjenne armlengden for å kunne svare, 
og enda færre vil antakeligvis se på stiftens ferd gjennom furen som er på hele (8·30)·2p(14 + 6)/2 cm  
≈ 150,72 m. Ved ettertanke er dette en god oppgave. Den har mange svar og  inviterer til diskusjon og 
refleksjon. Oppgaven er likevel ubrukelig i en undersøkelse fordi den er hentet fra en hverdagssam-
menheng som allerede er historisk og ikke del av elevers hverdag. PISA-undersøkelsen fokuserer på 
elevers matematiske ferdigheter i hverdagslige situasjoner. Den sjekker ikke bare ”rene regneferdigheter” 
uten kontekstlig tilknytting, slik mange andre undersøkelser gjør. Oppgaver der den omkringliggende 
konteksten er en vesentlig faktor for å kunne forstå og løse oppgaven blir nødvendige. Konteksten er i 
dag kanskje enda mer enn før underlagt store omskiftninger i tid. I tillegg er den avhengig av hvilken 
kultur ungdommene er del av. Forestillingen om den tidløse matematikkoppgaven, som målestokk for 
årskullenes prestasjoner, bli slik en illusjon. Det samme gjelder for så vidt selve faget, dets innhold og 
plass i samfunnet. Tidsdimensjonen er innebygget selv i et fag med en så lang historie og et så tilsyne-
latende stabilt og uforanderlig fundament som matematikk.
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Bjørg Skråmestø

Arbeid med geometriske 
figurer på 1. trinn

På 1. trinn har vi jobbet med geometriske figu-
rer på forskjellige måter. Vi har lagt vekt på at 
barna skulle få bli kjent med figurene gjennom 
ulike aktiviteter.

Bilder
Vi begynte med å lage bilder.

Vi brukte trekanter, firkanter og sirkler i 
ulike farger og størrelser og barna fikk bruke 
brikkene til å lage egne bilder.

Gjennom arbeidet med brikkene laget barna 
egne bilder med ulike mønstre der vi kunne se 

at de brukte både symmetri og speiling. 
I samtalen forklarte barna hvilke figurer de 

hadde brukt og hvordan de hadde laget ulike 
mønstre. For de barna som hadde ekstra bruk 
for å jobbe med antall, stilte vi også spørsmål 
om hvor mange?

Bjørg Skråmestø
Haugland skole
bjorg.skramesto@askoy.kommune.no
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Rygg mot rygg
Vi lekte også leken med å sitte rygg mot rygg. 
Barna fikk her utdelt firkanter, trekanter og sir-
kler i ulike farger. De satt rygg mot rygg og laget 
mønster.

Barna skulle så beskrive mønsteret de hadde 
laget og partneren skulle lage samme mønster. 
Her meldte det seg raskt et behov for språk til å 
beskrive figurenes egenskaper. 

I gamle dager
Under planleggingen av temaet ”gamle dager” 
bestemte vi oss for at vi skulle bygge hus.

Vi ønsket å trekke temaet geometriske figurer 
inn i husbyggingen. I samtale med barna kom vi 
frem til at alle skulle bygge bolighus og utedo.

Før vi gikk på sløyden for å bygge hus tegnet 
vi trekant, firkant og sirkel på tavlen og snakket 
sammen om navn og kjennetegn på disse for-
mene. Vi hadde tidligere snakket om rektangel 
og kvadrat som navn på firkanter, og disse nav-
nene kom frem igjen under samtalen.

På sløyden saget vi opp kvadrater, rektangler, 
trekanter, sirkler, terninger og kuber. Vi ønsket 
å undersøke hvilket språk barna brukte under 
arbeidet med byggingen og oppfordre dem til å 
bruke navn på klossene gjennom spørsmål og 
samtale underveis i byggingen.

Elevene fikk også rutebøker der de skrev og 
tegnet fra det de hadde bygget.

Vi bygger hus
Hele klassen gikk på sløyden og vi brukte spiker 
og limpistol for å sette sammen byggverkene. 
Noen såre fingre ble det så limpistol var en 
litt tvilsom måte å få byggverkene til å holde 
sammen på.

Byggearbeidet
Som nevnt hadde vi et fokus på hvilket språk 
barna brukte når de arbeidet. Samtalene under 
viser hva elevene var opptatt av, noen ville for-
telle om produktet de laget og beskrev det med 
hverdagsord, andre integrerte matematiske ord 
og utrykk vi hadde arbeidet med i forklaringene 
sine.
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Etterarbeid i ruteboken
Vi ønsket ikke bare at elevene skulle ha det gøy 
og være aktive i matematikktimene, vi ville også 
de skulle reflektere over hva de gjorde. Derfor 
gav vi barna rutebøker der alle tegnet og skrev 

fra arbeidet med husbyggingen (se to eksem-
pler side 6). Noen elever hadde bruk for hjelp 
til skrivingen mens andre skrev selv.

Firkanten
Underveis oppdaget vi at de aller fleste elevene 
snakket om kvadratet som firkanten. Rektange-
let var ikke relatert til firkant.

I ettertid har vi jobbet litt med firkanten. Det 
er trillinger i klassen vår og vi har jobbet med at 
de har samme etternavn men ikke samme for-

”Jeg har limt sammen klosser til et basseng.”
”Jeg har brukt lange og små klosser og da ble 
det til en firkant.” ”Hvor mange har du brukt?” 
”To lange og to små.”

”Vi skal bruke trekanter til tak for da får vi 
sånne tak som vi har på ordentlige tak.”
”Vi har limt rektangler oppå trekantene for å få 
taket ferdig.”

”Vi trenger flere som er så lange og da må vi 
måle før vi sager.”
Barna målte og satte streker for å få nok 
klosser som var like lange. Etterpå saget de 
på strekene.

”Vi skal lage en firkant og så lage veggene 
opp.” ”Vi bruker rektangler for å bygge 
veggene inni.” ”Vi bruker klosser og setter 
dem på rad bortover.” ”Klossene er tynne 
rektangler.” ”Det blir vegger.”
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navn. På samme måten var det med firkantene. 
Vi hadde: kvadratfirkanten, rektangelfirkanten 
og trapesfirkanten.

”Hvordan bygger du?”
”Jeg bruker rektangler bortover.”
”Hvor mange rektangler bruker du?”
”19”
”Er det 19 her?”
”Nei, men jeg tror det blir 19 når jeg er ferdig å 
lime veggene?”

”Jeg har laget utedo.”
”Hvor mange klosser har du brukt?”
”Jeg har brukt 1, 2, 3, 4, 5.”
”Er klossene make?”
”Nei. 1, 2 er rundinger og 1, 2, 3 er sånne.” 
(peker). 
Rundingene de viste til var sylindere laget i tre.

Presentasjon
Da vi var ferdige med byggingen av husene 
hadde vi fremvisning av byggverkene der alle 
gruppene presentere arbeidet sitt for de andre 
elevene på trinnet. Da måtte de svare på spørs-
mål fra medelevene om hvordan de hadde 
jobbet, hva de hadde brukt, hvor mange rek-
tangler, trekanter de hadde osv.

Barna var svært stolte av byggverkene sine 
og var ivrige til å fortelle medelevene om bygg-
verket. Alle gruppene brukte nå navnene på de 
geometriske figurene når de beskrev byggverket 
og byggeprosessen. Elevene og lærerne var blitt 
bevisste på hva de hadde arbeidet med og hva de 
hadde lært i løpet av prosjektet.

”Vi har funnet to kuler som vi har brukt til å 
lage menneske av!” Kuler var ikke en del av 
det materialet vi hadde funnet frem, men noe 
barna fant i en annen kasse på sløyden. 
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Cathrine har telt klossene på huset og 
utedoen og funnet ut hvor mange klosser hun 
har brukt på byggingen.

Malin hadde telt klossene på hus og do. 
Oppgaven ble da å finne ut hvor mange hun 
hadde brukt til sammen. Malin sin løsning ble 
å tegne klossene på huset og klossene på 
doet. Til slutt telte hun alle klossene. Hun fikk 
58 klosser til sammen.

Matematikk for små – 
inspirasjon for store

Våren 2008 laget Tangenten et eget hefte om matematikk i barnehagen. Dette er et spennende 
hefte som handler om hvordan barn i barnehagen lærer seg matematikk gjennom lek, samtale 
og andre aktiviteter, og hvordan barnehagepersonell kan støtte barna i deres utvikling. Heftet er 
også aktuelt for lærere på småskoletrinnet som ønsker å få et innblikk i mangfoldet av arbeid med 
matematikk i barnehagen. Noen av aktivitetene er i tillegg like aktuell i begynneropplæringen.
Heftet er et inspirasjonshefte for alle barnehager i Norge, for førskolelærerstudenter og 
førskolelærerutdannere, lærere på småskoletrinnet og for andre som er opptatt av hva matematikk 
er og kan være for små barn.

Les hele bladet på www.caspar.no/tangenten/barnehageheftet.pdf
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Liv Marit Holck 

Se – kulen ruller i labyrinten
Arnatveit barnehage har i 2007/2008 vært med 
i et utviklingsarbeid innenfor språk og tallfor-
ståelse. Barnehagen har språkstimulering som 
et viktig satsingsområde i langtidsplanen. Vi 
ønsker å ha en rød tråd mellom planverk og 
praksis og valgte å fokusere på romforståelse.

Målet var å skape et matematikkstimulerende 
miljø med fokus på rom.

Delmålene var: 
– Utvikle barnas romforståelse
– Styrke nysgjerrighet, matematikkglede  

og -lyst hos barn og voksne
– bevisstgjøre personalet på egen begreps-

bruk

Problemstillingen ble da: Hvordan utvikler vi et 
matematikkstimulerende miljø med fokus på rom 
i barnehagen?

En bevisstgjøringsprosess og en kompetanse-
heving i personalgruppen måtte til. Det var 
viktig å få en felles forståelse for temaet antall, 
rom og form fra rammeplanen. I bevisstgjørings-
prosessen ble det bl.a. brukt følgende metoder: 
Lese/etterlese, forelese, lesegrupper, soløvelse, 
dialogspill og ufullendte setninger. (Mer om 

metodene finnes på Arnatveit barnehage sin 
nettside [3]). Det var 17 voksne og 56 barn med 
i utviklingsarbeidet.

Forberedelser
Assistentgruppen hadde bl.a. forventninger om 
at matematikk var vanskelig og uoverkomme-
lig. Noen forventet mye arbeid og lite tid til ”de 
vanlige tingene”. Hva ville barna lære? Ville de ta 
med seg noe av det vi kom til å fokusere på, og 
ville de bruke det? Prosjektgruppen, som bestod 
av de pedagogiske lederne, ønsket å synliggjøre 
matematikken i hverdagen. Vi ville ha fokus på 
personalets holdninger til fagområdet og på vår 
bruk av det matematiske språket.

Etter kurs med Magni Hope Lossius fra Høg-
skolen i Bergen ble det skapt en nysgjerrighet 
rundt romforståelse. Hva kunne barna? Hadde 
de en naturlig forståelse av hvor de ulike rom-

Liv Marit Holck
Arnatveit barnehage
liv.holck @bergen.kommune.no
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mene i barnehagen og i hjemmet var? Visste 
de hvor mange som bor i huset? Hva vet barna 
om antall rom inne i huset? Visste de noe om 
hvilken type bolig de bor i? Hva med kropps-
oppfattelsen? Kunne de noen plasseringsord og 
lukkethetsord? Var de flinke til å orientere seg, 
gå etter kart eller gå på skattejakt? Hadde de en 
formening om avstand og dybde?

Solem og Reikerås skriver i boken Det mate-
matiske barnet at romforståelse er et eksempel 
på matematikk som ikke kan utvikles bare 
gjennom bruk av papir og blyant, eller gjen-
nom samtaler med barna [2, s. 65]. For å utvikle 
romlige begreper må hele kroppen tas i bruk. 
Vi måtte ta hele barnehagen i bruk, både inne 
og ute. Utviklingsarbeidet måtte ikke stoppe i 
ytterdøren eller ved porten. Personalet måtte få 
et sterkt eierforhold til prosjektet. Utviklingsar-
beidet ble med ut i skogen, på butikken, på ulike 
lekeplasser i nærmiljøet og i de ulike rommene 
i barnehagen. Vi måtte skape et miljø der det 
var rom for alles idéer, alle fikk ta avgjørelser og 
gjennomføre ulike deler i praksis. 

Oppstart
I januar 2008 var vi klar til å starte opp med 
verkstedsgrupper. Vi hadde delt barnegruppene 
inn på tvers av huset, dvs. hver gruppe inne-
holdt barn fra 1–6 år. Ville dette bli en for stor 
utfordring, med tanke på at hvert barn skulle 
få utfordringer på sitt utviklingsnivå? Vår erfa-
ring var at dette bidrog til positiv læring mellom 
barna. Barna imiterte hverandre. Vi i personal-
gruppen hadde òg tilrettelagt aktiviteter som de 
minste kunne være aktiv deltakende i.

Ut fra beskrivelsen som var utarbeidet av 
prosjektgruppen var det opp til personalet 
på hver enkelt avdeling å organisere arbeidet. 
Vi hadde valgt Duplo, skattekart, kartonger, 
”familien min”, spill og klosser, eventyr og 
sanger som pedagogisk verktøy for å få i gang 
gode samtaler som kunne være med å fremme 
romforståelsen.

I tabellen kan man lese hva de ulike avdelin-
gene skulle gjøre på det første verkstedet.

Ut fra prosjektgruppens plan ble det ene 
verkstedet, Maurtua, slik: Maurtua startet 
med en liten samling der det ble sunget nav-
nesanger for å bli kjent med barnegruppen. 
Etter samlingen ble barna delt i to grupper. 
Halvparten av barna lekte med klosser og gjorde 
seg kjent på Maurtua: ”Gjennom utforskning av 
avstander og retninger horisontalt og vertikalt, 
gjennom opplevelse og observasjon av bevegelse, 

ANDEDAMMEN 
avd. 1

KNØTTENE 
avd. 2

Bygge med små og 
store klosser.

Spille spill

Lek med tomme 
kasser

Lek med Duplo 
(tema)

MAURTUA 
avd. 3

BIKUBEN 
avd. 4

Lage skattekart, gå 
på skattejakt eller 
leke med klosser 
 
Skattekart
Hvordan:
– Oppmerking med 

bånd
– Foto orientering
– Tegninger
– Pinner til å vise 

retning
– Steiner – antall 

skritt
Fokusområde
– Orientering
– Plassering
– Avstand
– Retning
– Gjenkjenne former
– Tall
Bøker, sanger, rim 
og regler

Familien min. 

– Hvor mange er vi? 

– Hvem bor i huset 
mitt?

– Har jeg flere hus?

– Hvor er rommet 
mitt?

– Har jeg dyr?

Klipp ut og lim 
familien inn i huset.

Spille spill.
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lærer barn mye om plassering.” [2, s. 51] Leker 
har forskjellig plass i rommet. Noe er høyt oppe, 
noe ligger på gulvet. Leker har plass i skuffer, 
hyller, under og oppå, over, i mellom, bak og 
foran. Erfaringen vår fra dette utviklingsarbei-
det er at de minste barna utviklet sin romfor-
ståelse gjennom å være i bevegelse. De strekker 
seg opp på tå, legger seg ned på gulvet, gjem-
mer seg under bordet, og kryper gjerne oppi en 
kartong som er tatt inn på avdelingen. De ori-
enterer seg rundt i rommet og i naborommene 
i barnehagen. ”Barn utvider romforståelsen og 
orienteringsevnen etter hvert som de vokser til, 
og bevegelsesfriheten øker.” [2, s. 52] Barna er 
nysgjerrige med å utforske rommet de kommer 
inn i. De sanser plassering og retning slik at de 
finner veien tilbake. Når barna skulle balan-
sere på klosser fikk de en erfaring av dybde. 
De begynte å bemerke at de skulle oppå, under, 
gjennom, ved siden av noe. Barna hadde hørt de 
voksne bruke plasseringsord, og tok etter.

Den andre halvparten av gruppen på Maur-
tua fikk som oppgave å tegne et skattekart over 
uteområdet til barnehagen. Bygningen var 
tegnet inn på forhånd. Først tegnet barna inn 
hvor skatten var nedgravd, deretter tegnet de 
inn veien fra porten til skatten.

Dette ble til et detaljrikt skattekart: 
Gå inn porten, forbi gutten som hadde glemt 
buksen, forbi lilla dukkehus, bak dissestativ, frem-
for rutsjebane, over åkeren, rundt steinen og bak 
ripsbusk.

”Når barn tegner kart er det ofte rekkefølge 
og innbyrdes plassering som er det sentrale.” [2, 
s. 53] Barna viser romforståelse ved at de ser 
ting i forhold til hverandre. 

Duplo med ulike tema ble også mye brukt. 
Spesielt hørte vi barn helt ned i to-årsalderen 
bruke plassering- og lukkethetsord riktig.

En gutt og to jenter leker med Duplo.
J1: Bord oppå bordet.
G1: Skal den stå her? (Han har bygget et stort 

hus.)

Her står to seksåringer og tegner et felles 
skattekart. De ser på hverandre, anslår 
avstand og har et indre bilde på hva som skal 
være med på utområdet i barnehagen.

To barn bygger hus av Duplo.
Her snakker de sammen om hvor mange rom 
de skal ha i huset og bl.a. hvem som bor der. 
Når konstruksjonen var over begynte leken 
inni huset med Duplo-figurene. Da kom både 
plasseringsord og lukkethetsord som over 
bordet, oppå stolen, gjennom døren, utenfor 
huset, inni rommet og ved siden av sengen 
frem.
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J2: Hesten skal være oppi tilhengeren. Den 
var liksom der.

J1: (Leker med Duplo. Lager en stall men sier 
ingen ting.)

J2: Hva er det du gjør? 
 Vil du være sykepleieren? 
 Jeg er hvalfangeren. 
 Skal vi danse?
G1: Ja (de danser med hver sin duplo).
G1: Jeg er birøkfanger.
J2: Okey, men då må du være vakker, her 

danser vi hele natten.
J2: Se hva du har gjort med mammaen vår.
J1: Hva har han gjort galt?
J2: Hun ville bare ha en kjæreste.
J1: Jeg setter han i fengsel.
J2: Det eneste som kan hjelpe er sykdommen. 

Det er en sterk sykdom som kun kjempene 
kan få.

G1: Tar kaken fra J2 og sier: Det er ikke meg, 
det er bien som tar den!

I temaheftet om antall, rom og form i barne-
hagen [1] beskrives det med henvisning til [2] 
at barna gjennom bruk av kroppen får mange 

erfaringer med plassering og orientering. Det 
første leveåret står i en særstilling når det 
gjelder å få utviklet motoriske erfaringer. Det 
danner grunnlaget for barnets forståelse av seg 
selv i forhold til rommet. Noen plasseringsord 
involverer avstander, andre retninger og andre 
igjen beskriver plassering i forhold til lukket-
het. Ord som foran, under og i midten forteller 
oss noe om plasseringen i en rekke. ”Rekkefølge 
er sentralt i forhold til orientering i rommet.” 
[2, s. 57]
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Når vi hadde hinderløyper fikk barna bl.a. 
i oppgave å krype under det lille bordet, ake 
seg fremover på rompen på den lille benken, 
gå opp på den lille stolen og videre opp på det 
store bordet. Ake seg fremmover på magen på 
det store bordet, gå oppå benken og gå inni sir-
kler på gulvet.

Arbeidet med ”Huset mitt”.
Barna fikk utdelt hver sitt ferdigtegnede hus. 
Her kunne de tegne inn flere rom, de kunne 
klippe og lime. Hvem bor i huset, og hvor har 
de soverom? De største delte rom inn etter første 
og andre etasje. En forelder fortalte i etterkant 
at huset var identisk inndelt etter familiens 
eget hus. De yngste barna fortalte om mamma, 
pappa og søsken mens de tegnet streker på 
arket, klippet ut og limte noe inn i huset. Noen 
av barna tok også med husdyr.

I etterkant
Å sette fokus på matematikken har ikke snudd 
opp ned på barnehagehverdagen, og det har 
heller ikke sendt all den gode praksisen vår ut 
på sidelinjen. Flere oppdaget at det ikke var så 
”farlig” for personalet å arbeide med matema-
tikk. Barna har fått møte ulike sider av rom-
forståelse. 

Fra vi startet høsten 2007 har det skjedd en 
bevisstgjøring hos personalet i Arnatveit bar-
nehage. Vi er blitt mer bevisste på å bruke det 
matematiske språket. Vi hører barn helt ned i 
to-års alderen bruke plasseringsord riktig. For-
eldre forteller oss at barnets språk er blitt mer 
presist etter arbeidet med ”Kulen ruller i laby-
rinten”.

Personalet har laget verksteder og stimulert 
de ulike områdene parallelt. I forhold til pro-
blemstillingen har vi nå utviklet en idébank 
med ulike aktiviteter, samt instruksjoner om 
gjennomføring. Den vil bli utvidet når nye akti-
viteter prøves ut. I tillegg er vi blitt mer bevisst 
egen begrepsbruk. Vi ser hvilket mangfold som 
finnes i barnehagen og hvor stort utvalget av 
pedagogiske verktøy er. Sist men ikke minst har 
vi sett hvor engasjerte og nysgjerrige både barn 
og voksne er.
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Leif Bjørn Skorpen   

”Det er artig å tenke med 
hodet!”
Matematikk og filosofi i barnehagen – eit utviklingsarbeid

Med utgangspunkt i ”Barnehageløftet” gjen-
nomførte Høgskulen i Volda i samarbeid med 
Kristiansund kommune fleire utviklingsprosjekt 
i løpet av vinteren og våren 2008. Eit av desse 
prosjekta hadde tittelen ”Filosofiske samtalar 
om matematiske spørsmål”. Dette var orga-
nisert som tre samlingar med mellomarbeid. 
Åtte barnehagar med til saman 16 avdelingar i 
Kristiansund kommune var representerte med 
totalt 120 deltakarar frå alle yrkesgrupper/funk-
sjonar. Ragnhild Fauske frå institutt for RLK, og 
underteikna frå institutt for realfag, begge frå 
Høgskulen i Volda hadde det faglege ansvaret. 

Litt om filosofiske samtalar
På den første samlinga fekk deltakarane ei inn-
føring i filosofi og metoden ”filosofisk samtale” 
med barn i barnehagen. I løpet av samlinga fekk 
deltakarane prøve fleire rundar med filosofiske 
samtalar. Det er vanleg å ha visse ytre rammer 
rundt ein filosofisk samtale, og ein har gjerne 
nokre reglar for korleis ein kan oppføre seg. 
Rammene og reglane kan variere mellom ulike 
kulturar, og bør sjølvsagt tilpassast barnas alder. 
Det kan vere gunstig å sitte i ring, slik at alle 
ser kvarandre. Når ein snakkar, skal dei andre 

vere stille og lytte til det som blir sagt. Det å 
lytte og tenke er sentrale element i den filo-
sofiske samtalen. Ein filosofisk samtale hand-
lar om filosofiske spørsmål. I følgje Børresen 
(2005) er det spørsmål som fell inn under dei 
tre hovudspørsmåla: Kva er sant? Kva er godt? 
Kva er vakkert? Ein kan innleie samtalen med 
å bruke ein såkalla ”startar”. Dette kan vere eit 
bilete, ei forteljing, eit spørsmål eller liknande. 
Etter at problemstillinga er presentert, bør ein la 
det vere stille eit minutt eller meir før samtalen 
startar, slik at alle får god tid til å tenkje gjen-
nom spørsmålet eller problemet. Spørsmåla bør 
vere av ein slik art at ein ikkje kan svare med ja 
eller nei. Styring av samtalen bør skje gjennom 
spørsmål, ikkje korreksjonar. Når samtalen er 
ferdig, avslutar ein gjerne med ein konklusjon 
eller ei oppsummering. Nokre tema er av ein 
slik art at ein kan vende tilbake til dei mange 
gonger, og stadig utvikle ny erkjenning.

Små barn vil ha nytte av nokre ytre symbol 
som markerer at ein no skal delta i filosofisk 
samtale. Til dømes kan ein starte med å spele 
eit spesielt musikkstykke, tenne stearinlys, ha 
dempa belysning eller liknande. Dette markerer 
at det er noko spesielt som skal skje, og at det no 
gjeld spesielle reglar for oppførsel. Nokre prak-
tiserer at det berre er den som held ein gjen-
stand, til dømes ein spesiell stein, som får lov 
til å snakke.

I dei seinare åra er det publisert mykje stoff 

Leif Bjørn Skorpen
Høgskulen i Volda
leifbjorn.skorpen@hivolda.no
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om filosofi og barn, og om filosofiske samtalar 
i skule og barnehage. Sjå til dømes Brismar [2], 
Børresen og Malmhester [6, 7], Helland [8], 
Olsholt [13], Opdal [14], Schjelderup, Olsholt og 
Børresen [15]. Artikkelen til Beate Børresen [4]: 
”Når barns perspektiv dominerer samtalen” gjev 
ei oversiktleg framstilling og gode råd for korleis 
ein kan gjennomføre ein filosofisk samtale. På 
internettsidene [20] og [21] kan ein finne mykje 
stoff om filosofiske samtalar med barn. Her finn 
ein også lenker til andre miljø knytt til filosofi 
med barn både nasjonalt og internasjonalt.

Matematikk og filosofi
På den andre samlinga fokuserte underteikna 
på matematikk i barnehagen og samanhengen 
mellom matematikk og filosofi. Denne saman-
hengen vart illustrert etymologisk, vitskapshis-
torisk og ut frå faga sin eigenart. Ei etymologisk 
tyding av dei to omgrepa matematikk og filosofi 
indikerer at dei to er som skapte for kvarande. 
Filosofi kjem frå gresk og tyder ”venn” og 
”visdom” eller ”kjærleik til visdom” (Aschehoug 
og Gyldendal [1]). Ordet matematikk kjem frå 
det greske ordet manthanein som tyder ”glad i å 
lære”(Solvang [18]). 

Dei ulike vitskapsgreinene me kjenner i dag 
har alle meir eller mindre direkte utvikla seg frå 
filosofi. I antikken var til dømes naturvitskap 
ikkje ein eigen vitskapleg retning. Han var ein 
del av filosofien. Dei første store naturvitskaps-
mennene var ikkje reine matematikarar eller 
fysikarar. Dei var meir ”generalistar” med ei 
djup forankring i filosofien. Per Jespersen ([10, 
s. 8]) uttrykkjer dette klart og tydeleg: ”Derfor 
har alle moderne vitskapar djupe røter i filosofien, 
for vitskap og forsking er i siste instans menneskets 
forsøk på å fange røynda med sine tankar og teo-
riar. Det vert ikkje tenkt ein vitskapleg tanke utan 
filosofisk tilsnitt. Der vert ikkje gjort eit vitskap-
leg forsøk utan filosofisk bakgrunn. Det vert ikkje 
tenkt ut ein einaste vitskapleg teori utan filosofisk 
belegg”. Skirbekk og Gilje ([16, s. 7, mi omsetjing 
frå dansk]) utrykkjer noko av det same på føl-
gjande måte: ”Filosofi er som nissen på lasset – 

han er med oss på reisa, om vi veit det eller ei – og 
derfor bør vi like godt bli kjente med han!”

Gjennom eit raskt tilbakeblikk på filosofihis-
toria såg me på ulike greiner av filosofifaget, og 
stoppa opp ved Sokrates. Gjennom sitt liv og 
sin veremåte oppsummerte han det filosofien 
eigentleg er: ”Ei spørjande undring til tilværet, og 
ei erkjenning av at ein sjølv veit svært lite” (Jes-
persen, [10, s. 8]). (Mi omsetjing frå dansk.) 
Sokrates sin måte å undervise på, den såkalla 
”jordmormetoden”, går i korte trekk ut på at 
han aldri gav ferdige svar. Gjennom spørsmål 
og argumentasjon fekk han elevane sine til å 
erkjenne at deira oppfatningar eventuelt var 
feilaktige og mangelfulle, og i neste omgang 
fekk han dei til å dra dei rette konklusjonane. 
Dermed opplevde elevane hans at det var dei 
sjølve som kom fram til svaret. Det var elevane 
sin eigen kunnskap som vart utvikla. Denne 
tanken står sentralt i den filosofiske samtalen, 
og slik eg ser det er dette sjølve grunntanken 
som heile det konstruktivistiske læringssynet 
byggjer på. Det konstruktivistiske læringssynet 
har vore det rådande kunnskapssynet innanfor 
matematikkdidaktikk dei seinare åra. 

Frå ein matematikkdidaktisk ståstad ynskjer 
me kreative og nysgjerrige barn, barn som 
undrar seg og som stiller spørsmål. Dette fag-
synet vert også tydeleg framheva i ”Rammeplan 
for barnehagens innhold og oppgaver” (Kunn-
skapsdepartementet, [11, s. 42–43]). Her finn 
ein blant anna følgjande formuleringar retta 
mot dei tilsette: ”For å arbeide i retning av disse 
målene må personalet: […] Styrke barnas nys-
gjerrighet, matematikkglede og lyst til å utforske 
matematiske sammenhenger. Resonnere og undre 
seg sammen med barna om likheter, ulikheter, 
størrelser og antall og stimulere barnas evne til å 
bruke språket som redskap for logisk tenking. […] 
og stimulere barna til å fundere rundt avstander, 
vekt, volum og tid”. Tanken bak dette prosjektet 
var at den filosofiske samtalen kunne verte eit 
reiskap eller ein metode til å hjelpe dei vaksne 
i barnehagen med å leggje tilhøva til rette for 
ei slik utvikling hos barna. Det er eit ynskje at 



4/2008 tangenten14

barna vert stimulerte til å undre seg, til å få lyst 
til å stille stadig nye og djupare spørsmål, og til 
stadig å utvikle ny kunnskap. Barnet (den som 
filosoferer) vert plassert i sentrum. Kunnskapen 
vert utvikla av og hos barnet. Filosofi er eit rei-
skap til problemløysing. Evna til problemløysing 
er heilt fundamental i matematikkfaget.

Den filosofiske samtalen kan praktiserast 
med større eller mindre vekt på ytre rammer. 
Ein viss struktur og relativt faste rammer kan 
vere til hjelp for å få samtalen til å utvikle seg, 
og til å bli noko meir enn berre ”laus overfla-
tefilosofering”. Målet er å få deltakarane til å 
undre seg og til å tenke djupt og strukturert om 
ulike emne og problemstillingar. Mange barn 
har ei naturleg evne til å undre seg og til å stille 
spørsmål. Det verkar som om denne evna ofte 
avtar med alderen. Det kan vere nærliggjande 
å tru at dette kan skuldast vår kultur, både den 
tradisjonelle skulekulturen og i samfunnet 
generelt. ”Det gikk opp for meg, at mitt arbeid 
som universitetslærer i filosofi besto i å gjeninnføre 
mine elever i en aktivitet som de tidligere hadde 
funnet ganske naturlig og som de hadde nytt, men 
som de senere hadde blitt oppdratt til å unngå” 
(Matthews, [12, s. 7]), her sitert etter (Solem 
og Reikerås, [17, s. 41]). Følgjeleg er det kanskje 
først og fremst dei vaksne som treng trening i å 
undre seg og i å stille spørsmål. I ei tid prega av 
lett tilgang på tabloid informasjon og overflatisk 
kunnskap, vil også mange kunne ha nytte av å 
få hjelp til, og øve på, å tenke djupt og struk-
turert. Dette gjeld både barn og vaksne. Den 
filosofiske samtalen kan, etter mitt syn, vere eit 
godt middel til å oppnå det. ”Det viktigaste er 
likevel å sjå at filosofi primært er å spørje, noko 
ein sjølv må gjere, men som andre kan hjelpe med 
å vidareutvikle. Der finst ikkje to-streks-svar, som 
ein kan lære ved å kikke i fasiten. Men ved å gå 
med, kan ein nå lenger” (Skirbekk og Gilje, [16, 
s. 10]). Gjennom den filosofiske samtalen vil 
ein få øving i både å stille spørsmål og i å lytte 
til andre. Boka til Åberg og Taguchi [19]: Lyt-
tende pedagogikk: etikk og demokrati i pedagogisk 
arbeid kan vere ei fin inspirasjonskjelde for alle 

som arbeider med barn til å sjå det store poten-
siale som ligg i det å lytte til barna. 

Ein streng definisjon av filosofisk samtale 
vil, som tidlegare nemnd, berre omfatte spørs-
mål som er knytt til kva som er sant, godt og 
vakkert. Det kan tenkast å vere delte meinin-
gar om i kor stor grad matematiske spørsmål 
høyrer til i desse kategoriane. Mitt mål har vore 
å bruke denne samtaleforma som eit reiskap til 
å få i gang undring og grundige samtalar om 
matematiske spørsmål og omgrep. Å utvikle 
gode og presise omgrep er ei svært viktig side 
ved den matematiske utviklinga til barna. Med 
utgangspunkt i Vygotsky sin teori om språk og 
omgrepsutvikling (Høines, [9]), kan ein seie at 
dess meir presist språk ein person har innanfor 
eit temaområde, dess klarare er denne personen 
i stand til å tenke innanfor det same området. 
Mange matematiske omgrep kan lett definerast/
forklarast og leggjast fram for barna som fak-
takunnskap. Gjennom filosofisk samtale om 
dei same omgrepa, ligg tilhøva betre til rette 
for at barna kan utvikle eit rikare og djupare 
omgrepsmessig innhald enn om dei berre får 
presentert ein definisjon eller ei forklaring av 
omgrepet. Filosofisk samtale er etter mitt syn 
ein god arbeidsmåte for å utvikle og styrke 
omgrepsutviklinga. Barna vert oppmerksame 
både på omgrepsinnhaldet og omgrepsuttryk-
ket gjennom å definere, presisere, analysere og 
argumentere. Dette er også viktige komponen-
tar i det å utvikle god samtalekunst. I følgje 
Børresen [5] har barn med lese- og skrivevans-
kar hatt positiv utvikling ved bruk av filosofiske 
samtalar.

Filosofiske samtalar om matematiske 
spørsmål
Deltakarane vart utfordra til å gjennomføre 
fleire filosofiske samtalar med barna om mate-
matiske omgrep. Som starthjelp fekk deltaka-
rane utlevert følgjande oversikt over abstrakte 
matematiske omgrep som eg tenkte kunne nyt-
tast som utgangspunkt for filosofiske samtalar: 
Kva er tid? Kva er eit tal? Kva er eit stort tal? 
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Fins det eit største tal? Kva er uendeleg? Kva er 
ingenting? Kva er usynleg?

Blant deltakarane var det også fleire grupper 
som arbeidde på småbarnsavdelingar. Det var 
ynskjeleg at også desse gruppene skulle prøve 
å gjennomføre ei form for filosofiske samtalar 
i sine barnegrupper. Her stod me då overfor eit 
dilemma. På den eine sida vil små barn neppe ha 
noko utbytte av å samtale om abstrakte omgrep. 
På den andre sida vil det å samtale om konkrete 
omgrep ikkje kunne seiast å vere ein filosofisk 
samtale, i følgje Børresen [4] sin definisjon. 
Hovudpoenget for oss var å få i gang så gode 
og djupe samtalar om matematiske spørsmål 
og omgrep som mogleg ut frå barnas alder og 
føresetnader. Ut frå dette perspektivet valde eg 
å foreslå for deltakarane å prøve å gjennomføre 
samtalar som i form minner om ein filosofisk 
samtale, men som i innhald tek opp konkrete og 
halvabstrakte omgrep. Dette kan også sjåast på 
som ei øving i metoden filosofisk samtale, der 
ein blir utfordra til å tenkje, der ein lærer seg 
til å lytte til dei andre og formulere seg så klart 
og konsist som mogleg. Det kan også sjåast på 
som ein slags språkleik, der ein utviklar språk-
leg merksemd. Deltakarane fekk blant anna 
følgjande døme på konkrete og halvabstrakte 
omgrep: 

Konkrete omgrep: Kva er ei kule (ein ball)? 
(Samtalen kan gjerne gå ut på å prøve å skildre 
ein ball. Ein kan ta utgangspunkt i ein konkret 
ball, eller ein kan skildre ein ball og ballen sine 
eigenskapar på generelt grunnlag.) Kva er ein 
sirkulær figur? Kva eigenskapar har ein sirkulær 
figur? Kva er ein kvadratisk figur? Kva eigenska-
par har ein kvadratisk figur? Osv. 

Halvabstrakte omgrep: Kva er storleik? Kva 
vil det seie at noko er stort eller lite? (relativt). 
Kva er form? Kva er rund form? Kva er … form? 
Kva er tyngde? Kva vil det seie at noko er tungt/
lett? Kva er farge? Kva er likskap?

Som avslutning på andre samlinga prøvde del-
takarane å gjennomføre filosofiske samtalar om 
matematiske omgrep på ulike abstraksjonsnivå. 

Mellom andre og tredje samling skulle delta-
karane gjennomføre minst to filosofiske samta-
lar med barna i barnehagane og skrive logg og 
refleksjonsnotat knytt til desse samtalane. Log-
gane og refleksjonsnotata viser at det var stor og 
variert aktivitet knytt til samtalar av filosofisk 
art rundt om i barnehagane i Kristiansunds-
området i denne perioden. Utdrag frå nokre av 
loggane og refleksjonsnotata vil bli presenterte 
nedanfor. På siste samlinga la deltakarane fram 
resultat frå dei filosofiske samtalane dei hadde 
hatt med barna om matematiske spørsmål. Idéar 
og erfaringar vart utveksla.

Resultat frå prosjektet
I loggane og refleksjonsnotata deltakarane 
skreiv som del av gjennomføring av og etterar-
beid etter samtalane, finn ein mykje interessant 
stoff. I fire av barnehagane gjennomførte dei 
samtalar i småbarnsgrupper (toåringar). Ikkje 
uventa var resultatet av desse samtalane noko 
blanda. I ein av barnehagane vart samtalane i 
småbarnsgruppa karakteriserte som mislykka. 
I ein annan barnehage, Naturbarnehagen, vart 
samtalen med toåringar vurdert til å ha gått 
”over all forventning”. Gruppa skriv vidare: ”Vi 
hadde ikke trodd at så små barn klarte å sitte stille 
så lenge og følge med. Det var en positiv overras-
kelse. Barna hadde mye kunnskap og det ble kon-
krete svar …” Det at fokus her vert retta mot 
dei konkrete svara må sjåast i lys av at samtalen 
var tilpassa barnas alder, og dermed dreidde 
seg om konkrete omgrep. Ein av faktorane som 
gjorde denne samtalen vellukka, kan vere at han 
gjekk føre seg i ei lita gruppe. Ein vaksen leidde 
samtalen og berre to barn deltok. I ein annan 
barnehage prøvde dei med ei større gruppe av 
toåringar. Seks barn og ein vaksen. Samtalen 
gjekk greitt, men dei skriv i refleksjonsnotatet 
at seks barn i denne alderen kanskje var i meste 
laget.

Ein kan sjølvsagt stille spørsmål ved å gjen-
nomføre samtalar etter mønster frå filosofiske 
samtalar med så små barn. Har det nokon hen-
sikt? Vert det i det heile noko ”filosofering” av 
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det? Det kan diskuterast. Etter mitt syn gjev 
slike samtalar rom for, og legg vekt på å dvele 
ved eit omgrep eller eit tema ein lengre periode 
enn det ein gjerne elles ville gjort i ein kvar-
dagssituasjon. Og som tidlegare nemnd, gjev 
spørsmål som vert diskuterte på denne måten 
god omgreps- og språktrening for barna. Både 
form og innhald i samtalen må sjølvsagt tilpas-
sast alderen til barna.

Frå dei gruppene som gjennomførte samta-
lar med fire og femåringar, var tilbakemeldin-
gane jamt over positive. La oss først sjå på ein 
samtale frå Myra barnehage knytt til omgrepet 
”bil”. I og med at det her dreiar seg om å avklare 
eit konkret omgrep, vil samtalen ikkje kunne 
karakteriserast som ein ekte filosofisk samtale. 
Sekvensen er interessant på den måten at den 
vaksne, gjennom sine spørsmål, syter for ei sys-
tematisk avklaring av omgrepet ”bil” i høve til 
andre kjøretøy. Eg gjengir delar av loggen, og 
kommenterer noko av innhaldet. Her er det ein 
vaksen i samtale med seks fireåringar. I tillegg 
er det ein vaksen som skriv logg.

Vaksen: Hva er det som gjør at dette er en bil?
Barn 1: En kan slippe å gå eller sykle.
Vaksen: Hvordan ser vi at dette er en bil?
Barn 2: Lys på den og hjul på den.
Vaksen: Er det andre ting som gjør at dette er 

en bil?

Me ser her korleis dei arbeider systematisk med 
omgrepet ”bil”. Kva eigenskapar er det som 
kjenneteiknar gjenstanden ”bil”. Vidare ute i 
samtalen arbeider dei med å avgrense omgrepet 
”bil” frå andre køyretøy: 

Vaksen: En buss har også hjul?
Barn 1: Sykla og.
Vaksen: Hvor mange hjul har en sykkel?
Barn 1: To.
Vaksen: Hvor mange hjul har en bil da?
Barn 3: Fire.
Vaksen: Har bussan hjul?
Barn 4: Dem har fire hjul.

Barn 2: Like mange som bilan’.
Vaksen: Hva er forskjellen på bil og buss?
Barn 5: Bussan’ e’ større enn bilan’ og bilan’ e 

mindre enn bussan’.
Barn 1: Bussan’ har meire hjul enn bilan’, 

fordi dæm e så stor.
Barn 2: Det e plass til familien i bilan’.
Vaksen: Hvor mange plasser er det i bussene?
Barn 6: Tel til ti. 
Vaksen: Er det plass til flere enn ti?
Barn 4: Ja, syv. Dæm som ikkje har bil må ta 

buss.
Barn 5: Det er plass til mange fleire i bussen.

Den vaksne fører no samtalen tilbake til 
omgrepsavklaringa knytt til ”bil” ved å spørje 
om dei veit om fleire ting med hjul? Fleire 
barn svarar på dette spørsmålet og camping-
bilar, campingvogner, trillebårer og syklar vert 
føydde til lista over køyrety. Den vaksne fortset 
med spørsmålet: ”Hvilken fasong har hjulene?” 
Tre av barna uttaler seg, og er samde om at dei 
er runde. Den vaksne stiller eit problematise-
rande spørsmål: ”Hvordan hadde det blitt med 
firkantede hjul?” Ingen svarte på dette, og den 
vaksne spør vidare: ”Hvordan hadde bilen kjørt 
da?” Ingen svar på dette spørsmålet heller. 
Den vaksne dreier no samtalen inn på forskjel-
lane mellom bil og tog […], og endar opp med 
motor syklar: 

Vaksen: Hvordan ser motorsyklene ut?
Barn 3: Tykkere enn syklene.
Vaksen: Og så har den noe syklene ikke har?
Barn 1: Motor.

Den vaksne spør til slutt: ”Greier dere å komme 
på flere ting med hjul?” Det er det ingen som 
kan. Den vaksne avrunder med å seie: ”Synes 
dere har vert flinke jeg, til å komme på noe med 
hjul på.” Dei avsluttar samtalen, slik dei også 
byrja, med å lytte til musikk. 

I løpet av denne samtalen vart det ofte slik 
at vaksen og barn snakkar annakvar gong. Det 
ideelle i ein filosofisk samtale er at barna i større 
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grad tek over både spørsmål og svar, slik at ein 
større del av samtalen vert mellom barna. Den 
vaksne si rolle vert då å halde prosessen i gong 
ved å kome med oppfølgjande spørsmål der det 
trengs. I dette tilfellet var barna berre fire år, og 
det var ein av dei første gongane dei var med på 
samtalar av denne typen. Denne samtaleforma 
krev øving både for barn og vaksne, og ein kan 
ikkje vente å oppnå eit ideelt kommunikasjons-
mønster i ein så tidleg fase. I ein filosofisk sam-
tale bør spørsmåla ein stiller helst vere av ein 
open og undrande art. Me ser at den vaksne i 
denne samtalen stiller opne spørsmål som kan 
ha mange ulike svar, som verkar bevisstgje-
rande, som stimulerer barna til å tenke seg om, 
og som gjer at alle kan svare ut frå sine føreset-
nader. Til dømes: ”Hva er det som gjør at dette 
er en bil?”, ”Hva er forskjellen på bil og buss?”, 
”Hvordan ser motorsyklene ut?” osv. Dei vaksne 
på denne avdelinga problematiserer det å stille 
gode spørsmål, og skriv i refleksjonsnotatet at 
”det var lettere å komme med spørsmål som gir 
oppramsingssvar enn spørsmål som gir undrende 
svar”. I dette tilfellet var utgangspunktet for 
samtalen å få ei omgrepsavklaring av det kon-
krete omgrepet ”bil”. Dermed vil samtalen 
måtte innehalde oppramsingar av eigenskapar 
ved fenomenet ”bil”. Dersom samtalen hadde 
dreidd seg om meir abstrakte omgrep, eller til 
dømes verdispørsmål knytt til bruk av bil, trur 
eg det ville vore lettare å få til spørsmål som i 
større grad også gav rom for undrande svar.

Barn har gjerne evne til å sjå omverda på 
ein annan, meir open og fordomsfri måte enn 
vaksne. Forklaringane på det dei observerer kan 
gjerne vere både direkte og slåande. Eit døme på 
det får me frå Atlantis barnehage, der dei hadde 
ein samtale blant fire og femåringar. Tema var 
alder, og den vaksne spør: ”Men hvordan kan du 
se at noen er gamle da?” Ein gut på 4 år svarar: 
”Det er fordi de … hmm … de … for huden deres 
har blitt litt større. Sånn ser man det. Det blir så 
stort. (Viser med hendene.)”

I loggane frå Atlantis barnehage finn me også 
mange andre interessante samtalar. I utdraget 

frå loggen presentert nedanfor er det ein vaksen 
i samtale med tre jenter på fire år.

Vaksen: Hva er det aller, aller minste tallet du 
vet om?

Barn 1: En
Vaksen: Hvorfor er en det minste tallet tror du?
Barn 1: For babyer blir ett år.

Samtalen går vidare, og dei snakkar litt om ”det 
største talet”, før den vaksne stiller eit interes-
sant spørsmål knytt til talsymbol:

Vaksen: Nå skal jeg stille deg et litt rart spørs-
mål jeg; hva er det rareste tallet i 
verden?

Barn 1: Åtte, for det har to rundinger på seg.
Barn 2: Nå vil jeg ha steinen! (Berre den som 

har steinen har lov til å snakke.)
Barn 2: Hva er det største rommet?
Vaksen: Oi, det var et godt spørsmål! Er det 

noen som har lyst til å svare på det?
Barn 2: (Vifter med steinen): Det er jeg som 

har steinen! Det største rommet er 
verdensrommet!

Vaksen: Det var jammen meg lurt sagt 
[namn]! Hva finner du i verdensrom-
met da?

Barn 2: Der finner du sola, månen, planeter, 
jorda, mars, jupiter, stjerner (barnet 
fortsetter å ramse opp masse om 
verdensrommet)! Vi har lært om det i 
”Sjøbua”.

I dette tilfellet ser me at jenta også ynskjer å vere 
med å stille spørsmål. Om dette spørsmålet er 
jenta sitt eige, eller om det er ei ”gåte” ho har 
lært frå andre, veit me ikkje. Ho har i alle fall 
oppfatta poenget med at det i filosofiske samta-
lar handlar om å stille spørsmål og prøve å gje 
gode svar. At det å øve på filosofisk samtale kan 
føre barna inn i ein kultur for sjølv å stille spørs-
mål og saman med andre prøve å finne svar, 
finn me også døme på i loggen frå Atlantis bar-
nehage. Her var det ei jente som lurte på ”Hva er 
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sola laget av? ” – og vips var det ein ivrig samtale 
i gang mellom tre fireåringar, utan hjelp og sty-
ring frå vaksne. Dette var altså ikkje ein orga-
nisert filosofisk samtale, men noko barna sjølv 
tok initiativ til. At barna i denne barnehagen 
har sett pris på aktivitetane knytt til filosofiske 
samtalar, ser me tydeleg frå følgjande utsegn frå 
eit barn etter ein samtale: ”Det er artig å tenke 
med hodet!” Etter mitt syn kan denne utsegna 
også tolkast slik at dette barnet verkeleg har fått 
tak i hovudpoenget med å drive med filosofiske 
samtalar.
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Mary Billington, Barbro Grevholm,  
Eva Mette Grostøl Hansen, Lena Skagestad

Lærere og forskere  
reflekterer sammen over 
elevers læring i matematikk 
Lærere fra Vassmyra ungdomsskole og forskere 
fra Universitetet i Agder (UiA) viser et eksempel 
fra arbeidet med desimaltall i åttende klasse

I denne artikkelen belyser vi et utviklende 
samarbeid mellom forskere og lærere. Samtidig 
presenterer vi refleksjoner om læring av desimal-
tall i åttende klasse. Alle forfatterne er involvert 
i prosjektet ”Lær bedre matematikk” (LBM). 
Prosjektet har som mål å utvikle samarbeidsfor-
mer der både lærernes og didaktikernes kompe-
tanse og kunnskap om undervisning og læring i 
matematikk kommer til nytte og videreutvikles. 
Didaktikerne er engasjert i Teaching Better Mat-
hematics (TBM). 

I artikkelen forteller lærerne om skolen og 
prosjektet på skolen, didaktikerne beskriver 
arbeidsmåter i prosjektet. Et opplegg med desi-
maltall i åttende klasse på Vassmyra ungdoms-
skole er valgt som eksempel på et utviklende 
samarbeid mellom forskere og lærere. Elevenes 
aktiviteter legges til grunn for refleksjon og dis-
kusjon omkring elevers læring så vel som læreres 

og didaktikernes læring. 
Lena (lærer) forteller at Vassmyra ungdoms-

skole har 260 elever med 4 parallelle klasser på 
hvert klassetrinnm det er 30 lærere. Skolen ligger 
i naturskjønne omgivelser i Mandal kommune. 
Økt satsing på IKT har resultert i at elevene på 
8. trinn nå har fått hver sin bærbare PC.

Eva Mette (lærer) gjør rede for at skolens 
deltagelse i LBM er knyttet opp mot målformu-
leringer, og at disse målene uttrykker godt hva 
lærerne tenker: 
a) Vi ønsker elever som undrer seg mer, bruker 

matematiske begreper og jobber lenger med 
hver oppgave. Matematikk skal oppleves 
som interessant og nyttig.

b) Vi ønsker at IKT skal brukes som et verktøy 
i matematikken på linje med andre hjelpe-
midler eller eventuelt erstatte disse.

c) Vi ønsker å få bedre resultater i matematikk 
samtidig som vi får en god differensiering. 

Planlegging 
Lærerne er jevnlig på faglige verksteder på Uni-
versitet i Agder. Hensikten er å skape læringsfel-
leskap hvor lærere fra ulike skoler og klassetrinn 
sammen kan spørre om – og undre seg over – 
matematikk og læring. Didaktikere er også en 
del av læringsfellesskapet. I gruppearbeid på 
verkstedene planlegger lærerne aktiviteter som 
de ønsker å prøve ut i klasserommet.

Det var etter deltakelsen på et slikt verksted 

Mary Billington og Barbro Grevholm, UiA
barbro.grevholm@uia.no
mary.billington@uia.no 

Eva Mette Grostøl Hansen og  
Lena Skagestad, Vassmyra ungdomsskole
Eva.Mette.G.Hansen@mandal.kommune.no
Lena.Skagestad@mandal.kommune.no
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at Lena og Eva Mette bestemte seg for å prøve ut 
et spill med desimaltall i åttende klasse. Idéen 
hadde de fått fra noen lærere fra Samfundets 
skole i Kristiansand som allerede hadde prøvd 
ut spillet i klassene sine. 

Lena beskriver at elevene arbeider parvis med 
å spille 4 på rad med to ulike brett; først et brett 
med multiplikasjon av desimaltall og deretter 
et brett med divisjon av desimaltall. Øverst på 
brettet er det åtte desimaltall, og nederst er det 
et rutenett med 36 desimaltall. Elevene prøver å 
fylle ut brettet ved å lage multiplikasjonsoppga-
ver ved hjelp av de øverste tallene, og finne sva-
rene blant tallene i rutenettet. Spillet ble gjen-
nomført i to klasser. Begge brukte en skoletime 
(45 min.).

Eva Mette fremhever at hensikten med spillet 
var å gi elevene trening i å regne med desimal-
tall og å plassere dem i plassverdisystemet. Som 
lærere var de interesserte i å se om elevene kunne 
lage strategier for hvordan de ville løse oppgaven 
og samtidig kanskje få et innblikk i hvordan elev-
ene bruker matematiske begreper.

Elevene ble filmet. Dette var nytt for elev-
ene og lærerne følte at elevene var noe preget av 
situasjonen. I introduksjonen forklarte lærerne 
hvorfor de filmet. Deretter hadde de en gjennom-
gang av hva spillet gikk ut på. De gikk gjennom 
spillereglene og repeterte hva ordene multiplika-
sjon og divisjon betyr. Elevene ble delt inn i par, 
og deretter styrte elevene tidsbruken. Lærerne 
observerte hva som foregikk i gruppene og stilte 
spørsmål om hvordan elevene tenkte. På slutten 
av timen var det en kort oppsummering hvor 
elevene ble spurt om hvordan de hadde opplevd 
timen.

Etter felles verksted så vi, som didaktikere, 
en virksom kraft i lærenes samspill med elev-
ene, kommenterer Barbro. Lærerne var bevisste 
på at elevene hadde problemer med desimaltall, 
og de ville tilby dem en annerledes måte å tenke 
på når de brukte desimaltall. Vi merker oss hvor-
dan lærerne inspirerte hverandre med idéer. 
Samfunnets skole kom med idéen med spillet. 
Med en lek eller et spill ønsket lærerne å variere 

læringsmåten og å gjøre elevene mer motiverte. 
Å leke er barns naturlige form for læring utenfor 
skolen. Å spille er en lystbetont aktivitet som for-
bindes med mestring og gevinst. Spillet kan virke 
motiverende på elever og gjøre en drilløvelse 
annerledes og spennende. Et spill om tall kan få 
elevene til å oppdage nye egenskaper ved tallene 
og få dem til å ta i bruk disse egenskapene. Dette 
korresponderer med det Malcolm Swan formid-
ler fra sin forskning der han fremhever at elever 
kan bli mer aktive i muntlig deltagelse når lære-
ren erstatter kontrollerende ledelse og lukkede 
spørsmål med åpne spørsmål og gir elevene tid 
til å svare, se [5]. Spillet gir tydelig mulighet for 
begge disse tingene. 

Lærerne ønsket å få en forståelse for elevenes 
tankemønster. De var bevisste på å gjøre opptak 
av samtalene med elevene for å kunne reflek-
tere over dem i etterkant. Forskning har vist at 
jo mer lærere vet om elevenes tenkning, desto 
mer kan de tilrettelegge for undervisningen på 
en tilpasset måte for hver elev. (Se eksempelvis 
prosjektet Cognitively Guided Instruction, som 
er en av de mest framgangsrike forskningsstudi-
ene om læreres læring [2].) Lærere kan lære å 
tilrettelegge undervisningen for elever gjennom 
å utforske elevenes tenkning om matematiske 
begrep. I forskningsprosjekter hvor målet er å 
styrke lærernes læring, vil resultatene påvirke 
skolenes hverdagslige aktiviteter. 

Refleksjon og diskusjon 
Etter timene brukte Lena, Eva Mette og Mary en 
time til refleksjon og diskusjon. Lærene formid-
let at førsteinntrykkene var mange. De merket 
seg at elevene var lite presise når de brukte tall 
i kommunikasjonen. Særlig svake elever trodde 
at svaret alltid blir ”større” ved multiplikasjon 
og ”mindre” ved divisjon. Enkelte elever hadde 
problemer med å finne desimaltallene i tabellen. 
Mange elever laget ikke noen strategi for å få fire 
på rad. De startet vilkårlig, og enkelte fortsatte 
med bare å prøve seg fram. De kontrollerte ikke 
hverandre. Spillet var likevel motiverende for 
nesten alle elevene. Alle kunne delta. De flinkeste 
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Divisjon av desimaltall
4 på rad, for to spillere

Spilleregler:
1. Øverst er det åtte tall og nederst er det et rutenett med 42 tallsvar.
2. Du skal lage divisjonsoppgaver ved hjelp av de øverste tallene og finne svarene blant tallene i 

rutenettet.
3. Alle de øverste tallene kan brukes både som dividend eller divisor.
4. Første spiller velger ut to av tallene øverst og dividerer dem med lommeregner. Finn svaret blant 

tallene i rutenettet og sett et kryss i denne ruta. 
5. Neste spiller velger også to tall blant de øverste, dividere dem med lommeregner og setter 

f.eks. en runding i riktig rute nederst. 
6. Den første som får fire kryss/rundinger etter hverandre, enten loddrett, vannrett eller diagonalt, 

har vunnet.
7. Du kan bruke de samme tallene flere ganger, men hvis du tilfeldigvis får et svar som allerede er 

merket av, mister du sjansen til å få denne ruten.
8. Du må alltid bruke to ulike tall i divisjonsoppgavene.

 0,1  3,2  5,0
  2,0  10,0
 1,00  0,2  0,80

0,32 0,1 8,0 12,5 0,4 0,08 3,2

1,60 0,40 2,5 0,125 0,16 0,200 0,02

32 20,00 1,5625 0,5 0,04 0,3125 0,8

0,5 5 0,0625 0,05 0,625 0,64 100

2,0 0,01 50 25 0,25 16 4,00

0,05 0,03125 10,0 3,125 6,250 0,01 1,25
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tre elevene tenkte ut hvilke tall de måtte prøve 
seg med. De hadde kontroll både på multiplika-
sjon og divisjon med desimaltall.

Senere, etter at vi hadde studert filmene og 
lydopptakene på nytt, mente lærerne at det de 
observerte ga bedre innsikt i elevenes tankegang 
og kunnskap om tall. I tillegg fikk de bekreftet 
førsteinntrykkene sine. Tema som stadig ble dis-
kutert var: det matematiske språket, strategibruk 
og forhold til matematikk. Elevsitater ble brukt 
som illustrasjoner i diskusjonene. 

Det matematiske språket
Når vi diskuterte det matematiske språket, 
merket vi oss at mange av elevene ikke leste opp 
tallene, men pekte og sa ” jeg tar den og den”, 
mens andre ikke sa noen ting og heller ikke pekte 
på tallene. Vi problematiserte hvorfor elevene 
ikke leser/sier tallene høyt. Er det fordi de finner 
dette vanskelig, eller tror de at i matematikk må 
alt foregå i hodet? Et annet eksempel ble tyde-
lig når elevene snakket om tallet 0,65. Her sa de 
konsekvent ”null komma sekstifem” de sa ikke 
”null komma seks fem”. Vi drøftet om dette kan-
skje kan forklare hvorfor noen elever tror at 0,65 
er større enn 0,7. I tillegg merket vi oss at mange 
ikke kjente til ordet ”multiplikasjon”. ”Multipli-
kasjon, det er ganging hva?” og ”var det pluss eller 
ganging Lena?” Begge lærere hadde forklart ordet 
til klassene i begynnelsen av timen. Kanskje var 
elevene ikke modne for å ta imot den informa-
sjonen? 

Lena ga uttrykk for at hun fikk bedre innblikk 
i sin egen undervisning gjennom dette samar-
beidet. ”Vi må være bevisste på vår egen under-
visning og vår bruk av språk, ikke si ” komma 
fjorten” heller ” komma en, fire”, for da vil plass-
verdisystemet kanskje bli enklere å forstå.” Hun 
mente også at det er nødvendig å arbeide med det 
matematiske språket, for eksempel ved å bruke 
ordene ”divisjon” og ”multiplikasjon”. ”Det er 
tydelig at de ikke har jobbet med dette på barne-
skolen – og enkelte trenger mye drilling. Vi må 
jobbe med at de er mer presise i formuleringene 
når de omtaler tallene”.

Strategibruk
Filmen ga bedre innsikt i elevenes strategibruk. 
Etter hvert som brettet begynte å fylles, prøvde 
noen elever å få til et bestemt tall. Vi kommen-
terte noen eksempler fra filmen: To av elevene 
begynte å diskutere brettet, de pekte og sa ”… 
mangler der, der eller der ”. I begynnelsen så 
de ingen strategi, men etter hvert begynte de å 
merke hva som manglet i rutene på brettet, de 
satte mål og prøvde å nå dem. 

En elev forklarte at strategien ikke virket ved å 
si ”Jeg prøvde å få denne, men fikk denne”. En slik 
kommentar viser at eleven har en strategi som 
kanskje fremdeles ikke er uttalt. 

I begge tilfeller peker elevene på ei rute, men 
de leser ikke opp tallene. Når ordene ikke er til-
streklige, bruker elevene gester i tillegg.

Noen elever var mer bestemte, men strategien 
var likevel ikke alltid vellykket. En replikk som 
denne viser en elev som har ord for tallene men 
tankegangen er ikke helt klar: 

”Jeg vil ha seks komma tretti, så vil jeg ta tre 
komma null ganger tre komma fem … kanskje…”. 
Her ville det vært interessant å snakke med 
eleven og prøve å forstå hvordan eleven tenker.

Noen ganger prøvde lærerne å hjelpe elev-
ene ved å spørre elevene hvordan de tenker, men 
resultat var ikke alltid som ønsket. Her er eksem-
pel på en dialog:

Eva Mette: Du vil ha 1,75. Hvordan tenker du? 
Jan: 1,3 … ja …
Eva Mette: Hva vil du multiplisere det med?
Jan: 0,70 … 
Jan: (Han bruker kalkulator og tryk-

ker 1,3 ganger 0,7) er lik 0,91 

Det er mulig at eleven tenker addisjon isteden for 
multiplikasjon. Det kan også være at eleven var 
påvirket av tallene og tenker at tallet 7 i 0,70 ville 
hjelpe. Eleven er ikke klar over at multiplikasjon 
med et tall mindre enn 1 gjør svaret mindre.

Dette fenomenet er beskrevet i tidligere stu-
dier. Forskning (blant annet av Kathleen Hart, 
1989) viser at elever ofte har en strategi som de 
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bruker, men strategien er basert på et mangel-
fullt eller ufullstendig tallbegrep [3]. En videre 
samtale med disse elevene vil gi bedre innsikt i 
hvordan lærerne kan støtte elevene i deres fort-
satte læring av matematikk. 

Lærene konkluderte med at mange elever har 
liten forståelse for hva et desimaltall er. Tall er 
først og fremst hele tall. Lærerne er enige om at 
de må ”fokusere på tallet 1. Hva skjer ved divi-
sjon og multiplikasjon av desimaltall ved tallet 
1?” De ble motiverte til å arbeide mer med plass-
verdisystemet. ”Det er viktig at de lærer at pro-
duktet blir mindre ved multiplikasjoner med tall 
mellom 0 og 1”. Videre kunne de bruke spillet 
som en variasjon i timene. Det kunne fungere 
som et 10–15 minutters avbrekk i timer hvor de 
ellers jobber med multiplikasjon eller divisjon. 
”Vi vil trene på at elevene lager seg strategier for 
ulike utregninger og også understreke for dem at 
de må kontrollere hverandre.” 

Eva Mette kommenterte at hun ønsker å prøve 
spillet igjen og mente at spillet burde brukes flere 
ganger. I tillegg så hun muligheter for å differen-
siere spillet. For eksempel kunne det gjøres ved å 
introdusere noen få desimaltall f.eks. 0,5, 0,1 og 
0,25 for de svakeste elevene, slik at de lærer seg 
noen strategier på enkle desimaltall.

Forholdet til matematikk 
Elevenes forhold til matematikk kom fram når 
elevene holdt på med spillet. For eksempel sier 
en elev: ”Jeg er ikke noe god i deling ”. Her viste 
eleven en oppfatning av sin egen evne. I disku-
sjon med elevene etter spillet, fikk Lena følgende 
kommentarer fra elevene:  ”Det er gøy med spill”, 
”Dette må vi gjøre flere ganger”, ”Bra at vi ikke 
bare regner i boka”.

Det var tydelig at elevene satte pris på å prøve 
ut en annen type aktivitet. Elevene var vant til å 
regne oppgaver fra boka. En variasjon av arbeids-
måten ble godt mottatt. De uttrykte et ønske om 
å prøve aktiviteten igjen. Dette kan tolkes som et 
ønske om å mestre. De følte seg stimulerte, men 
ville gjerne prøve igjen for å oppleve følelsen av 
å mestre multiplikasjon i spillet.

På det etterfølgende verkstedet presenterte 
Eva Mette og Lena undervisningsopplegget 
og viste utklipp fra filmen for lærere fra andre 
skoler. Presentasjonen ble fulgt opp av en god og 
verdifull diskusjon. 

Refleksjon i ettertid
I ettertid reflekterte vi, Mary og Barbro, over 
hele prosessen; over samarbeidet og over elevenes 
læring. Vi så at arbeidet med lærerne hadde gitt 
innsikt i utfordringer ved denne type samarbeid. 
Det hadde gitt rike erfaringer. Det hadde også 
gitt innsikt i elevenes læringsprosesser. Vi forsto 
noe om hvor mye vi kan lære av en enkel aktivi-
tet hvis det skapes tid og mulighet til å reflektere 
sammen i forkant og etterkant.

I forhold til LBM-prosjektet så vi nytten av å 
stille spørsmål til og undersøke egen undervis-
ning i matematikk. Gjennom dette kan undervis-
ningen utvikles og forbedres. Vi så også tydelig at 
lærerne nøye hadde notert seg hva elevene fikk til 
og hva de sa. Gjennom dette var de i stand til å 
gi et godt og utfyllende bilde av hva som skjedde 
i klasserommet. De kunne ut fra notatene sine si 
noe om elevenes måte å kommunisere matema-
tikk på, om deres matematiske strategier og om 
motivasjonen deres. De noterte seg også forskjel-
len mellom de flinke elevenes måte å opptre på 
og de andre som har større problemer. Elevene 
som lærerne beskrev som flinke, satte bedre ord 
på handlingene sine og var mer bevisste i valg 
av strategi. De mindre flinke pekte på tallene og 
brukte metoden ”gjett og prøv” på en tilfeldig 
måte. Dette er observasjoner som vi som forskere 
ønsker å lære mye av. Vi fikk bedre forståelse for 
hvor krevende lærernes arbeid med å planlegge 
aktiviteter for elevene er. Ved å filme timen fikk 
vi mulighet til å gå tilbake og se hendelsene på 
nytt og dele inntrykk som vi så kunne reflektere 
over sammen. Når flere reflekterer sammen, blir 
observasjonene og konklusjonene rikere og mer 
nyttige enn når en gjør dette aleine. Gjennom 
å legge frem sine observasjoner og refleksjoner 
skaper lærerne sammen et rikere underlag for 
samtalen om hva som skjer. Observasjoner som 
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en lærer ikke kan få tid å gjøre i klasserommet 
normalt, kan gjennom filmene gjøres flere ganger 
og bli gjenstand for analyse. Læringsfellesskapet 
kan gi et trygt miljø for refleksjon og konklu-
sjon.

Når det gjelder elevenes læring var det åpen-
bart at elevene har veldig liten trening i å samtale 
om tall. Å samtale i matematikk er noe elevene 
bør bli oppmuntret til. Dette gjelder nok ikke 
bare disse elevene [1]. I læreplanen betones 
betydningen av å samtale om matematikk og 
å utvikle et språk for hva man lærer. Å kunne 
uttrykke seg muntlig er en av de grunnleggende 
ferdighetene som Kunnskapsløftet ser som 
viktig forutsetning for videre læring. Det kreves 
at skolen skal prioritere utvikling av dette i alle 
fag. 

Videre i LK06 [6], formuleres kompetansemål 
for opplæringen på ungdomstrinnet slik. 

Eleven skal kunne:
– sammenlikne og rekne om heile tal, desi-

maltal, brøkar, prosent, promille og tal 
på standardform, og uttrykke slike tal på 
varierte måtar

– utvikle, bruke og gjere greie for metodar i 
hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg 
rekning med di fire rekneartane

Lærere bør derfor gjerne tilby elevene flere slike 
øvelser som er nevnt i denne artikkelen. Vi ser i 
lærernes refleksjoner at de er bevisste sine valg av 
tilnærminger, og at de også er bevisste på beho-
vet for å tilby tilpasset opplæring slik at hver elev 
kan gjøre noe meningsfylt.

I LBM-prosjektet setter hver skole sine mål. 
Det betyr at det er skolen som eier prosjektet, og 
at lærerne tar egne initiativer og studerer egen 
virksomhet for å utvikle den. Vi kan se lærere 
som forskere i egne klasserom. En vesentlig del 
av prosjektene er læringsfellesskapet hvor lærerne 
kan dele hverandres erfaringer og diskutere ulike 
opplegg og idéer. Dette betyr at lærere tar mer 
ansvar for nye initiativ og idéer, at de er obser-
vante på behovet for å dokumentere og for å dele 
erfaringer med hverandre. Den åpenhet og trygg-

het lærerne på Vassmyra skole har vist gjennom 
deltagelsen i samarbeidet, ser forskere vanligvis 
ikke i sine studier. Verdien av læringsfelleskap 
mellom lærere og forskere belyses i denne artik-
kelen.

Takk: LBM prosjektet er finansiert av Sørlan-
dets kompetansefond, Vest-Agder fylkeskom-
mune og Tekna. Tre skoleeiere, og deltakerskoler 
og -barnehager, går inn med betydelige midler. 
TBM prosjektet er finansiert av Norges forsk-
ningsråd

Vi takker for støtten til utvikling og forsk-
ning.

For den som vil lese mer om idéene bak pro-
sjektene, henviser vi til nettsidene [7] og [8] og 
til boken Læringsfelleskap i matematikk, se [4]. 
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Peter Riis

Smartboardet i matematik – 
en verden til forskel
For et halvt år siden forberedte jeg sammen 
med en kollega et kommunalt kursus med titlen 
”Smartboard anvendt i undervisningen”. Da vi 
skulle skrive stikord ned til præsentationen af os 
selv, blev vi begge noget overraskede. Vi kunne 
konstatere at vi kun havde undervist på smart-
boards siden jul 2005. Det var os fuldstændig 
ubegribeligt at vi havde undervist på kridttavler 
for så kort tid siden.

Legetøj
Smartboardet er dyrt! Det kræver opdateringer 
og en computer med netadgang. Det skal ind-
stilles en gang imellem. Ja! Men tavlen beder jo 
om at blive brugt! Det er ikke kun et dyrt legetøj 
til læreren. For et stykke legetøj er det! 

Og det er da sjovt at kunne skrive på en tavle 
med nye farver, hente billeder ind, vise film, 
gå på nettet og finde billeder til at understøtte 
svaret på et spørgsmål fra eleverne osv. Og i 
mine øjne bliver undervisningen ikke ringere 
af at læreren også synes det er sjovt.

Mere tavleundervisning?
Min matematikundervisning bygger primært på 
Starcke-Jensens bogløse system: ”På opdagelse 
i matematikkens verden”. Jeg kan nu gennemgå 
opgaverne relativt hurtigt, og vi kan skrive på 
opgavesiderne som eleverne kan bladre i bagef-
ter hvis de ikke kan huske forklaringen. Tavlen 
virker derfor som en forlænget arm hvor jeg 
ikke nødvendigvis behøver at stå der sammen 
med eleverne.

Jeg bruger mindre tid ved tavlen nu, men 
tiden er mere koncentreret. Jeg kan forberede 
mine tavler hjemmefra og har derfor mindre tid 
med ryggen mod eleverne.

Lærerarbejdet
For mig er der mange fordele ved smartboardet 
og den medfølgende software. Jeg bruger stadig 
tavlen til nogen af de samme ting som jeg lavede 
på kridttavlen, men forberedelsen når et skridt 
længere når jeg ikke kun kan bestemme mig for 
hvad jeg vil skrive, men rent faktisk kan skrive 
det ind sammen med illustrationer og links. 
Jeg kan nu skanne sider ind i farver i stedet for 
at bruge sort/hvid transparenterne jeg brugte 
før. Når vi så skriver notater og forklaringer på 
opgaverne, kan vi gemme dem så eleverne kan 
bruge dem senere. Nogle elever har fået prin-
tet enkelte notater ud så de kan bruge dem ved 
opgaveløsning på skolen eller hjemme. Det hjæl-
per dem til at fastholde forklaringerne, og de 

Peter Riis
Lærer på Gødvadskolen, Silkeborg
peter.agersnap.riis@skolekom.dk

Denne artikkelen sto på trykk i det danske 
tidsskriftet ”Matematik” i nr. 4/2008
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giver udtryk for en større sikkerhed.
Det at gemme elevernes formuleringer og 

hente dem frem når vi skal repetere noget eller 
sammenligne løsninger, har vist sig at være en 
af de rigtig store gevinster. Jeg skal ikke bruge 
tid på at tegne og skrive noget der lignede det 
vi gennemgik sidst, men kan hente nøjagtig det 
samme frem igen. Genkendelsens glæde er ofte 
tydelig i de små børns øjne.

Interaktive opgaver kan laves hjemmefra og 
bruges fra serveren eller elevintra. Opgaveløs-
ninger kan hentes frem og kommenteres. Der 
kan tilføjes kommentarer direkte på opgaven. 
Jeg kan hurtigt danne mig et overblik over pro-
gressionen i de gemte opgaver mellem timerne 
hvis de ikke er evalueret i løbet af timen. 

Det er også blevet naturligt for mig at ind-
drage flere billeder og illustrationer i undervis-
ningen. 

Elevarbejdet
Jeg må indrømme at mine elever ikke arbejder 
med opgaver på tavlen ret tit. De bruger den til 
at kigge på forklaringer og eksempler når de 
skal løse opgaver. Derimod arbejder de en del 
med smartboard-softwaren på elevcomputerne 
hvor de løser interaktive opgaver eller opgaver 
hvor jeg gerne vil kunne gemme deres svar. Jeg 
når ikke rundt til alle mine elever hver gang 
de er færdige med en af opgaverne eller et af 
værkstederne i ”På opdagelse i matematikkens 
verden”. Langt de fleste af opgaverne gør brug af 
konkrete materialer hvor eleverne ikke altid skal 
eller kan tegne opgaveløsningen. Med de inter-
aktive opgaver på computeren kan de gemme 
deres løsninger så vi kan evaluere dem samlet, 
eller jeg kan kigge på dem og lave en samlet eva-
luering med eksempler hvor jeg stadig kan give 

(fortsettes side 47)
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Rikke Josiasen

Interaktive whiteboards (IWB)
Elektronisk whiteboard, interaktiv tavle, elek-
tronisk tavle, interaktivt whiteboard – kært 
barn, mange navne.

Måske har du hørt om SMART Board, 
Iboard, Promethean ACTIVboard, Starboard 
interaktivt whiteboard, Lightning interaktive 
whiteboards eller andre interaktive white-
boards.

Set udefra er det bare en tavle. Som matemati-
klærer er det dog mere end det – meget mere.

Tavlen er interaktiv forstået på den måde 
at den er en stor, trykfølsom computerskærm. 
Alt hvad man laver på computeren, kan ses på 
tavlen ligesom alt det man laver på tavlen, kan 

ses på computerskærmen.
Mange skoler køber i disse år interaktive 

tavler. Nogle steder er det naturfagslokalerne 
der bliver prioriteret, andre steder er det indsko-
lingen eller overbygningen. På den skole hvor 
jeg arbejder, har vi haft disse tavler i alle klas-
selokaler og i fysik- og kemilokalerne i 2½ år.

Mulighederne for anvendelse er mange. 
Man kan selvfølgelig bare skrive på den som 
på en almindelig tavle. Eller man kan benytte 
sig af den software der følger med. Den giver 
mulighed for brug af forskellige tegneredskaber, 
papirbaggrunde som kvadreret papir, vinkelmå-
ler, passer etc. direkte på den interaktive tavle. 
Man kan også bruge de flashfiler og billeder 
der ligger i softwaren. Der er mange billeder at 
vælge imellem og en god søgefunktion.

Læreren har alle medier (video, lyd, billeder, 
internet) lige ved hånden og behøver ikke at gå 
væk fra tavlen for at styre computeren. Det giver 
en frihed til at bruge de medier der nemmest 
viser emnet man ønsker belyst uden at skulle 

Rikke Josiasen, Flemming Efterskole
rikke.josiasen@skolekom.dk

Denne artikkelen sto på trykk i det danske 
tidsskriftet ”Matematik” i nummer 3/2008.
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tænke på praktiske foranstaltninger som reser-
vation af filmlokale, at medbringe overheadpro-
jekter eller cd-afspiller. Man kan meget nem-
mere skifte medie i løbet af en time og derved 
opnå større variation i undervisningen. Visua-
lisering giver mulighed for øget indlæring for 
mange. Brugen af interaktive whiteboards sikrer 
at it bliver en naturlig del af undervisningen.

I stedet for at forklare hvordan eleverne skal 
gøre et eller andet på computeren, er det nemt 
at lave et lille filmklip om fx hvordan eleverne 
skal finde og anvende et matematikprogram 
fra skolens intranet. Filmen bliver lavet som en 
mediaplayer film, og eleverne kan se den på en 
hvilken som helst computer.

Læreren har mulighed for at lave undervisnings-
forløb hjemmefra. Det kan være i det program 
der passer læreren bedst i situationen, og behø-
ver altså ikke at være i den medfølgende soft-
ware. Det kan være et præsentationsprogram 
som fx PowerPoint, eller hvorfor ikke bare lade 
tavlen være et regneark i matematiktimerne?

Jeg bruger computeren til mange forskellige 
ting i mine matematiktimer. Regnearket er det 
jeg bruger allermest. Men også andre program-
mer som Grafvrider, CD-Matrix, Regn selv 
– med Excel og GeoMeter finder vej til mine 
timer. Også på internettet kan man finde mange 
gode opgaver. Flere af dem selvrettende! Her 
kan man også vise eleverne hvor de kan hente 
en elektronisk udgave af deres formelsamling.

Grafer er nemmere at lave pæne, og der kan 
bruges mere tid på at læse, forstå og sammen-
ligne end på at få dem tegnet.

Digitalkameraet/telefonen er også i brug. 
Ved fx et matematikløb på skolen med prak-
tiske opgaver tager eleverne billeder af deres 
løste opgaver og bruger dem som dokumenta-
tion. Disse billeder kan man nemt få på tavlen 
så alle kan se hvad der er lavet.

Eleverne har ikke bare taget godt imod de 
nye tavler og den lidt anderledes undervisning, 
de er vilde med dem. De siger det har øget deres 
motivation for at lære noget. De finder under-
visningen mere moderne, og specielt drengene 
synes det er sejt at det er et computerbillede der 
er på tavlen.

Lærerne har nok været lidt mere skeptiske. 
En del lærere er bekymrede ved udsigten til at 
få deres it-kompetencer udstillet i klasseværel-
set. I praksis har det vist sig ikke at være noget 
problem. Tavlerne kan bruges på mange forskel-
lige måder, og de edb-kyndige elever er meget 
glade for tavlerne, og de er kun med til at gøre 
undervisningen endnu mere udfordrende og 
spændende.
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Artikkelen introduserer ”mattedagbok”: kan 
den være et redskap for å oppnå en ”indre” 
søken for å kunne bruke erfart kunnskap?

Bakgrunn
Vi har i lengre tid fokusert på at elevene skal 
lære de matematiske ferdighetene gjennom et 
stort antall rene tekniske drilloppgaver, noe 
som vi i ettertid kanskje har sett ikke har gitt 
de ønskede resultater. Da jeg i 2004 begynte å 
arbeide ved Møvig ungdomskole i Kristiansand, 
oppdaget jeg at mange elever hadde sperrer for 
å arbeide med oppgaver som de ikke følte de 
kunne løse eller se en klar vei til et svar på. 
Mange elever valgte å la en oppgave stå blank 
framfor å begynne på en eventuell løsning som 
de ikke var helt sikre på. Ut i fra dette så jeg 
at elevene ville ha behov for en systematisering 
i forhold til de prosesser som man gjennom-
går når man løser et matematikkproblem. Jeg 
bestemte meg for å innføre en refleksjonsbok 
i min matematikkundervisning. Ved hjelp av 
denne boken ønsket jeg å presentere en stra-
tegi for å løse vanskelige oppgaver, samt å øve 
elevene i å søke svar på nye problemer gjennom 
tidligere erfart kunnskap. En slik bok ville  i seg 

selv ikke føre til at alle kunne klare å løse de 
gitte problemer. Jeg antok imidlertid at denne 
metoden kunne fungere som et redskap for flere 
til å våge og prøve å tenke på en oppgave som 
man kanskje på et tidligere tidspunkt raskt ville 
ha hoppet over.

Høsten 2006 begynte jeg på prosjektet ”Språk 
for matematikk” som var en del av satsings-
programmet ”Kristiansand tar ordet – Regn 
med Kristiansand” til kommunen. I dette pro-
sjektet arbeidet vi både med den mentale og 
ytre kommunikasjonen som elever benytter 
seg av for å utvikle kunnskap. Jeg valgte i denne 
gruppen å presentere mattedagboken som en 
arbeidsmåte, og fikk nyttige innspill og tanker 
rundt arbeidet mitt. Jeg tror dette kan være et 
produktivt tillegg til faget, og ønsker derfor å gi 
en beskrivelse av utformingen og arbeidet med 
boken.

Utformingen av mattedagboken  
– den matematiske modellerings- 
prosessen med tilhørende punkter
Ved utformingen av boken, valgte jeg å kalle 
elevenes refleksjonsbok for en mattedagbok. 
Ordet dagbok skulle hjelpe dem til å forstå at 
man i denne boken skulle ha fokus på den men-
tale prosessen som fremkommer ved arbeid i 
matematikk. For at elevene skulle få en ryddig 
måte å gjennomføre en systematisk tankepro-
sess på, laget jeg punkter som de skulle besvare 

Marianne Jonassen
Pedagogisk senter i Kristiansand
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Mattedagbok
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ved løsning av oppgaver. Disse punktene knyttet 
jeg til matematiske modelleringsprosesser:
1. Lese oppgaven.
2. Forstå og strukturere problemet.
3. Gjennomføre en matematisering av proble-

met, dvs. oversette situasjonen til områder 
innen matematikken og til et matematisk 
språk.  

4. Knytte problemet opp mot etablert kunn-
skap og erfaringer og finne en løsningsstra-
tegi for problemet.

5. Reflektere over svaret som man har funnet 
på problemet, analysere modellens bruk-
barhet opp i mot oppgaven som er gitt.

6. Ha overblikk over modelleringsprosessen, 
og derfor kunne eventuelt justere svaret 
ved å begynne på en ny løsningsstrategi.

7. Kunne kommunisere med andre om 
modellen og dens resultater.

Ut i fra denne prosessen ble punktene som 
elevene skulle besvare og reflektere over som i 
”Matematikk-kort 1”.

Dette var et stort antall punkter som skulle 
besvares og det kunne i enkelte tilfeller bli for 
mye for noen elever. For denne gruppen utfor-
met jeg dermed ”Matematikk-kort 2”.

Som en del av arbeidet med å lage matema-

tikk-kortene, valgte jeg i tillegg å utarbeide et 
kort som kunne benyttes i 10. klasse (”Matema-
tikk-kort 3”), der det også var naturlig at man 
kortet ned på refleksjonsdelen. På dette nivået 
ville det være fint å kunne bruke boken i repe-
tisjonsarbeidet med tidligere eksamensoppga-
ver.

Oppstarten av mattedagboken
Som mattedagbok brukte jeg en vanlig regne-
bok, hvor man delte hver side i to:

Venstre side:

Løsning av 
problemet ved hjelp 
av regning.

Høyre side:

Observasjoner, 
refleksjoner ved 
hjelp av å besvare 
punktene på 
matematikk-kortet.

I det videre arbeidet var det viktig at man pre-
siserte at målet med boken var å få opparbei-
det en mer systematisk tankeprosess i løsning 
av vanskelige matematikkproblemer. Det var 
derfor sentralt at elevene i begynnelsen la vekt 
på høyre siden, hvor man skulle besvare punk-
tene på mattekortet. Ettersom man ved prøver 

Matematikk-kort 1

– Da jeg leste oppgaven, la jeg merke til …
– Jeg ser at det spørres etter …
– For å løse oppgaven, vil jeg begynne med 

…
– Så vil jeg fortsette med ….
– Jeg lurer på …
– Jeg vil sjekke i regelboka eller i matteboka 

…
– Jeg vil spørre læreren eller 

samarbeidspartneren min om …
– Jeg vil avslutte med …
– Er svaret fornuftig i forhold til det som det 

spørres etter? Må jeg endre / begynne 
løsningsprosessen på nytt?

Matematikk-kort 2

1. Da jeg leste oppgaven, la jeg merke til …
2. Jeg ser at det spørres etter …
3. Jeg har løst følgende oppgave tidligere 

som ligner på denne …
4. Jeg lurer på, og jeg må sjekke i matteboka, 

spørre læreren om …

Matematikk-kort 3

1. Det spørres etter …
2. Jeg har løst følgende oppgave tidligere 

som ligner på denne …
3. Jeg lurer på, og jeg må sjekke i matteboka, 

spørre læreren om …
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også skal se på helheten rundt en løsning av en 
oppgave, kunne disse punktene sees på som en 
hjelp til elevene, med å få en bedre øving i å 
arbeide seg gjennom hele løsningsprosessen. I 
tillegg var det vesentlig å presisere at dette var 
en regne- / refleksjonsbok, der ingenting skulle 
viskes ut eller ”klusses” over. Alle forsøkene har 
en verdi, slik at man ryddig kan justere eller lage 
en helt ny løsningsstrategi på et problem.

Oppgavene som ble valgt i begynnelsen bar 
preg av at man ikke hadde fokus på problemet, 
men på refleksjonsdelen som var fremmed og 
som elevene følte seg svært usikker på.  Elevene 
brukte god tid i starten på arbeid med reflek-
sjonssiden. Dette var en prosess som skapte en 
uvant situasjon i arbeidet med matematikk. 
Elevene opplevde blant annet at fokuseringen 
på refleksjonene føltes som en ekstra stressfak-
tor i faget. Elevene arbeidet først individuelt 
med refleksjonene, deretter drøftet man disse 
med sidemannen, og tilslutt ble refleksjonen 
drøftet i plenum. En slik arbeidsprosess i flere 
ledd, gjorde at elevene var mer komfortable med 
å bidra i plenumsrefleksjonen /-løsningen av de 
første oppgavene. 

Ettersom dette var en ny måte å fokusere på 
i faget, var det sentralt at de brukte tid på å løse 
og drøfte de første oppgavene i fellesskap. Ved 
refleksjonsarbeidet oppdaget også elevene tidlig, 
at de i flere tilfeller ikke behøvde å fullføre alle 
punktene på matematikk-kortet. Målsettingen 
ble derfor, at de skulle besvare så mange punk-
ter som falt seg naturlig.

Elevenes videre arbeid med mattedagbok
Allerede etter gjennomgangen av de første 
oppgavene med regning / observasjon, var det 
viktig at elevene fikk utdelt en ny oppgave som 
de kunne prøve seg på i lekse. Jeg valgte da å 
benytte meg av ulike problemløsningsoppga-
ver (ofte hentet fra nettsidene matematikk.org, 
kappAbel.com, matematikk.net, gruble.no, mate-
matikksenteret.no) som inneholdt flere ulike 
matematikkferdigheter. I senere tid har vi også 
brukt tekstoppgaver som er hentet fra læreboka 

og tidligere eksamener. 
Etter hvert opplevde jeg at det var en fordel 

at elevene opplevde en trang til å organisere 
tankene sine ved løsning av de oppgavene som 
ble valgt, noe som krevde et visst nivå av faglige 
utfordringer. Dette løste jeg i klassen ved å gi 
differensierte oppgaver.

I det siste skoleåret har jeg imidlertid valgt 
å benytte boken til å gi ukelekser, hvor elevene 
hver uke skulle arbeide for eksempel 20 min 
hjemme med boken. Dette har vi så brukt noe 
tid på å løse og reflektere over i fellesskap ved 
ukeslutt. 

Eksempler på mattedagbøker  
ved et senere tidspunkt
Jeg har ved senere tidspunkt studert matte-
dagbøkene for å få et bedre innblikk i elevenes 
læringsprosess. Det kan tyde på at et godt forar-
beid i klassen er relevant for at elevene skal være 
ryddige og besvare refleksjonspunktene på en 
systematisk og utfyllende måte. Dette kom blant 
annet fram ved å se nærmere på bøkene til de 
elevene som ikke var tilstede på fellesinnførin-
gen av mattedagboken.

Arbeidet med å ha fokus på at alle forsøk på 
ulike løsningsmetoder skulle være tilstede, med-
førte også i begynnelsen fristelser for overstryk-
ninger av gale svar. Et flertall av elevene hadde 
i begynnelsen flere overstrykninger i bøkene 
sine. Etter hvert har elevene imidlertid blitt vant 
til at gale løsningsstrategier er en viktig del av 
løsningsprosessen, og de er blitt flinkere til å la 
disse stå som en del av oppgaveløsningen.

Siden mattedagboken er å regne som en 
”karakterfri” bok, hvor elevene skulle få lov til å 
øve seg på å oppnå systematiske løsningsstrate-
gier, virket det som at dette hjalp dem i å løsrive 
seg fra hva jeg som lærer ønsket av løsningsal-
goritmer. Dette førte  til en økning av kreative 
løsningsforslag og flere besvarelser. 

Elevenes tanker om mattedagboken 
Vår bruk av mattedagbok utviklet seg som en 
metode eller arbeidsmåte i klasserommet. Vi 
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fant det naturlig å evaluere dagboken etter ett og 
to års arbeid. Jeg ba da elevene svare på følgende 
spørsmål: Hva synes du om mattedagboken?

Tankene som elevene hadde på dette tids-
punktet var overraskende positive (kjønn og 
karakternivå i parentes):

”Jeg synes det er veldig gøy med mattedagbo-
ken. Jeg synes det er litt vanskelig å måtte skrive 
ned tankene mine når jeg jobber. Når jeg jobber 
med mattedagboken tenker jeg, og jeg lærer på 
en helt annen måte. Jeg tror også det er lurt 
siden jeg får øvet meg i å få skrevet utfyllende 
svar til prøver.” (Gutt, 3)

”Nyttig med den!  Man kan lære seg å tenke 
på nye måter for å løse vanskelige og kompli-
serte oppgaver. Man blir flinkere til å skrive opp 
tanker, noe som gjør det lettere å løse oppgaven 
og se en helhet.” (Gutt, 5/6)

”Jeg tror og merker litt på prøver at mat-
tedagboken hjelper meg med å løse vanskelige 
stykker, jeg ser på stykkene på en annen måte. 
Jeg blir ofte lei av å skrive så mye, men jeg ser 
at det kanskje er grunnen til at jeg klarer å løse 
oppgavene, og at det er den viktigste delen av 
mattedagboken.” (Gutt, 6)

”Jeg vet boka hjelper meg til å føre stykker 
ordentlig, og jeg er blitt bedre i matte. Litt van-
skeligere enn vanlig matte.” (Gutt, 4)

”Denne boken er lur når du skal løse proble-
mer. Det er lettere å løse en oppgave når det du 
skriver ned alt du ser og tenker. Man tenker litt 
annerledes og det er gøy.” (Jente, 5)

”Det pleier å være gøy å jobbe med matte-
dagboken, og få en pause fra helt vanlig matte.” 
(Jente, 4)

”Det kan være litt nyttig dette, virker som jeg 
kan få bruk for det senere.” (Jente, 2) 

At mange finner denne delen av matematikken 
mer spennende, kan ha en sammenheng med  
de oppgavene som jeg har valgt i dette arbeidet. 
Læreboken som vi benytter er preget av et stort 
antall drilloppgaver.  Et tillegg med alternative 
oppgaver kan derfor ha vært en berikelse for 
flere av elevene.

Ut i fra elevenes svar ser man også at mat-
tedagoboken blir sett på som et greit tillegg til 
den øvrige undervisningen. Organisering av 
arbeidsmetoden kan for mange elever i seg selv 
ha positiv innflytelse på arbeidet deres. Det kan 
tyde på, at man gjennom en slik synliggjøring 
og systematisk øving av tankeprosesser, kan få 
flere med i faget. Ser man på heldagsprøver som 
klassen har gjennomført ved senere tidspunkt, 
har man opplevd at antall ”blanke svar” har gått 
betraktelig ned. Dette er i seg selv et stort frem-
skritt. Som lærere er vi fornøyde når elevene tør 
å vise oss sine matematiske tanker. Dette kan 
igjen gi seg utslag i at enkelte elever oppnår et 
bedre langsiktig læringsresultat i faget. 

Videre utvikling av mattedagboken, fokus på 
kommunikasjon
I høstsemesteret 2008 vil jeg som leder av pro-
sjektet ”Språk for matematikk” i Kristiansand 
kommune fortsette å se på mulighetene til å 
videreutvikle elevenes kommunikative ferdig-
heter. I dette arbeidet vil jeg blant annet foku-
sere på og se nærmere på, hva som skal til for 
at elevene blir flinkere til å utrykke seg skriftlig 
og muntlig i faget, samt hvilke muligheter man 
har for å formidle den mentale kommunika-
sjonen som har fremkommet gjennom lesing 
av matematikk og løsningsarbeid blant annet 
i mattedagboken. 

I skoleåret 2007 / 2008 har vi vært tre lærere 
ved Møvig skole som har benyttet mattedagbo-
ken i fem klasser. Siden det har vært et flertall 
av positive tilbakemeldinger i forhold til elev-
enes utbytte, har det for kommende skoleår blitt 
foreslått å innføre mattedagboken som en felles 
del av matematikkfaget ved skolen. Forhåpent-
ligvis vil dette bety at man i skoleåret 2008/2009 
vil gjennomføre et prøveprosjekt med mattedag-
bok på alle trinn og i alle klasser. Dette vil gi en 
spennende utvikling og nyttig erfaringer.

Kilder
[1] Giordano, Weir og Fox (2003): A first course 

in mathematical modeling, 3rd ed. Australia: 
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Oppgave
Helge Tverberg (UiB) har tipset oss om følgende 
oppgave. Den er hentet fra en oppgavesamling 
til læreverket SINUS, med vennlig tillatelse fra 
Tore Oldervoll.

Bøndene Ola og Hans eier hver sin del av et 
firkantet jorde. Delene har i uminnelgie tider 
vært skilt av et gjerde, sammensatt av to rette 
streker som vist på figuren. Nå ønsker de å dele 
jordet på en ny måte, ved et rett gjerde fra siden 
PQ til siden RS, slik at begge får samme areal 
som før. Hvordan gjør de det?

P

Q

RS

A

C

Ola
Hans

B

Løsning: Trekk linjen l gjennom punktet B, 
parallell til linjen AC. Minst en av sidene PQ 
og RS blir truffet av l (i tilfellet i figur 2 er det 
RS) i et punkt B’. Settes det nye gjerdet opp fra 
A til B’, vil Ola få trekanten ABC byttet ut med 
den like store trekanten AB’C. Altså har han, og 
dermed også Hans, like stort areal som før.

P

Q

RS

A

C

Ola
Hans

B’

B

Da gjenstår det å se hvordan man ute på et 
jorde kan trekke opp en parallell til en gitt linje. 
Passer og linjal er ikke akkurat egnete redskaper 
her. Kanskje en av leserne har en god idé?

Christoph Kirfel:

Eksperimentering med 
matematikk 1 og 2
I disse to bøkene blir matematikk 
spennende, en ser nye sammenhenger 
og stiller nye spørsmål. Samtidig som 
bøkene er matematikkfaglige er de også 
bøker om metode. De konkretiserer en 
undervisningsmetode der eksperimentet står 
sentralt. Bøkene kan være aktuelle både i 
videregående skole og lærerutdanningen.

Eksperimentering med matematikk 1: 275,–

Eksperimentering med matematikk 2: 298,–

Bøkene kan bestilles fra forlaget:
bestilling@caspar.no

Caspar Forlag AS

Pacific Grove, Cal., Brooks/Cole Thomson 
Learning.

[2] Mason og Davis (1991): Fostering and 
Sustaining Mathematics Thinking through 
Problem Solving, Deakin University.   

[3] Polya (1945): How to solve it? Penguin 
Books Ltd.
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Bjørnar Alseth og Mona Røsseland 

Hvilken rolle har skriftlige 
regnemetoder på 
barnetrinnet?
Vi møter hyppig på diskusjoner angående 
betydningen av de skriftlige regnemetodene, 
og ofte er det de samme spørsmålene som blir 
reist: Hvor viktig er det at elevene behersker stan-
dardalgoritmene? Hvilken metode skal elevene 
lære til hver regneart? Når bør de ulike metodene 
læres? Vi vil i denne artikkelen prøve å belyse 
disse problemstillingene. 

Skriftlig regning i læreplanen LK06
Læreplanen toner ned viktigheten av å beher-
ske bestemte metoder og legger heller vekt på at 
elevene skal forstå de metodene de bruker. I det 
innledende formålet står det at den matematiske 
kompetansen består av to overordnete kompo-
nenter: Problemløsning og kommunikasjon. (I 
beskrivelsen av de fem grunnleggende ferdig-
hetene er det presisert hva som ligger i disse to 
komponentene.) Det viktigste elevene skal lære 
i matematikkundervisningen er dermed å løse 
problemer og å kommunisere i og med matema-
tikk. Det å kunne bestemte fakta og ferdigheter 

er mindre viktig. Eller sagt på en annen måte: 
Det er ikke viktig i seg selv, det er kun viktig 
hvis det kan brukes som hjelp til problemløs-
ning og/eller kommunikasjon. Elevene skal lære 
gangetabellen, men det er like viktig at de for-
står hvordan den er blitt til og ikke minst at de 
lærer å bruke gangetabellen til problemløsning 
eller kommunikasjon. Satt på spissen er det uve-
sentlig om elevene lærer standardalgoritmen for 
addisjon av flersifrede tall – hvis de ikke også 
lærer å bruke algoritmen til problemløsning 
eller kommunikasjon. På den andre siden skal 
det ikke glemmes at både faktakunnskap og 
standardalgoritmene er svært effektive og nyt-
tige verktøy. Men med en større vektlegging av 
forståelse, vil elevene blir bedre til å regne og 
samtidig bli i stand til å bruke sine faktakunn-
skaper og ferdigheter både i kommunikasjon og 
til å løse problemer.

Når det gjelder de konkrete målene for 
undervisningen, står det uttrykkelig at elevene 
skal lære å ”utvikle og bruke ulike regnemetoder” 
både for hoderegning og skriftlig regning. Dette 
står som kompetansemål både etter 2., 4. og 7. 
trinn. Konsekvensen er at det ikke lenger holder 
at elevene lærer å bruke én bestemt metode. De 
skal for det første lære å bruke ulike metoder og 
for det andre skal de lære å utvikle metoder. For 
å kunne utvikle metoder og for å kunne velge 
den lureste blant ulike metoder, trenger elevene 
god forståelse både av tallene som inngår og av 

Bjørnar Alseth
Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, UiO

bjornals@extern.uio.no

Mona Røsseland
Matematikksenteret

mona.rosseland@matematikksenteret.no
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ulike regnemetoder.

Tre argumenter 
Slik vi ser det vil det være tre argumenter for en 
dreining bort fra ensidig drilling av standardal-
goritmer. 
1. Vi har i flere tiår prøvd å lære elevene 

algoritmer gjennom terping, men dessverre 
med liten suksess. 

2. De skriftlige algoritmene er ikke like 
viktige som de engang var, fordi vi nå har 
andre metoder som er mye mer effektive

3. Det er andre sider ved matematikken som 
er minst like viktig og som gjør elevene 
bedre i stand til å løse oppgaver i dagligli-
vet og ikke minst som legger et mye bedre 
grunnlag for videre læring av matematikk.

Liten suksess med utstrakt terping på 
standardalgoritmer
Undervisningen i matematikk på barnetrinnet 
har i svært stor grad dreiet seg om læring av 
standardalgoritmene for de fire regneartene, for 
hele tall, desimaltall og brøk. Dessverre har ikke 
dette gitt ønskede resultater. Noen elever har 
naturligvis lært metodene med stor grad av for-
ståelse, men altfor mange er usikre på metodene 
og har liten forståelse for hva som skjer og hvor-
for metoden gir riktig svar. Jernquist påviste at 
elever på ungdomstrinnet hadde svake regnefer-
digheter i 1973 og enda svakere på en tilsvarende 
test i 1981 [1]: ”Denne undersøkelsen har vist at 
elevene på ungdomstrinnet gjør det stadig dårli-
gere i matematikk – spesielt i praktisk regning.” 
I 1980 gjennomførte Melby og Hammervoll en 
stor undersøkelse i Østfold som konkluderte 
med at elevene hadde dårlige regneferdigheter. 
De gjentok studien i 1990 og resultatet var frem-
deles dårlig, om enn noe bedre [1]. I 1995 og 
igjen i 2003 ble det dokumentert i den interna-
sjonale TIMSS-undersøkelsen at norske elever 
har gjennomsnittlig kunnskap i matematikk 
[2]. På 8. trinn er de noe over snittet i statistikk, 
men de gjør det dårlig i algebra, tallforståelse og 
regneferdighet. Det er spesielt nedslående at de 

har dårlige kunnskaper innen tall og regning 
siden dette vektlegges mye i undervisningen på 
barnetrinnet.

Hva er det mer spesifikt elevene ikke lærer 
”på gamlemåten”?
En matematikkundervisning preget av pugging 
av fakta og regnemetoder gir lite holdbar kunn-
skap. En lærer på en stor 1–10 skole sa at de fikk 
så å si alle elevene til å bestå en prøve for et gan-
gesertifikat både på 5., 6. og 7. trinn. Når elev-
ene så kom på 10. trinn, hadde atskillige glemt 
det meste av disse faktaene. I lærerutdanningen 
har vi erfaring med at flertallet av studentene 
er usikre på standardalgoritmen for divisjon. 
Noen av dem klarer å løse divisjonsoppgaver, 
mens en rekke sliter, særlig hvis tallene blir litt 
vrine. Felles for begge gruppene er at de aner 
fint lite av hvorfor metoden virker. Poenget er 
at dette er elever som en gang pugget, terpet og 
øvde på denne metoden lenge og vel på mellom-
trinnet. De fikk den sikkert også forklart, men 
etter hvert som de løste oppgave etter oppgave 
og årene gikk, forsvant forklaringen i bakgrun-
nen. Det viktigste ble å gjennomføre metoden 
så raskt og effektivt som mulig. Når det så har 
gått noen år uten at de har øvd på metoden, har 
de glemt både forklaringen og hvordan metoden 
skulle gjennomføres. 

Pugging av fakta og regnemetoder gir i til-
legg mangelfull kunnskap. De matematiske 
begrepene består av en mengde komponenter 
som alle bør stimuleres i undervisningen. For 
eksempel består multiplikasjon av mye mer 
enn bare å kunne gangetabellen og å kunne løse 
oppgaver med flersifret tall ved hjelp av stan-
dardalgoritmen. KIM-undersøkelsen [3] viste at 
kun 28 % av elevene på 8. trinn visste hvilken 
regneoperasjon de skulle bruke for å løse opp-
gaven: ”25 halsbånd veier 3 kg. Hvor mye veier 1 
halsbånd?”. Over halvparten trodde de skulle 
regne 25 : 3. Kun 20 % av elevene på 8. trinn 
visste hvilken regneoperasjon de skulle bruke 
til å løse oppgaven: ”Anne kjøper bananer i en 
butikk. Prisen er 13,50 kr per kg. Hvor mye kan 
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hun kjøpe for 10,50 kr?” Det hjelper dermed lite 
å kunne metoder for regning med flersifrede tall 
hvis eleven velger å multiplisere i stedet for å 
dividere. Undervisningen må derfor sikte mot 
mer enn kun metoder for å løse oppstilte opp-
gaver. Fakta og ferdigheter er bra, men vel så 
viktig er det å forstå begrepene og ikke minst 
kunne bruke dem!

Det største problemet med å la ferdigheter 
komme før forståelse
Noen lærere hevder at elevene kan lære en fer-
dighet først, og så vil forståelsen komme med 
utstrakt terping på ferdigheten. Dette kan 
stemme i noen få og begrensede tilfeller. Som et 
generelt undervisningsprinsipp er det en katas-
trofe. Som nevnt over, er det grundig dokumen-
tert at slik undervisning gir mangelfull og lite 
holdbar kunnskap. I tillegg er det grunn til å tro 
at mange elever synes denne undervisningen er 
kjedelig og lite inspirerende. Konsekvensen er at 
de får negative holdninger og blir lite motiverte 
til å studere matematikk senere. Det største pro-
blemet med å introdusere en algoritme tidlig og 
uten at grunnlaget for å forstå algoritmen er på 
plass, er at elevene mister muligheten til det som 
kalles ”folding back” [4]. Kort fortalt betyr dette 
at elevene ikke blir i stand til å se hvordan algo-
ritmen henger sammen med andre deler av den 
matematikken de allerede kan. Dette betyr igjen 
at elever som blir stående fast i arbeidet med 
en oppgave ikke har mulighet til å finne andre 
strategier eller måter å løse oppgaven på. Enten 
så husker de metoden riktig, eller så husker de 
den feilaktig eller ikke i det hele tatt. 

De skriftlige algoritmene er ikke like viktige 
som før
Den viktigste grunnen til at elevene tidligere 
brukte det meste av matematikktimene på bar-
netrinnet til å lære regning med de fire regne-
artene, var at dette på den tiden var nyttig kom-
petanse i de fleste menneskers dagligliv. Gode 
regneferdigheter ga elevene gode forutsetninger 
til å fungere både i yrkeslivet og i livet for øvrig, 

om det nå var i forbindelse med håndverksvirk-
somhet, personlig økonomi eller et utall andre 
situasjoner. Nå gjøres det aller meste av denne 
regningen av PC-er eller lommeregnere. 

Det betyr ikke at de skriftlige algoritmene er 
uviktige! De er bare ikke like viktige som før. 
Det er i hovedsak to begrunnelser for matema-
tikk i skolen. For det første skal undervisningen 
forberede elevene på livet utenfor skolen, og til 
det trengs fremdeles regneferdigheter. Da hand-
ler det mye om hoderegning, men også skrift-
lig regning. For det andre skal undervisningen 
forberede elevene på videre skolegang og studier 
innen matematikk. Også til dette er det nyttig 
og nødvendig med gode faktakunnskaper og 
regneferdigheter, men det er like viktig med 
solid og bred begrepsforståelse. 

Elevene skal lære mye annet, som er minst 
like viktig
Hva er så alt det andre som elevene skal lære 
og som er like viktig? Det handler mye om for-
ståelse, og nedenfor skal vi gi noen eksempler 
tilknyttet addisjon, subtraksjon og multiplika-
sjon. Ved å utvikle god forståelse både i forkant 
og samtidig med fokus på regnealgoritmer, er 
vi overbevist om at elevene får det beste grunn-
laget både for praktisk regning og for videre 
læring av matematikk. Kunnskapen vil bli mer 
robust. Hvis du ikke riktig husker helt hvordan 
en algoritme er, kan du ”falle tilbake” til en 
enklere og mer oversiktlig metode som er let-
tere å forstå og dermed også å huske. For eksem-
pel står du i butikken og lurer på hva blusen 
til 399 kr med 30 % avslag vil koste, men du 
husker ikke formelen for prosentregning. Med 
god forståelse for prosent, kan du tenke: Jeg vet 
jeg får 30 kr avslag for hver 100 kr, og det er 
nesten fire hundrere, altså vil det bli 4 · 30, noe 
som gir 120 kr i avslag . Dermed kan du likevel 
løse oppgaven.

Med slik forståelse blir elevene også i stand til 
å utvikle egne metoder i tråd med målene i lære-
planen. En mann skulle finne forskjellen mellom 
292 og 272 i hodet. Han kunne bare bruke én 
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bestemt metode: ”Jeg tar 300 og så trekker jeg 
fra det første tallet, 292. Det gir meg 8. Så tar jeg 
300 og trekker fra det andre tallet, 272. Det gir 
meg 28. Så finner jeg differensen mellom de to 
svarene: 28 – 8 = 20. Du kan si hva du vil, men 
dette er en metode som fungerer”. Og det hadde 
han rett i! Men metoden er ikke særlig effektiv 
med disse tallene. Det enkleste her er kanskje å 
legge merke til at antall hundrere og enere er det 
samme i de to tallene. Dermed holder det å se at 
forskjellen mellom tallene er 9 – 7 = 2 tiere, altså 
20. Det er dette som ligger i det å kunne utvikle 
metoder. Da er vi ikke låst til en bestemt måte 
som må følges uansett. I stedet kan vi variere 
og velge metode alt etter hvilke tall som inngår 
i oppgaven. Hvordan klarte vi å komme fram til 
en så effektiv metode? Jo, ved å bruke vår forstå-
else av hvordan tallene er bygget opp med enere, 
tiere og hundrere. På denne måten er både det å 
kunne bruke og ikke minst kunne utvikle effek-
tive regnemetoder avhengig av at det ligger en 
solid forståelse i bunnen.

Forståelse for addisjon og subtraksjon, 
lineær modell
Den beste tallforståelsen er basert på tallenes to 
aspekter: som plassert på ei linje og som grup-
pert. Ved å arbeide med ei tallinje kan elevene se 
hvordan tallene befinner seg i forhold til hver-
andre. Når du legger sammen 38 + 6 på ei tal-
linje, kan det se slik ut. Først hoppes det med 1 
om gangen, så deles 6 i 2 + 4, slik at det hoppes 
først 2 og deretter 4:

38 39 40 41 42 43 44

38 39 40 41 42 43 44

+4+2

Den siste er mest effektiv, men den forutsetter at 
du vet at det er 2 fra 8 opp til 10 (”tiervenner”) 

og at du da vet at du har igjen å hoppe 4 fordi 
6 = 2 + 4 (”tallvenner”). Felles for begge er at det 
gjøres synlig hvordan tallene som inngår står i 
forhold til hverandre, som at 44 er 1 mer enn 
43 og 1 mindre enn 45, 4 mer enn 40 osv. Mye 
hoderegning kan gjøres effektivt ved å hoppe på 
ei tallinje på denne måten, om enn i hodet. For 
eksempel kan vi løse 46 + 29 ved å tenke oss at 
vi hopper 30 fram til 76, så 1 tilbake til 75. 

Forståelse for addisjon og subtraksjon, 
grupperingsmodell
Skal vi løse oppgaven over med grupperings-
modell, ser vi på enerne og tierne hver for seg. 
Da kan vi tenke at vi tar 6 + 9 = 15. Vi veksler 
inn 10 enere i 1 tier, slik at vi sitter igjen med 
5 enere. På tierplass får vi 4 + 2 = 6, pluss den 
ene som vi vekslet til oss. Med disse tallene var 
det enklere å regne med den lineære modellen, 
som å hoppe 30 fram og 1 tilbake. Men med 
andre tall og ikke minst med større tall, er grup-
peringsmodellen svært effektiv. Kort fortalt vil 
mye hoderegning baseres på en lineær tallfor-
ståelse, mens de skriftlige metodene er basert på 
grupperingsmodell. Elevene trenger å bli gode 
til å regne både i hodet og skriftlig!

For å bli gode i skriftlig regning trenger elev-
ene god forståelse for hvordan vårt tallsystem er 
bygget opp om grupper av ti. Dette er vesentlig 
også for skriftlige metoder innen multiplikasjon 
og divisjon, og det er vesentlig for å forstå utvi-
delsen av tallene til desimaltall. På 2. og 3. trinn 
er det helt avgjørende å forstå hvordan et hvert 
tall er bygget opp av enere, tiere og hundrere. 
Det andre viktige punktet er å forstå hvordan 
vi kan veksle mellom 1 tier og 10 enere, mellom 
1 hundrer og 10 tiere og mellom 1 tusener og 
10 hundrere. På 4. og 5. trinn bør elevene forstå 
hvordan dette utgjør et system, at det er snakk 
om et prinsipp som kan utvides til så store tall 
som helst. Deretter bør de forstå hvordan syste-
met kan utvides den andre veien, ved å dele opp 
1 ener i 10 tideler, 1 tidel i 10 hundredeler osv. 
Det å utvikle slik tallforståelse er det sentrale 
lærestoffet på disse trinnene. 
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Før standardalgoritmen blir presentert bør 
elevene få arbeide med addisjon på ulike måter, 
gjerne konkretisert med penger. Da legger de 
sammen kronestykkene for seg, tikronene for 
seg og hundrelappene for seg, og så blir det kan-
skje litt veksling før en kan skrive svaret som 
ett tall. Etter hvert, og ikke minst på 4. og 5. 
trinn, blir dette mer abstrakt, og elevene trenger 
ikke lenger tenke på tallene som penger. De kan 
likevel holde styr på og legge sammen enerne for 
seg, tierne for seg osv. Når de er fortrolige med 
dette, vil de ha nytte av å se hvilken hjelp det 
er å sette tallene opp under hverandre, kolonne 
for kolonne: Da ser en med en gang hvilke sifre 
det er som skal legges sammen. Og dermed har 
de lært standardalgoritmen. Hvis algoritmen 
presenteres tidlig på 2. eller 3. trinn, vil elevene 
både raskt og nokså enkelt kunne løse kompli-
serte oppgaver med flersifrede tall. De vil løse 
dette så enkelt at de ikke ser noe behov for å 
utvikle tallforståelsen sin. Elevene kan da pugge 
en metode som de senere vil huske mer eller 
mindre godt, mens de har gått glipp av det mest 
vesentlige lærestoffet, tallforståelsen. Det vil gi 
elevene problemer senere når de møter lærestoff 
som er basert på en slik tallforståelse.

Forståelse for multiplikasjon
Også for multiplikasjon er forståelsen for det 
som skjer vel så viktig som rene ferdigheter i 
multiplikasjon av flersifrede tall. På 3. trinn 
kan elevene starte med å bygge rektangler med 
kvadratiske brikker for å finne ut hvor mange 
brikker det er i hvert rektangel. Etter hvert går 
de over til større multiplikasjonsstykker og til å 
bruke tegnede rutenett. 

I dette rutenettet er det 8·3 ruter. Hvordan kan 
en finne ut hvor mange ruter det er her? Hvis en 
kan gangetabellen, vet en hva svaret er umid-

delbart. Det er det enkleste. Hvis en ikke kan 
noe multiplikasjon eller addisjon, kan en telle 
rute for rute. Det er mest tungvint. Hvis en kan 
noe addisjon, kan en for eksempel telle kolonne 
for kolonne: 3 + 3 = 6, 6 + 3 = 9, 9 + 3 = 12 
osv. Eller rad for rad: 8 + 8 = 16, 16 + 8 = 24. 
Hvis en kan noe multiplikasjon, for eksempel 
4 · 3 = 12, kan en sette en vertikal strek som 
deler rutenettet i to, slik at det er 4 · 3 ruter på 
hver side av streken. Da ser en at antall ruter 
er 12 + 12 = 24. Dette er avansert og kraftfull 
matematikk! Prinsippet kalles den distributive 
lov, og den er fundamentet for svært mye innen 
multiplikasjon. Vi kan utnytte det når rutenet-
tene blir større:

Her er det 13 · 7 ruter. Hvor mange ruter er det? 
For elever på 4. trinn er dette vanligvis en vrien 
oppgave, men hvis elevene er vant til å dele rute-
nettet opp i mindre deler, blir oppgaven enklere. 
Her er det særlig én måte å dele rutenettet i to på 
som gjør utregningen mye enklere. Ved å sette 
en vertikal strek etter kolonne nr. 10, blir det 
nemlig 10 · 7 = 70 ruter til venstre for streken og 
3 · 7 = 21 ruter til høyre for streken. Til sammen 
blir det 70 + 21 = 91 ruter. Etter hvert vil elevene 
se at det også her handler om å ta tierne for seg 
og enerne for seg, slik at de kan regne 13 · 7 ved 
å regne 3 · 7 + 10 · 7 uten å tegne opp rutenett. 
Til slutt kan de skrive dette som standardalgo-
ritmen. Poenget med å ta det trinnvis, er å legge 
til rette for forståelse av metoden og for å skape 
mulighet til å ”falle tilbake”. Dette innebærer 
at en elev som ikke husker standardalgoritmen, 
i stedet kan regne ved å skrive opp tallene fullt 
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ut, altså som 3 · 7 + 10 · 7. Hvis han heller ikke 
husker helt hvordan dette var, så kan han tegne 
et rutenett.

Denne måten å introdusere multiplikasjon på 
gjør at vi bygger opp og ivaretar et fundament 
som elevene kan gå tilbake til om det skulle være 
nødvendig. Fundamentet peker samtidig fram-
over til flersifret multiplikasjon på mellomtrin-
net og til multiplikasjon av algebraiske uttrykk 
på ungdomstrinnet. Den algebraiske versjonen 
av den distributive lov er a(b + c) = ab + ac. Det 
er vanlig å forklare dette på to måter, med rute-
nett samt å sette inn tall. Med rutenett ser det 
slik ut:

a

b c

a·b a·c

Når en setter inn tall, kan en for eksempel sette 
a = 7, b = 10 og c = 3. Da står det:

 7 · (10 + 3) = 7 · 10 + 3 · 10

Forståelse for divisjon
Divisjonsalgoritmen er antakeligvis den mest 
kompliserte av standardalgoritmene til de fire 
regneartene. Den er mye diskutert internasjo-
nalt, og i flere land undervises den ikke. Det 
må legges et grunnlag for at elevene skal forstå 
standardalgoritmen, og vi bør bruke mye tid på 
å la elevene utvikle metoder for divisjon som 
er effektive også for flersifrede tall. Det som 
er felles for alle metoder for divisjon, er prin-
sippet om fordeling. Standardalgoritmen gjør 
dette på en svært fortettet og abstrakt måte, og 
det er grunnen til at mange har vanskeligheter 
med å både forstå og huske den (særlig etter et 
par år). En delingsmetode er å fordele etter et 
oppsett hvor tallene skrives fullt ut. En gunstig 

effekt av dette, er at 
utregningen kan kon-
kretiseres. Hvis regne-
stykket er 465 : 3, kan 
elevene tenke på dette 
som det å fordele 465 
kroner på 3 personer. 
Da kan en for eksempel 
starte med å fordele 20 
kroner til hver. Da for-
svinner 60 kroner fra potten, og det er igjen 405 
kroner å fordele. Deretter kan en for eksempel 
fordele 100 kroner til hver slik at det forsvinner 
300 kroner. Nå er det igjen 105 å fordele. Da kan 
en for eksempel fordele 30 kroner til hver, slik 
at det er igjen 15 kroner, noe som gir 5 til hver. 
For å holde rede på for-
delingen, kan elevene 
føre et skjema omtrent 
som vist til høyre.

Etter en stund kan 
elevene oppfordres til 
å fordele så mye som 
mulig i starten. Da 
kan fordelingen se ut som til høyre. Her har en 
startet med å fordele så mange hundrere som 
mulig (1, altså 100). Deretter er det fordelt så 
mange tiere som mulig (5, altså 50). Til slutt 
er det fordelt så mange enere som mulig. Legg 
nå merke til at den regningen som skjer her er 
identisk med den som skjer når standardal-
goritmen brukes. Det er likevel to forskjeller. 
Den ene er at en tar med seg alt som er igjen 
til fordeling i hver nye rad i motsetning til det 
kryptiske ”føre ned” i standardalgoritmen. Den 
andre forskjellen er at svaret skrives på utvidet 
form underveis, som 100, 50 og 5. Dette legges 
så sammen til slutt. I standardalgoritmen får 
en svaret direkte, noe som nok er raskere, men 
vanskeligere å forstå: En starter for eksempel 
med å skrive et 1-tall, men det framkommer 
ikke at det dreier seg om 1 hundre før hele algo-
ritmen er gjennomført og de to 5-sifrene er lagt 
til i svaret. Da først ser en at 1-sifferet havner på 
hundrerplass. 

465: 3
60 20

405
300 100
105
90 30
15
15 5
0 155

465: 3
300 100
165
150 50
15
15 5
0 155
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Matematikk-kunnskap for fremtiden
Gjennom å veksle mellom fokus på forståelse, 
innlæring av nødvendig faktakunnskap, utvik-
ling, diskusjon og øving på stadig mer effektive 
regnestrategier, både i hodet og på papiret, blir 
elevene dyktige til å regne. I tillegg legges fun-
damentet for videre læring av matematikk. Det 
er vår oppfatning at denne forståelsen også er 
motiverende for elevene. Ved at de forstår hva de 
holder på med og at de selv er med på å finne og 
bestemme hvordan oppgaver kan løses, håper vi 
elevene får økt tillit til egne evner i matematikk 
og økt inspirasjon til å bruke og til å lære mer 
matematikk. 
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Audun Holme

Matematikk-loftet:  
De første prinsipper og  
et gyldig matematisk bevis
I forrige spalte fortalte jeg litt om Pappos fra 
Alexandria og hans behandling av den såkalte 
Pytagoras’ setning, som var kjent av oldtidens 
matematikere og regnemestre lenge før Pytago-
ras’ tid. Vi kjenner svært mange ulike bevis for 
Pytagoras’ setning. Noen av de aller enkleste er 
gjengitt og kommentert i bøkene [4]–[8], som 
den følgende teksten er hentet fra.

Når en har så enkle bevis, hvorfor har da 
Euklid valgt et så komplisert bevis? Visste han 
ikke bedre? Jo, han gjorde nok det. Her kommer 
forklaringen. (Se forøvrig Euklids bevis og et 
”moderne” bevis av Pytagoras’ setning i slutten 
av denne artikkelen.)

Aristoteles har skrevet mye om matematikk. 
Ett sted behandler han sirkelens kvadratur. I dag 
er det vanlig å oppfatte dette som en ren kon-
struksjon. Men etter min mening kan denne 
oppfatningen diskuteres. Greske matematikere 
var ute etter en metode til å beregne sirkelens 
areal ved en metode som overførte dette area-
let til et annet like stort areal med en grunnleg-
gende og kjent fasong, nemlig et kvadrat. Siden 
grekerne ikke arbeidet med reelle tall, og egent-
lig heller ikke med rasjonale tall men bare med 
forhold mellom størrelser av samme art, slik jeg 

har forklart i bøkene [6] og [8], var dette den 
eneste formen for beregning av et areal de kunne 
kjenne til. Dermed ble det legitimt for dem å 
bruke passer og linjal på andre måter enn de 
som senere ble strengt fastlagt hos Euklid. Dess-
uten kunne en også ta i bruk andre redskaper 
og mekaniske innretninger. At Platon ikke likte 
dette noe særlig, og anså det som en materialise-
ring av geometrien, er en annen sak. Men det var 
Platons strenge krav til geometriens renhet som 
vant frem hos Euklid. 

Aristoteles påpeker at problemet ikke lar seg 
løse «ved segmenter», som Hippokrates forsøkte. 
Dette kan en lese mer om i [6], men Aristoteles 
sier om denne metoden at den må forkastes. 

Den greske retorikeren Antifon ble født ca. 
480 f.Kr. og døde 411 f.Kr. Han hørte til sofistene, 
og han underviste i ulike emner. Matematikk og 
retorikk var blant dem, og han skal ha skrytt 
av at han tjente mer penger på sin matematikk 
enn de fleste andre. Flere av hans taler er bevart. 
Dette er taler han holdt som anklager i draps-
saker, andre var forsvarstaler, og tolv slike taler 
har han utgitt i tre samlinger hver med fire taler, 
to forsvarstaler og to taler for aktoratet. Han utga 
flere filosofiske verk, som alle er gått tapt, bort-
sett fra noen bevarte fragmenter. 

Viggo Brun skriver dette i [1]: «I samleverket 
Suda eller Suida står det: « Antifon, en athener, 
en tegntyder, en dikter og sofist. Han ble kalt en 
ordkokk». 

Audun Holme
UiB
audun.holme@math.uib.no
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Suda er et bysantinsk leksikon fra 900-tallet 
med ca. 30 000 oppslagsord. Ved en misforståelse 
ble det tidligere tilskrevet forfatteren Suidas. Det 
er et mye brukt kildeskrift, i mangel av andre 
omfattende kilder. Det anses å være av noe ujevn 
kvalitet. 

Antifon leverte også en metode til å løse sir-
kelens kvadratur. Antifon hadde den grunnleg-
gende idéen at han utfylte et areal ved hjelp av 
innskrevne polygoner med stadig flere sider, og 
det var denne idéen som Eudoksos tok opp og 
videreutviklet.

Brun gjengir imidlertid denne versjonen av 
en passasje fra Aristoteles sitt verk Fysikk, etter 
andre anerkjente bøker om matematikkens histo-
rie, slik: «Antifons sirkelkvadratur behøver man 
ikke gjendrive, da den ikke bygger på geometri-
ens anerkjente prinsipper.» Men samme passasje 
er oversatt mer fullstendig slik i [9]: 

At the same time it is not convenient to 
refute everything, but only false demon-
strations starting from the fundamental 
principles, and otherwise not; thus it is the 
business of the geometer to refute the qua-
drature by means of segments, but it is not 
his business to refute that of Antifon. 

Altså, Aristoteles sier at det ikke er hensiktsmes-
sig å tilbakevise alt mulig, men bare gale bevis 
som foregir å arbeide ut fra «de første prinsip-
per». Derfor er det en oppgave for geometeren 
å tilbakevise sirkelens kvadratur ved segmenter, 
men det er ikke geometerens oppgave å tilbake-
vise Antifons arbeid.

Istedenfor en drepende kritikk, slik Suda og 

Viggo Brun tolker det, kan altså dette oppfattes 
som en åpning for at Antifon har et plausibelt 
forslag til en alternativ teori, mens altså Hip-
pokrates ville gjennomføre sirkelens kvadratur 
ved de metodene som de greske geometerne 
anerkjente. Dette er en tolkning som også den 
eminente matematikkhistorikeren Sir Thomas L. 
Heath gjør seg til talsmann for i [2]. Han skriver 
dette:

Innvendingen mot Antifons utsagn er i 
virkeligheten bare mot hans ordvalg. Euklid 
bruker akkurat den samme konstruksjonen 
i Bok XII 2, men han uttrykker konklusjo-
nen på en annen måte. Han sier at dersom 
prosessen fortsettes langt nok, vil de små 
segmentene som er blitt til overs, samlet 
bli mindre enn ethvert på forhånd oppgitt 
areal. Antifon sier at sirkelen er grensen 
for et slikt innskrevet polygon når antall 
sider blir økt i det uendelige. Derfor fortje-
ner Antifon en ærefull plass i geometriens 
historie. For det var han som ga opphav 
til idéen om utfylling av et areal ved inn-
skrevne regulære polygoner med et stadig 
økende antall sider. Det var denne idéen 
som Eudoksos baserte sitt epokegjørende 
utfyllingsprinsipp på. 

Antifons matematiske bidrag kom altså fra hans 
forsøk på sirkelens kvadratur. Han er muligens 
den første til å ta i bruk det såkalte utfyllings-
prinsippet som vanligvis tilskrives den senere 
matematikeren Eudoksos. Men Eudoksos har 
vært ansett som atskillig mer betydningsfull enn 
Antifon.

n = 3 n =12n = 6
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Med en viss rett er det blitt hevdet at dette var 
det nærmeste greske matematikere kom innfø-
ring av reelle tall, ut fra et geometrisk begreps-
apparat. Vi kan også se det som en forløper for 
bestemt integrasjon. Det er derfor ikke så urimelig 
å gi Antifon en mer ærefull plass i matematik-
kens historie enn det som er vanlig.

Når det gjelder Hippokrates kvadratur ved 
segmenter, dreier det seg om hans «månekvadra-
turer». Disse er behandlet i [5] og [6] (se også 
faktaboks i slutten av artikkelen). Her strides 
historikerne om hvorvidt Hippokrates egentlig 
påsto at han hadde kvadrert sirkelen. Han kan 
imidlertid, mener en, ha gitt inntrykk av at hans 
metode kunne føres videre til å oppnå sirkelens 
kvadratur. Og det var det sikkert mange av hans 
samtidige kolleger som hadde forhåpninger om.

Antifon var med i et antidemokratisk opprør 
som slo feil. Noen mener at han var leder for 
opprøret. I hvert fall ble han stilt for retten, og i 
sin forsvarstale svingte han seg til store høyder. 
Den greske historiker og general Tykidid, (ca. 
460-400 f.Kr.) har stor aktelse for Antifon. Han 
har beskrevet den siste talen slik i sitt verk Pelo-
ponneserkrigens historie : «Det var den største 
forsvarstale noen gang holdt av en mann under 
trusselen om dødsstraff.» 

Det særegne med gresk matematikk var utvil-
somt at matematikken på en måte ble demokra-
tisert. Istedenfor å være en virksomhet som var 
forbeholdt en elite av skrivere og presteskap, ble 
matematikken en del av dialektikken, en del av 
diskusjonskunsten. Og liksom Platon og Sokrates 
drøftet med de athenske borgerne ulike filoso-
fiske spørsmål, slik drøftet de også matematiske 
og geometriske prinsipper og læresetninger. 
Målet var å overbevise en samtalepartner om at 
den fremsatte påstanden var rett, og metoden var 
å bruke logikkens regler for gyldige slutninger, 
samt som utgangspunkt enkle kjensgjerninger 
som enhver rimelig innstilt person måtte være 
enig i. Slik kunne en da med utgangspunkt i 
selvinnlysende sannheter slutte seg frem til mer 
kompliserte sannheter, som da igjen neste dag 
var utgangspunkt for nye fremstøt. Slik ble den 

hypotetisk-deduktive metoden skapt.
I dag er vi mer «urimelige» enn disse greske 

matematikerne og filosofene var, og vi innser at 
de selvinnlysende sannhetene ikke alltid er så 
selvinnlysende likevel. Vi innser også at mange 
slike forutsetninger ikke ble gjort eksplisitte, men 
lå der som underforståtte forutsetninger. Men 
mange av de matematiske setningene de første 
greske matematikerne arbeidet med, var høyst 
sannsynlig kjent av eldre tiders vise før dem.

Sir Heath har gitt ut en oversettelse av Euk-
lids Elementer med eminente kommentarer i tre 
bind. Med disse tre bindene kan en nå ta opp det 
spørsmålet jeg stiller om beviset for Pytagoras’ 
setning. Denne setningen står som den nest siste 
setningen av Euklids Bok 1, nemlig Setning 47. 
Da er først alle de nødvendige setningene som 
inngår i beviset etablert, med utgangspunkt i 
Euklids postulater og aksiomer. Alle de andre 
kjente «enklere» bevisene måtte ha kommet 
senere, fordi de benytter så mye algebra eller 
geometri vi tar for gitt i hverdagslivet. Men som 
altså krever bevis.
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Hippokrates’ måner

Hippokrates er kjent for sin beregning av 
arealet av ”månene” i figuren. Når radius i den 
store halvsirkelen er R = 1, så er kvartsirkelen 
ACDs areal K = π/4. Nå er lengden på AD lik

, dvs. at radius i de små halvsirklene er 
. Dermed er arealet av den lille 

halvsirkelen lik 

 
.

Den store kvartsirkelen er altså like stor som 
den lille halvsirkelen. Siden kvartsirkelen og 
halvsirkelen overlapper er det nå lett å se 
at ”månearealet” er like stort som trekanten 
ACD. To av Hippokrates’ måner vil derfor ha 
samme areal som et kvadrat med sidelengde 
R = 1. Dermed kan vi si at Hippokrates 
klarte å ”omskape” deler av en sirkel til 
et like stort kvadrat. Han klarte å beregne 
arealet av mange flere ”måneaktige” figurer. 
Derfor mener noen at Hippokrates hadde 
forhåpninger om å utvide metoden til å 
konstruere et kvadrat som hadde samme areal 
som en gitt sirkel.
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forlaget, Bergen.
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Trekantene HSE og HLE er formlike. Etter 
mellomproporsjonalsetningen er derfor:

 

som gir: HE 2 = HL · HS.
Dette betyr at HIKL og HEFG har samme 

areal. På tilsvarende måte kan det vises at 
KPSL og ESTU har samme areal. Dette viser 
setningen. 

Et ”moderne” bevis
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Per Hag og Tom Lindstrøm

Algebra og geometri — 
samspillet som ble borte (del 2)
I den første artikkelen i denne serien så vi to 
klassiske eksempler på hvordan geometriske 
resonnementer kan forenkle og ”forklare” alge-
braiske resultater. I denne artikkelen skal vi se 
på et eksempel som er langt mindre klassisk, 
men som til gjengjeld er fra vårt eget dagligliv. 

Spørsmålet er hvor høyt oppe på tribunen 
det lønner seg å sitte når man skal se en fot-
ballkamp.

Dersom vi sitter x meter over bakken som 
vist på figuren, vil vinkelen v(x) være gitt ved

For å komme frem til denne formelen, observer-
er vi først at  og 

 siden trekanten 
CPD er en 30–60–90-trekant. Videre ser vi av 
figuren at

som gir

For å finne den maksimale vinkelen (som vi 
antar gir den beste synsopplevelsen) må vi finne 
ut når uttrykket for v’(x) er lik null. Setter vi de 

Per Hag
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Tom Lindstrøm
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to leddene lik hverandre og forenkler, får vi

 

som kan forenkles videre til

 ,   
(vi kan bare bruke den positive roten). Det er 
nå lett å innse at denne x-verdien gir et abso-
lutt maksimum, dvs. størst mulig synsvinkel 
til selve banen. Legg også merke til at dersom 
man måler avstanden CP oppover langs ben-
keradene, skal man altså gå lengden 

 

for å se best mulig. 

Det viser seg at det siste resultatet er helt 
generelt. Erstatter vi avstandene 10 og 60 på 
figuren med generelle størrelser a og b, og 
30°-vinkelen med en generell (spiss) vinkel w, 
skal vi alltid gå et stykke  oppover benkera-
dene for å få størst mulig vinkel. Med andre ord: 
Vil du vite hvor du skal sitte på tribunen, måler 
du avstanden fra tribunen til de to sidelinjene, 
ganger sammen avstandene og tar kvadratroten! 
Hvordan er det mulig at et så komplisert regne-
stykke alltid har et så enkelt svar?

Enkel geometrisk løsning
Vi trenger noen enkle geometriske resultater 
som nå er tilbake igjen i videregående skole etter 
mange års fravær:

(i) I en sirkel er periferivinkler som spenner 
over samme bue like store (på figuren er 
altså α = β). Lager vi en større sirkel som 
går gjennom de samme punktene C og D, 
blir periferivinkelen mindre.

(ii) Punktets potens med hensyn på en sirkel: 
Hvis PT er en tangent til en sirkel og A og 
B er skjæringspunktene mellom sirkelen og 
en linje gjennom P, så er PA · PB = (PT)2.

Vender vi nå tilbake til vårt tribuneproblem og 
tegner en sirkel som går gjennom punktene A 
og B (på den første figuren) og tangerer tribu-
nen i P, er det greit å vise at periferivinkelen til 
denne sirkelen med toppunkt i P er den maksi-
male vinkelen vi søker. Dette skyldes at dersom 
vi velger et annet punkt Q på tribunen og trek-
ker sirkelen gjennom A, B og C, så vil sirkelen 
bli større og dermed periferivinkelen mindre. 
Bruker vi nå setningen om punktets potens på 
punktet C og den tangerende sirkelen (se figu-
ren neste side), får vi

 

Noen avsluttende ord
Den geometriske løsningen gir oss en annen 
innsikt i problemstillingen — vi føler nå at vi 

skjønner hvorfor  er den rette distansen 
å gå oppover tribunen. På den annen side må 
vi nok innrømme at den geometriske løsningen 
har et ganske stort element av flaks i seg – mens 
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derivasjonsteknikker alltid gir oss en ligning 
vi kan regne på, er det ikke alle geometriske 
optimeringsproblemer som har en elegant geo-
metrisk løsning! Vi er da heller ikke ute etter å 
fremheve den ene metoden fremfor den andre; 

kommentarer til de enkelte elever. Eleverne kan 
også samle opgaver i deres elektroniske porte-
følje hvilket går lidt hurtigere end hvis læreren 
skal tage billeder af deres løsning med konkrete 
materialer, printe det ud og det skal kommen-
teres – hvilket vi også gør.

Tavlen som bindeled
Tavlen og den tilhørende software bliver altså et 
ekstra bindeled mellem præsentation af nyt stof, 
gennemgang af nye opgaver og senere løsninger, 
evaluering og portefølje. Den hjælper os – både 
eleverne og mig som lærer – til at huske tidligere 
indlært stof og de forklaringer der blev givet 
hvilket vi ofte bruger til at se sammenhænge 
til nyt stof.

Når vi laver brainstorm og mindmaps, kan 
vi flytte rundt på og kategorisere det skrevne 
på kortere tid. Vi kan derfor koncentrere os om 
processen og nemmere fastholde de elever der 
står af når ventetiden bliver for lang.

Tavlen er også blevet et vigtigt bindeled 
mellem matematiklærerne, der på vores skole 
har hver sin årgang, og derfor ikke har nogen 
direkte sparringspartner. Vi har vores fag-
gruppe, men der har manglet noget. Det er ikke 
helt det samme at få en mappe med kopier som 
det er at få adgang til en mappe på serveren eller 
personaleintra hvor de andre matematiklærere 
har lagt deres præsentationer og opgaver ind. Vi 
er langt fra færdige med dette arbejde, men der 
er nu en positiv holdning til det at vidensdele.

Hvorfor ikke bruge en computer og en 
projektor og spare tavlen?
Hvis nogen stadig sidder med ovenstående 
spørgsmål, vil jeg gerne understrege den for 
mig vigtige nærhed det er at stå ved en tavle og 
kunne skrive med en pen. Jeg kan stadig bruge 
min mimik og store fagter når jeg skal forklare 
noget og er ikke bundet af at undervise gennem 
en computer. Eleverne kan stadig komme op til 
tavlen og tegne deres forklaringer og opgave-
løsninger.

(fortsatt fra side 26)

A B C

P

det vi ønsker å understreke er at samspillet 
mellom geometri og algebra er berikende i seg 
selv, og at det å løse et problemet på to måter gir 
mer innsikt enn det å bare finne én løsning.
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Monica Varøy Haga 

Selvfølgelige tall og 
regnestykker
Del 1
I sommer var jeg og min datter Sofie (7) på tur 
i London der hun besøkte storesøster Rigmor 
(27) og svoger Nelson (29). Nelson er enebarn 
og ikke vant til litt ivrige småintense 7-åringer. 
Sofie ville fortelle ham om skole, om reise, om 
ferieplaner og flytteplaner. Hun ville spille Nin-
tendo DS med ham, konkurrere i å løpe i trapper. 
Dette ble litt voldsomt. Så da Sofie fortalte at hun 
kunne telle til 1000 og gikk i gang med det – så 
svogeren for seg en mulighet til litt stillhet. ”Kan 
du skrive tallene fra 1 til 1000 i stedet?” spurte 
han, og ga henne ett A4-ark og en kulepenn. Jo 
da, det skulle hun da vel klare, mente hun, og 
gikk i gang. Før det var gått noe særlig tid var 
hun ferdig! Nelson kikket forbauset på arket (se 
boksen). ”Alle tallene mellom 1 og 1000 står ikke 
der!” sa den voksne mannen. ”Jo egentlig. Jeg 
har bare hoppet over de selvfølgelige tallene,” sa 
7-åringen. Når Nelson hevder at det ikke finnes 
noe som heter selvfølgelige tall, og Sofie hevder 
at ”det gjør del vel” – stimuleres min interesse. 
Jeg har da tross alt vært matematikklærer.

”Sofie,” spør jeg, ”hvor er tallene innimel-
lom?”

”De gidder jeg ikke skrive for alle vet da hva 

som kommer der. Det er helt selvfølgelige tall!” 
sier min datter oppgitt.

Så snur jeg meg til min alvorlige portugisiske 
svigersønn og spør om han ser systemet. Han 
gjør da det. Om han er sikker på hvilke tall som 
skal stå der det er blankt? Ja, han er ikke i tvil. 
Min eldste datter ser på arket og kan fort finne 
ut hva det er: ”Det er mange nok tall til å skjønne 
at Sofie har forstått systemet fra 1 til 1000” sier 
hun. Visst finnes det selvfølgelige tall. 

I følge Sofie er selvfølgelige tall ”slike tall 
man bare vet hva er, uten at man trenger å tenke 
eller regne”. Og når hun presses for eksempler 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 11        19 20
 21        29 30
 31
 41
 51
 61
 71
 81
 91        99 100
 101        199 200
 201

         999 1000
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på selvfølgelige tall viser hun til at ”antall fingre 
på en hånd hvis man har alle”, ”antall bein på 
en frisk hund eller ku” er selvfølgelige. Alderen 
til mennesker forandrer seg plutselig på en dag 
(bursdager kan komme litt brått på), og ”antall 
bein i en fiskefilet” gir hun som eksempel på 
ikke-selvfølgelige tall. 

Ved å google ”selvfølgelige tall” eller sjekke 
Wikipedia får man ingen tilslag. Kanskje Tan-
genten sine lesere kan hjelpe her. Hva er selvføl-
gelige tall?

Del 2
Oppfølgeren til selvfølgelige tall blir selvfølgelige 
regnestykker.

Siden juni har vi pakket litt ting og tang, hatt 
ferie og flyttet til Lagos og jobber derfra. Så Sofie 
(nå 8) har fått skoleuniform og går i 2. klasse på 
den Amerikanske Internasjonale skole. I mate-
matikken der jobber de (i september) med sam-
menhengen mellom regneoperasjoner. Læreren 
vil at barna skal forstå at ting henger sammen. 
Dermed blir det litt ekstraarbeid, syntes Sofie. 

6 + 5 = 11 skal skrives inne i en trekant 
og følges opp av 11 – 6 = 5 og 11 – 5 = 6 og 
5 + 6 = 11.

Dette er ikke populært. Fire ganger så mye jobb. 
Sofie argumenterer med at vi må skrive brev til 
matematikklæreren og fortelle henne at det er 

helt selvfølgelig at når 6 og 5 blir 11 så må jo 
11 – 6 være 5. Sånn er det bare. Det har jo ikke 
kommet noen nye tall inn i regnestykket. Hadde 
det vært 11 – 4 hadde det jo blitt 7 og ikke 6! 
Sofie er engasjert og litt oppgitt over alt det 
kjedelige skrivearbeidet. ”Det er ikke noe spen-
nende med selvfølgelige regnestykker”, klager hun. 
Og i tillegg må de bruke linjal og tegne beine 
streker! Som om det ikke er nok; hvis man har 
glemt fargeblyanter må man låne – stipling og 
prikking av linjer er ikke lov! Og ikke tykk og 
tynn strek heller. (Det er nesten ikke måte på 
hvor strenge de er – eller alternativt – hvordan 
Sofie bare MÅ prøve grensene.)

Og selvfølgelige regnestykker må bli det de blir! 
I følge Sofie er det ikke noe spennende som skjer 
inne i en slik trekant. Når først tallene er puttet 
inn, så bruker man bare de samme tallene, men 
setter dem sammen på annerledes måte. Når det 
ikke kommer noen nye tall inn i bildet, så må 
man jo bruke det av de tre tallene en enda ikke 
har brukt! 

Barna må etter en oppgitt skisse sette opp 
regnetrekanter som på illustrasjonen – og der-
etter skrive ned de fire ”selvfølgelige regnestyk-
kene”. Sofie har knekket en viktig kode: ”Hvis 
man har to av tallene like – får man bare to reg-
nestykker!” men det skjer merkelig nok nesten 
aldri.

Etter å ha hørt på klagingen over de 10 reg-
netrekantene hun skal gjøre, bestemmer jeg meg 
for å gi henne en liten utfordring. Jeg spør henne 
hva som skjer hvis vi tegner inn enda en pil og 
leser 6 – 11? Hva skjer da? Hun ser på meg og sier 
at det skal man ikke. ”Men hvis man gjør det 
likevel?” spør jeg. Hun tenker litt. Ser på meg. 
Teller litt på fingrene, og sier bestemt: ”Da får du 
5 minusgrader” og etter en liten tenkepause til 
fortsetter hun ” … eller noe annet ukoselig … 
for da er vi på andre siden av null! Og der skal 
vi først i tredje klasse, i hvert fall når vi har blitt 
litt eldre – for det er vi for små til nå.”

Det spørs tenker jeg, om du ikke akkurat er 
passe stor akkurat nå – til å bevege deg bort fra 
selvfølgelige ting å få en utfordring.
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Svein Lie

En oppgaveenhet i 
PISA 

– En historie med en moral, en innrømmelse 
og en utfordring 

En av oppgaveenhetene i matematikk i PISA 
2003 har tiltrukket seg mye oppmerksomhet, 
og denne oppmerksomheten har en interessant 
historie å fortelle. En del av denne historien skal 
forsøkes fortalt her.

I PISA kommer oppgavene i form av opp-
gaveenheter med to eller flere oppgaver knyttet 
til en og samme situasjon som beskrives i en 
felles innledning. Den aktuelle oppgaveenheten 
”Skritt” er på neste side gjengitt i norsk overset-
telse, riktignok ikke autentisk, siden det i elev-
enes oppgavehefte var avsatt plass til å skrive 
utregning og svar. 

Enheten handler om sammenhengen mellom 
skrittlengde P og frekvens n for en gående 
person, og den burde dermed være nært knyt-

tet til dagliglivet for alle elever. Den første opp-
gaven krever at man ved innsetting av n = 70 
kan regne ut svaret P = 0,50 (m), en skrittlengde 
som er typisk for rolig gange. Den andre oppga-
ven krever litt mer, både når det gjelder reflek-
sjon og utregning. Vi kan for eksempel regne 
slik: Innsetting av P = 0,80 gir n = 112. Og fra 
det finner vi den etterspurte farten n·P = 90 m/
min. Videre får vi at det svarer til 1,5 m/s eller 
5,4 km/h, og her dreier det seg om rask gange. 

Enheten dreier seg altså om en enkel model-
lering av en bevegelse som så godt som alle, uav-
hengig av land og kultur, har erfaring med hver 
eneste dag. Dette burde derfor kunne oppfattes 
som prototypen på en relevant og daglig kon-
tekst. Interessant nok er denne enheten fra flere 
hold blitt sterkt kritisert for å være kunstig, helt 
irrelevant og forvirrende for elevene. La oss se 
litt nærmere på noe av kritikken og slippe til 
noen kritikere. Først den danske naturfagdidak-
tikeren Jens Dolin:

”In the test item ”walking” from the 2003 
mathematics set, the length of the stride is 
indicated for the first step, but it is clearly 
apparent that the second step is quite a bit 
longer; so in fact, the length of the stride 
should be defined as the average length of 
the measured strides. What is worse is that 
the formula provided is pure nonsense. 

Svein Lie
Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, UiO

svein.lie@ils.uio.no
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Skritt
Bildet viser fotavtrykkene til en mann som går. Skrittlengden P er avstanden mellom bakre kant av 
to påfølgende fotavtrykk. For menn gir formelen  et tilnærmet forhold mellom n og P hvor
n = antall skritt pr. minutt, og 
P = skrittlengde i meter.

Spørsmål 1
Hvis formelen gjelder for Haralds måte å gå på og Harald tar 70 skritt pr. minutt, hva blir Haralds 
skrittlengde? Vis hvordan du fant svaret.

Spørsmål 2
Bjarte vet at hans skrittlengde er 0,80 meter. Formelen gjelder for hans måte å gå på. Regn ut hvor 
fort Bjarte går i meter pr. minutt og i kilometer pr. time. Vis utregningene dine.

Larger stride length, according to the for-
mula, are faster strides, which contradicts 
our experience.” [1, s. 109] 

Det var litt av en salve! Dolins første poeng er at 
skrittlengden øker på figuren, noe som etter min 
mening i hvert fall i prinsippet er uproblema-
tisk. Det står jo ingen steder at farten og skritt-
lengden er konstante. Figuren kan gi et signal 
nettopp om at disse størrelsene varierer, og at 
oppgavene handler om nettopp dette. Men på 
den annen side kan Dolin ha et poeng ved at det 
for elevene på dette nivået kan være vanskelig å 
knytte frekvens (som antall skritt per minutt) til 
en bevegelse som ikke er konstant. Poenget med 
figuren er ellers i hovedsak å definere hvordan 
”skrittlengde” er å forstå, og det er tydelig nok. 
Det andre poenget er definitivt ”worse”: Han 
påstår at å si at skrittlengde og frekvens øker 
i takt, er ”pure nonsense”. Men erfaring kom-

binert med refleksjon tilsier (for én og samme 
person) at når vi øker farten, så gjør vi det ved å 
øke både frekvens og skrittlengde samtidig! Og at 
proporsjonalitet mellom de to størrelsene er en 
i hvert fall rimelig god modell, kan man innse 
nokså lett ved å studere og reflektere over sin 
egen gange (med variabel fart!). Så det er altså 
Dolin som kommer med ”nonsense”? Ja, han 
kan tydeligvis ikke ha reflektert særlig grundig 
over problemstillingen. Gult kort til Dolin!

Det merkelige er at den norske naturfagdi-
daktikeren Svein Sjøberg kommer med nøyaktig 
samme kritikk, i seg selv et merkelig sammen-
treff, men han presiserer sin misforståelse enda 
tydeligere:

The formula implies that when you 
increase the frequency in your walking, 
your paces simultaneously become longer. 
To my knowledge, a person may walk with 
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long paces and low frequency. Moreover, 
the same person may also walk using short 
steps at high frequency. In fact, at least 
from my point of view, the two factors 
should be inversely proportional rather 
than proportional, as suggested in the 
”Walking” item. In any case, a respondent 
who tries to think critically about the for-
mula may get confused. [3, s. 217]

Tydeligvis har Sjøberg på sin side tenkt kritisk 
og liksom Dolin blitt ”confused”, for dette er 
virkelig merkelige kommentarer. Han uttrykker 
jo helt tydelig noe som er i strid med all erfa-
ring! For meg er det uforståelig at begge disse 
to forskerne i så liten grad har reflektert litt 
grundigere før de går offentlig ut med så vold-
som kritikk. Har de vært helt blinde i sin jakt på 
”dårlige” PISA-oppgaver som de kan kritisere?

Men som Sjøberg skriver videre, problemene 
stopper ikke der:

The problems do not stop here: Take a 
careful look at the dimensions given in the 
figure. If the marked footstep is 80 cm (as 
suggested in item 2 below) then the foot-
print is 55 cm long! A regular man’s foot 
is actually only about 26 cm long, so the 
figure is extremely misleading! 

Dette er en meningsløs kommentar, for det er jo 
ingen som har sagt at skrittlengden på figuren 
skal være 80 cm. Han tar 80 cm som en tilfeldig 
premiss, utleder av dette noe som er urimelig, 
og bruker det som bakgrunn for at figuren er 
feil. At 80 cm er gitt i oppgave 2, er helt irre-
levant i denne forbindelsen. Logisk sett kunne 
han like godt ha sagt at hvis skrittlengden var 2 
m (en sprinter), så måtte foten være godt over 
en meter lang, og da må jo figuren være feil. Jeg 
forstår ikke hvordan han logisk sett kan bevege 
seg på så gyngende grunn. Men faktisk blir det 
enda verre:

But even worse: From the figure, we can see 
(or measure) the next footstep to be 60 % 
longer. Given the formula above, this also 
implies a more rapid pace, and the man’s 
acceleration from the first to the second 
footstep has to be enormous!

Omtrent alt som står her, er feil. Selv på øyemål 
ser vi umiddelbart at økningen ligger nærmere 
30 prosent og langt under 60 prosent. For meg 
er situasjonen enkel og realistisk: Kanskje har 
mannen spasert rolig med en skrittlengde på 
omtrent en halv meter (og dermed en frekvens 
på ca. 70 skritt per minutt, eller omtrent ett 
skritt i sekundet). Kanskje han fant ut at han 
hadde litt dårlig tid til trikken, og da ville en slik 
”plutselig” økning i skrittlengde være helt natur-
lig og lett å utføre, uten noen som helst ”enor-
mous acceleration”. Lesere utfordres herved til 
å etterprøve denne muligheten i praksis, gjerne 
sammen med elever. Rødt kort til Sjøberg! 

Sin drepende kritikk av oppgaveenheten 
avslutter Sjøberg slik:

In conclusion: The situation is unrealistic 
and flawed from several points of view. 
Students who simply insert numbers in 
the formula whithout thinking will get 
it right. More critical students who start 
thinking will, however, be confused and get 
in trouble!

Han har kanskje rett i at disse to oppgavene 
har skapt noe forvirring, for gjennomsnittlig 
i OECD-landene skåret elevene så svakt som 
henholdsvis 33 og 20 prosent av ”fullt hus” 
(henholdsvis 2 og 3 poeng) på de to oppgavene 
(for Norge 23 og 13 prosent, og i Finland 41 og 
27 prosent). Men mye tyder på at det i så fall 
har vært en relevant forvirring, i den forstand 
at oppgavene har skilt faglig sterke fra de svake 
på en veldig tydelig måte. Begge disse oppgavene 
har en svært god diskriminering (korrelasjon 
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mellom skår på oppgaven og på prøven som 
helhet) og måler altså i stor grad det samme som 
de andre oppgavene. Det er de som skårer gjen-
nomgående høyt på alt, som også skårer høyt 
på disse to oppgavene, noe som sterkt svekker 
Sjøbergs påstand om at de som tenker grundig 
på denne oppgaven, blir mest forvirret. 

Jeg vil slutte denne historien med en moral, 
en innrømmelse og en utfordring. Moralen er 
at forskere som går så kraftig til angrep som 
her, bør sette seg skikkelig inn i forholdene de 
angriper. Og særlig gjelder dette i akademisk 
sammenheng. Selvfølgelig er det fint og viktig at 
noen tar seg tid til å sette et kritisk lys på PISA-
oppgavene. Men kjappe og ureflekterte utfall i 
pressen eller i akademiske publikasjoner (som 
er tilfellet her) er ingen tjent med. Jeg mener å 
ha påvist at de to kritikerne tar feil på alle vik-
tige punkter. Og for Sjøbergs vedkommende er 
det så mange åpenbare feilresonnementer at han 
trolig må stå over neste diskusjon om oppgaver 
i PISA. 

Jeg vil også hevde at disse oppgavene er satt 
inn i en realistisk og allmenn kontekst med en 
matematisk modell i rimelig god overensstem-
melse med vanlig erfaring. Og for noen kanskje 
forbausende nok, er den gitte formelen rimelig 
god. (Den passer til og med ganske bra for en 
sprinter som løper 100 m på størrelsesorden 10 
sekunder med noe under 50 skritt!) 

Så innrømmelsen: Jeg har vært nokså krass i 
min kritikk av de to kritikerne, fordi jeg synes 
deres krasse utfall fortjener det. Men det betyr 
selvsagt ikke at jeg mener disse PISA-oppgavene 
eller andre er hevet over kritikk. Selv synes jeg 
at oppgaveenheten er bygget på en glimrende 
idé, men at den med fordel kunne vært formu-
lert bedre, for eksempel ved at premissene for 
formelen gjennom begrepet ”måten å gå på” 
ble spesifisert litt bedre, og at det kom tydeli-
gere fram at konstanten i formelen ikke er den 
samme for alle personer. Men det er en annen 
sak. En mye mer relevant og i hvert fall saklig 
kritikk av den samme oppgaveenheten (og 
av noen andre) er for øvrig presentert av den 

danske matematikkdidaktikeren Inge Hen-
ningsen [2]. Heller ikke hun synes å innse at 
den gitte formelen faktisk er svært realistisk. 
Men i stedet for å bygge sin kritikk på refleksjon 
rundt oppgaveteksten, trekker hun fram noen 
uheldige kommentarer fra to personer knyttet 
til PISA. Og det er en annen debatt. 

Til slutt utfordringen: I denne oppgaveenhe-
ten, for ikke å snakke om i den kritikken som er 
diskutert her, ligger det et spennende materiale 
for arbeidsoppgaver i matematikk- eller natur-
fagundervisningen både på ungdomstrinnet og 
i videregående skole. Problemet egner seg glim-
rende til en liten undersøkelse for elever, enkelt-
vis eller i gruppe. Be en eller flere forsøksperso-
ner (som ikke kjenner forskningsspørsmålet!) 
gå en oppmålt distanse (f.eks. 100 m) med kon-
stant fart og ta tiden og tell antall skritt. (Her er 
for øvrig en fin anvendelse av den mye omtalte 
skrittelleren [4]). La vedkommende gjøre det 
samme flere ganger og med ulik fart hver gang, 
og bruk dette til å teste sammenhengen mellom 
frekvens og skrittlengde. Hermed er utfordrin-
gen gitt. Og skriv gjerne litt om erfaringene!
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Fra bleie til master
MNRT (Midt-Norsk Realfag- og 
Teknologisenter ) – et Newtonrom i 
særklasse

Av Gerd Åsta Bones

Et besøk på Matematikksenteret kan få 
store konsekvenser!
Etter et besøk på matematikksenteret, er det 
mange som vil ha sitt eget matematikkrom. 
Det fikk en gjeng entusiastiske elever og lærere 
fra Nord-Trøndelag erfare. Et år og mange 
kroner senere, står et stort rom på 350 m2 klart 
for matematikklæring! Rommet ligger på VIP-
senteret i Verdal Industripark, Verdal. Beliggen-
heten midt i et stort industriområde er viktig for 
synliggjøring og tilhørighet.

Lokalt næringsliv, kommunene Verdal, 
Levanger og Inderøy og fylkeskommunen i 
NT har gått sammen og tatt ansvar for etable-
ring av rommet. Intensjonen er at integrering 
mellom skole og bedrift skal gi økt verdiskaping 
og tettere bånd. Næringslivet på stedet har et 
behov for fagfolk med realfaglig kompetanse 
nå og i framtida. Skolene i området har behov 
for et eget besøkssenter for matematikklæring 
som kan inspirere og motivere for nye og bedre 

arbeidsmåter og læringsstrategier i matematikk 
og som kan lede til bedre forståelse, anvendelse 
og ferdigheter i faget. 

Bakgrunn
Aker Verdal AS, Verdal og Levanger kom-
mune har i flere år bidratt til denne intensjo-
nen gjennom et partnerskapssenter. De ønsket 
at ungdom i regionen skulle være klar over hva 
industrien hadde behov for og hvilke mulig-
heter som fantes. Skolene hadde også behov 
for å gi elevene samme innsikt i arbeidslivet. 
Yrkesveiledning, yrkesorientering og yrkesvalg 
i kombinasjon med besøk på en arbeidsplass gir 
bedriften anledning til å presentere seg og elev-
ene kjennskap til yrker som er aktuelle i eget 
nærmiljø. 

Evaluering viser at dette har vært et svært 
vellykket partnerskap. Senteret har nå vært 
aktivt i 6 år og flere enn 6500 elever har hatt 
opplevelsesrike dager på senteret. På teknosen-
teret får elevene yrkesveiledning, pensjonister 
på Aker viser rundt i bedriften, de får være med 
på sveising, konstruere og programmere roboter 
av Lego (robolab) for å nevne noe av program-
met. 

Daglig leder av partnerskapssenteret Per 
Håvard Myran sier dette om sine erfaringer: 

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen54



«Elevene gir veldig gode tilbakemeldinger 
på opp legget som brukes ved senteret. Det 
er interessant å se at jentene liker dette 
minst like godt som guttene, selv om mye 
av dette tradisjonelt er sett på som ”gut-
teaktiviteter”. Lærerne er veldig positive og 
gir gode tilbakemeldinger. Lærere sier gang 
på gang at de er overrasket over hvor godt 
såkalte ”problemelever” fungerer i dette 
konseptet. De blomstrer på alle måter.
     Senteret er positivt både for skole, 
bedrift og elev. Som tidligere lærer i skolen 
er det en fryd å se gløden i øynene på elev-
ene når de lykkes med sin første robot. 
Følelsen over å lykkes er mangelvare i 
skolen, særlig for de ”praktiske” elevene. 
Noen elever kommer tilbake til klasserom-
met fra sveise skolen med kulerunde øyne 
og utbryter: ”Æ ska bli sveisar, æ ja !!” »

For å se mer om aktiviteten på Teknorommet, se 
www.mnrt.no

Når noen ildsjeler vil ha et eget lokalt mate-
matikkrom, er det naturlig å vurdere om det 
kan skje i samlokalisering ved å forene krefter. 
Matematikk inngår i alle fag. Når senteret plan-
legger å utvide til flere rom, er det derfor natur-
lig å starte med matematikk. Dette er et fag som 
kan være bindeledd og sørge for et tverrfaglig 
samarbeid med de andre rommene etter hvert 
som de blir iverksatt. Målet er å styrke kom-
petanse og realfagene innenfor industri- og 
håndverksfag gjennom et tverrfaglig samar-
beid i neste byggetrinn. Dette er nytenkende og 
spennende og tar intensjoner i læreplanen om å 
knytte teori til praksis på alvor. Her er en unik 
mulighet for å lykkes. Matematikk er knyttet 
til praktisk aktivitet i ulike fag. Flere bedrifter 
får anledning til å synliggjøre sin virksomhet 
og sine behov.

Figuren på neste side viser rom/aktiviteter 
som senteret har ambisjoner om å få til i tida 
fremover. Aktive rom er markert med gult, rom 
under planlegging er markert med lys gul skra-
vering og mulige framtidige rom er merket med 
grønt.

Elever på besøk  

Daglig leder Per Håvard Myran

Elever i sveisesituasjon 
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Senteret er sikret drift i 3 år framover gjen-
nom avtaler som er inngått med de involverte 
parter. Aker Verdal sammen med de tre nevnte 
kommunene og fylkeskommune har på nytt gått 
foran som et skole-eksempel for å sikre drift. 
Trygghet og forutsigbarhet er viktig for å kunne 
planlegge langsiktig og godt.

Flere bedrifter følger nå opp og viser interes-
serte for å være med på finansiering. Midt-Norsk 
Realfag- og Teknologisenter (MNRT) går foran 
og viser vei slik at det som skjer her kan spres 
utover landet. Det er store forventninger knyttet 
til at MNRT vil bidra til rekruttering av fremti-
dig arbeidskraft og sørge for økt faglig utbytte 
og kompetanse. Visjonen fra ”bleie til master” 
handler om å ta ansvar for at de minste får på 
plass det grunnleggende, samtidig som det er 
et mål for framtida å ta ansvar for den andre 
enden av løpet nemlig for ingeniørutdanning 
sammen med Høgskolen i Nord-Trøndelag. 

Utvikling av Matematikkrommet
Matematikksenteret har prosjektledelse for 
utvikling av Matematikkrommet. Dette inne-

bærer ansvar for innkjøp av utstyr, møblering 
og – viktigst av alt – sørge for det pedagogiske 
innholdet det første året og danne en mal for 
videre utvikling. 

Fire kolleger, Susanne Stengrundet, Tor 
Andersen, Gina Onsrud og undertegnende har 
vært involvert i prosjektet. Sammen har vi laget 
en plan og et innhold for besøk av 5-åringer, 
5. trinn, 8. trinn og elever fra videregående 
skole. Videre har vi utviklet opplegg for studen-
ter, førskolepedagoger og foreldre. Matematikk-
senteret har også vært med i styringsgruppen 
og deltatt på møter med næringsliv, kommune 
og fylke. Det er nemlig viktig å få miljøet rundt 
skolen til å forstå hvilken betydning et mate-
matikkrom kan ha når det gjelder å spre nye 
og bedre arbeidsmåter og læringsstrategier i 
faget. Matematikksenteret deltar også i anset-
telsen av ny leder som tar over etter hvert. Som 
en del av ansettelsen må aktuelle søkere i til-
legg til flere runder med intervju, lage en plan 
for og gjennomføre en undervisningsøkt med 
elever! Kanskje burde ansettelse av lærere skje 
på samme måte? Vi opplever dette som et nyttig 
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og meningsfylt ledd i ansettelsesprosessen. 

Mål og tiltak
MNRT har som mål å øke barns og ungdoms 
interesse for og rekruttering til realfag og tek-
nologi. Senteret skal bidra til økte ferdigheter, 
økt forståelse og økt anvendelse av matematikk 
og realfag. Aktiviteter ved senteret skal ha en 
praktisk innfallsvinkel til realfagene, med leik 
og eksperimentering som arbeidsform. Skole-

klasser fra Verdal, Levanger og Inderøy inviteres 
til senteret. 

En av senterets ansatte leder matematikk-
aktiviteter for elevene/barna. Aktiviteten i 
rommet skal være læreplanbasert og knyttet 
opp mot kompetansemål. Lærerne skal være 
aktive observatører. Det er et mål for senteret 
at aktiviteten i matematikkrommet blir en inte-
grert del av skolen. I matematikkrommet finnes 
det typer utstyr som kan brukes til aktiviteter 
tilpasset alle trinn, fra barnehage til videregå-
ende skole og lærerutdanning. En av ambisjo-
nene med matematikkrommet er å inspirere til 
mer elevaktiv matematikkundervisning. 

En plan for besøk på senteret blir sendt skoler 
og barnehager ved slutten av et semester, slik at 
det kan tas med i planlegging av neste. Vi invite-
rer utvalgte klasser med sine matematikklærere. 
I tillegg inviterer vi lærere som har lyst, behov 
og anledning til å delta samtidig. Det gjør vi for 
at vi får med oss flest mulig lærere selv om kapa-
siteten er begrenset.

I forkant av besøket, minimum 3 uker i for-
veien, sender vi ut et tema med forarbeid som 
klassene må gjøre før de kommer til senteret. 
Besøket varer i 2-3 timer med aktivitet knyt-
tet til forarbeidet. Etter økta med elevene, drar 
elevene tilbake til skolen. Lærerne blir igjen for 
et lite minikurs hvor vi går i dybden på det fag-
lige innholdet. Lærerne får deretter med seg 
et opplegg som skal skje i klassene i etterkant. 
Slik vil vi sikre et etterarbeid og en vurdering/
etterprøving av at læring har skjedd. Undervis-
ningsoppleggene vi har utviklet for de nevnte 
trinnene fins på Matematikksenterets sider. 

Vi blir ofte spurt om hva slags utstyr som 
trengs og hvor mye det koster. Like viktig som 
all verdens utstyr er at lærerne blir fortrolige 
med bruken av utstyret. Avgjørende for suksess 
er at det sammen med innkjøp av utstyr også 
må tenkes på kompetanseheving blant lærerne 
slik at utstyret blir brukt for å oppnå faglige 
mål. Matematikkrom alene er ingen garanti for 
læring.

Barn på besøk på Matematikkrommet
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Satsing på matematikk i 
Skien kommune
Program for kvalitetsutvikling i Skien 
grunnskole 2008–2010 

Av Tommy Nordby
Ressursperson ved matematikksenteret og 
veileder på Pedagogisk senter i Skien kommune.

Skien ligger i Telemark fylke og er en del av 
Grenland. Skien er Norges 11. største by med 
ca. 51 000 innbyggere. I kommunen er det 20 
kommunale og 15 private barnehager, 18 bar-
neskoler, seks ungdomsskoler, to spesialsko-
ler, voksenopplæring, Pedagogisk psykologisk 
tjeneste (PPT) og Spesialpedagogiske tjenester 
(SPT) med seks skoleprosjekter1. I 2008 fikk 
Skien kommune skoleeierprisen for sitt sys-
tematiske og målrettete arbeid med å utvikle 
skolen over tid. Denne artikkelen kommer til å 
presentere hvordan kommunen har jobbet med 
sin satsing på å høyne kvaliteten på blant annet 
matematikk undervisningen. 

Skien kommune – en aktiv skoleeier 
Skoleleier har ansvar for å stimulere, støtte og legge 
til rette for utviklingstiltak.2 Skien kommune er 
organisert med en skole- og barnehageavdeling 
og et pedagogisk senter som er redskap for sko-
leeier og den enkelte skole i arbeidet med kvali-
tetsutvikling. Pedagogisk senter har hovedfokus 
på grunnskolen og personalets behov for god 
og oppdatert skolefaglig kompetanse. Og ikke 
minst – innsikt og kunnskap om hva som fører 
til læring. 

Kommunens fireårige MILL-program3 var et 
felles, forpliktende utviklingsprogram for alle 
skoler og kommunale barnehager i Skien og ble 
avsluttet i 2007. Kjernen i de tre MILL-teoriene 
er at elevene selv utvikler kunnskap og forståelse 
for læring og vet hvilke metoder og verktøy som 
fremmer egen læring. Å arbeide etter idéene i 

MILL krever struktur, oversikt og kontroll – hos 
lærer og elev. God klasseledelse er en kjernekom-
ponent. Strategier, verktøy og metoder i MILL 
ble tatt i bruk skrittvis og ferdighetene innøvd i 
planlagt progresjon. Evalueringen fra Telemark-
forskning viste at MILL har ført til større grad 
av tilpasset opplæring og at skolene har ligget 
i forkant av Kunnskapsløftet på dette området. 
Erfaringer og kunnskap fra MILL tas med og 
videreutvikles gjennom Program for Kvalitets-
utvikling 2008–2010.

Alle som arbeider med skoleutvikling har 
et felles mål: kvalitet i skolen. Kvalitet i skolen 
gjenspeiles i elevenes læringsutbytte og i deres 
trivsel som skoleelever. Et godt læringsmiljø, 
tydelig klasseledelse, lærerens faglige kompe-
tanse og evne til å engasjere og lede elevenes 
læringsarbeid er kjernefaktorer. Det er også en 
viktig indikator at foresatte har et godt inn-
trykk av opplæringstilbudet. Program for kva-
litetsutvikling i Skien grunnskole synliggjør det 
utviklingsarbeid skolene i Skien arbeider med 
i perioden 2008–2010. Gjennom felles visjoner 
og mål, og gjennom konkrete planer og tiltak 
arbeider vi for å sikre kvalitet i skolen. Formålet 
med programmet er økt læringsutbytte i alle fag 
for den enkelte elev, og i første fase prioriteres 
områdene matematikk og lesing. 

Fokus på matematikk – et tilbakeblikk
Våren 2005 ble jeg og min kollega, Torleif Skipar, 
ressurspersoner ved Matematikksenteret. Som 
ressurspersoner skal vi spre gode, kvalitetssik-
rede undervisningsopplegg fra Matematikksen-
teret til skoler og lærere på en rask og effektiv 
måte. Dette skal føre til økt kvalitet på mate-
matikkopplæringen på alle nivå i grunnopplæ-
ringen. 

Skoleåret 2005/2006 fikk vi et frikjøp på 
20% hver4 av Skien kommune. Frikjøpet skulle 
vi bruke til egen kompetanseutvikling på feltet 
og i samarbeid med Matematikksenteret skulle 
vi planlegge et etterutdanningstilbud for lærere 
i Skien. 

”Matematikkutvikling i Nettverk” ble tilbu-
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det kalt – et toårig prosjekt for skoler som ville 
styrke matematikkopplæringen. Prosjektet var 
frivillig og baserte seg på MUN-prosjektet5 i 
Trondheim. 15 skoler ble med og forpliktet seg 
til å opprette en prosjektgruppe med 3–5 lærere 
på skolen. 

Vi gjennomførte fire halvdagskurs i året med 
didaktisk vinkling og innretning mot lærere i 
grunnskolen. På denne måten fikk vi vist og 
spredt gode arbeidsformer og undervisnings-
opplegg slik Matematikksenterets sprednings-
modell legger opp til. 

Mellom kursene møttes prosjektgruppene 
fra 4–5 skoler til samlinger i mindre nettverk. 
Målet med disse nettverkene var å få til et tettere 
samarbeid mellom skolene. Gjennom nettver-
kene ønsket vi å fornye og forbedre matematikk-
undervisningen. Tida ble brukt til erfaringsde-
ling, og flere nettverk samarbeidet om større 
prosjekter, som for eksempel innholdet på en 
matematikkdag. Evalueringen etter første året 
var svært positiv. Derfor ble ”Matematikk-
utvikling i Nettverk” obligatorisk for alle skoler 
i Skien fra høsten 2007. 

Delplan i matematikk – kunsten å lære!
Prosjektgruppene ved den enkelte skole ble 
kurset jevnlig de to årene prosjektet varte. 
Disse engasjerte lærerne ble spydspisser i det 
matematiske utviklingsarbeidet i kommunen. 
Men å endre praksis, koster tid og krefter. Den 
siste evalueringen viste at det var vanskelig for 
prosjektgruppene å få til god nok spredning av 
oppleggene på egen skole. Lot det seg gjøre at 
vi fra kommunenivå kunne holde kursene ute 
på enkeltskolene slik at ”ildsjelene” ikke ble så 
belastet? I den nye planen ble dette en realitet. 
”Delplan i matematikk” er derfor en viderefø-
ring av prosjektet ”Matematikkutvikling i Nett-
verk” og en del av ”Program for kvalitetsutvik-
ling i Skien grunnskole 2008–2010”.

Lærerens kompetanse
”Delplan i matematikk”har som mål å utvikle 
lærernes kompetanse i faget slik at elevene får et 

større faglig utbytte av matematikkundervisnin-
gen. 

Undersøkelser viser at mange norske lærere 
har mangelfull kompetanse i matematikk og 
realfag (TIMMS 2003). I Skien jobber vi aktivt 
for å snu dette. De neste to årene gir vi alle 
lærere som underviser i matematikk et skikke-
lig løft. Gjennom seks obligatoriske kurs for alle 
matematikklærere, tar vi for oss alle temaene i 
læreplanen. Vi kurser samtlige matematikklæ-
rere i hvordan kartlegge misforståelser og mis-
oppfatninger hos elevene ved hjelp av kartleg-
gingsverktøyet ”Alle teller!”. Vi setter fokus på 
hvordan vi kan hjelpe elever som strever med å 
lære matematikk, og hvordan vi kan bidra til at 
elever som er ”midt på treet” og de med spesielt 
talent i matematikk får utviklet sine evner i best 
mulig grad. Skal elevene få bedre læringsutbytte, 
kan ikke lærerne alene snu den situasjonen vi 
er kommet opp i. Foreldrenes holdning og inn-
stilling til faget er også viktig for barns læring i 
matematikk. 

En aktiv skoleeier
Skoleeier legger til rette for kvalitetstiltak gjennom 
å initiere, etterspørre og tilby kompetanseheving 
for skoleledere og lærere slik at de kan realisere 
det nye læreplanverket for Kunnskapsløftet.6 Sko-
leeier er i dialog og samler jevnlig skolelederne 
i Skien slik at de får god informasjon og mulig-
het til å følge opp lokale krav, nasjonale førin-
ger og resultatoppfølging. Gjennom plangrup-
pesamlinger7 og obligatoriske matematikkurs 
får lærere og ledere kompetanseheving som er 
i tråd med nasjonale krav og føringer. Skoleeier 
etterspør resultatene fra nasjonale prøver og 
kartleggingsverktøyet ”Alle teller!” og utfordrer 
skolene til didaktisk refleksjon og sørger for at 
det iverksettes tiltak for å bedre resultatene til 
den enkelte elev. 

Den gode skoleleder
Ledere i Skien grunnskole er i front i kvalitetsar-
beidet og er aktive pådrivere i egen skoles peda-
gogiske utviklingsarbeid.8
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De følger opp resultatene fra kartleggingsprø-
ven ”Alle teller!” Resultatene danner grunnlag 
for refleksjon i personalet og det utarbeides kon-
krete planer for å forbedre egen praksis. Lederne 
sørger for at det settes av tid til ytterligere didak-
tisk refleksjon i kollegiet og i nettverk med andre 
skoler. 

De motiverer og legger forholdene til rette for 
lærere som ønsker å ta videreutdanning, slik at 
skolen tilfredsstiller kommunens krav til lærere 
med fordypning i sentrale skolefag. Skolelederne 
har ansvar for at lærerne har nødvendig fagkom-
petanse og følger opp og veileder egne lærere ved 
hjelp av lederverktøyet Skolevandring.9 

Den gode lærer
”Lærerne i Skien utvikler og bruker sin kompe-
tanse for å realisere LK-06.” (Ett av fire hoved-
mål i Program for kvalitetsutvikling i Skien 
grunnskole). Lærerne lager arbeidsplaner med 
læringsmål på alle trinn. Planene legges ut på 
skolenes hjemmesider og lærerne legger til rette 
for at elever og foresatte kjenner læringsmålene. 
Lærerne sørger for varierte arbeidsformer hvor 
elevene får reflektere over egen læring og er med 
på å vurdere eget arbeid. 

Ved starten av hvert skoleår gjennomfø-
res kartleggingstesten ”Alle teller!”. Resulta-
tene føres inn i et regneark som gir læreren et 
oversiktsbilde over mulige misoppfatninger og 
misforståelser hos enkelteleven og hvilke områ-
der det er problemer på hos klassen/trinnet/
skolen. Resultatene brukes videre i arbeidet med 
arbeidsplaner og halvårsplaner. I elevsamtalen 
og på foreldremøter og konferansetimer snak-
ker en sammen om resultatene og hva som kan 
gjøres videre.

Skolene bestiller de obligatoriske kursene slik 
at disse passer inn i skolens planer. Ledelsen og 
alle som underviser i matematikk, har møte-
plikt. De obligatoriske kursene er av tre timers 
varighet. Tema for kursene er: 
1) Kartleggingsverktøyet ”Alle teller!”
2) Hvordan hjelpe elever som likevel faller 

utenfor? 

3) Tall og algebra
4) Geometri
5) Målinger
6) Statistikk og kombinatorikk
7) Funksjoner (kun for ungdomstrinn)

I tillegg kan skoler som ønsker ytterligere for-
dypning bestille kursene: 
a) Familiematematikk
b) Matematikk under åpen himmel – Utesko-

lematematikk
c) Skolenes matematikkdag
d) Matematisk juleverksted

I de obligatoriske kursene demonstrerer vi en 
undervisningsform der elevene skal oppmun-
tres til å være aktive og utforskende og bevis-
ste på egen læring. Det viktigste for all læring 
er å bygge på det elevene kan fra før. Lærestoffet 
må derfor introduseres nokså konkret. Vi viser 
i disse kursene hvordan konkretiseringsmate-
riell kan brukes som en naturlig del av under-
visningen på vei mot det abstrakte og formelle 
matematikkspråket. Sammen med utforskende 
arbeidsmåter og kreative matematiske aktivite-
ter skaper dette en god og variert matematikk-
undervisning.

I 2008 ble det tilsatt ca. 40 nye lærere i Skien 
kommune. Disse lærerne får obligatorisk skole-
ring i kommunens satsingsområder og faglige 
kvalitetsarbeid og deltar i tillegg i et ettårig obli-
gatorisk veiledningsprogram.

Den aktive elev
Elevene i skiensskolene opplever læringstrykk.10 
Lærerne har samtaler om læringsarbeidet og 
elevenes læringsutbytte i grupper og individuelt. 
Lærerne involverer elevene aktivt i læreproses-
sen og elevene bruker flere forskjellige lærings-
strategier. Elevene får reflektere over egen læring 
og er med på å sette mål, velge arbeidsmåter og 
vurdere egen prosess og resultat.

Foresatte og foreldrebrosjyren
De foresatte erfarer at skolene tar initiativ til og 
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legger til rette for samarbeid om elevenes lærings-
arbeid faglig og sosialt.11 Det er utarbeidet en 
egen foreldrebrosjyre til alle foresatte i grunn-
skolen. Brosjyren er gitt ut på fire språk. Med 
denne brosjyren får de foresatte en god innsikt 
og forståelse for kompetansemål/læringsmål på 
arbeidsplanene, og de foresatte vet hva de kan 
bidra med for å støtte sitt barns faglige utvikling. 
Brosjyren har en egen side om ”Delplan i mate-
matikk” og også en side om hvordan de foresatte 
kan hjelpe sitt barn med matematikk. 

Skolene arrangerer også foreldreskole på 1. 
og 8. trinn. Flere skoler har valgt matematikk 
som tema for sine foreldreskolekvelder. Disse 
kveldene tar utgangspunkt i prosjektet ”Familie-
matematikk” som ble gjennomført på Venstøp 
skole i fjor. Skolene kan bestille dette kurset av 
Pedagogisk senter. 

Elektronisk skolebasert vurdering
For å sikre at tiltak gir ønsket resultat, gjen-
nomfører skoleeier årlig kommunal skolebasert 
vurdering. Her må skoleledere, lærere og elever 
svare, mens foresatte inviteres og oppfordres til 
å delta. Gjennom systemet, som spør spesifikt 
om kommunens satsingsområder, har skoleeier 
utviklet et system som sikrer god likeverdig kva-
litet, da alle involverte parter blir spurt innenfor 
de samme temaene. Resultatene er med å danne 
grunnlag for skolenes utviklingsplan.

Novemberkonferansen
Novemberkonferansen i matematikk er en 
vitamininnsprøytning for matematikklærere 
som får delta. Men det koster penger og selv 
om Matematikksenteret bidrar økonomisk for 
lærer nr. to, er det vanskelig for skolene. Skolene 
i Skien kan da søke skoleeier om støtte slik at to 
personer fra hver prosjektgruppe kan få mulig-
het til å reise. Mange lærere fra Skien12 er derfor 
å finne på Novemberkonferansen. 

En avsluttende kommentar
I planen blir det påpekt at skolene skal ha en pro-
sjektgruppe som driver matematikkutviklingen 

på egen skole og i nettverk. På hver skole skal en 
lærer lede prosjektgruppen. I planen står det at 
det skal utarbeides retningslinjer og ressursram-
mer for faggruppene, og ikke minst for prosjekt-
ansvarlig. For at prosjektgruppene skal fungere, 
er det nødvendig at det settes av tid og ressurser 
til dette arbeidet. Det betyr igjen at lærerne skal 
oppleve at arbeidet i faggruppene prioriteres. Jeg 
tror utviklingsarbeidet står og faller med hvor 
godt denne tilretteleggingen og ressurstildelin-
gen prioriteres på den enkelte skole.

Innenfor de rammene som gjelder ønsker 
Skien kommune å legge til rette for at personalet 
skal få best mulig støtte og oppfølging fra kom-
munenivå. Når politisk og administrativ skole-
eier er aktiv og tydelig, og bidrar med forutsig-
barhet, klare rammer og positivitet, kan lærere 
og ledere bruke sin energi og arbeidskraft der 
hvor læring skjer, nemlig i møte med den enkelte 
elev.13

Noter
1 Korte og lange opphold i alternativt skole-

opplegg.
2 Fra Program for kvalitetsutvikling i Skien 

grunnskole 2008–2010.
3 MILL står for Mange Intelligenser, Lærings-

stiler og Læringsstrategier.
4 Tommy Nordby har siden aug. 2006 vært 

tilsatt i full tid på Ped.senter. Ansvar for 
Matematikk og andre områder.

5 MUN-prosjektet: MatematikkUtvikling i 
Nettverk.

6 Fra Program for kvalitetsutvikling i Skien 
grunnskole 2008–2010.

7 Felles skolefaglig samling for alle plangrup-
pene i Skien.

8 Fra Program for kvalitetsutvikling i Skien 
grunnskole 2008–2010.

9 Jevnlige observasjoner av lærerpraksis 
etterfulgt av oppfølgingssamtale.

10 Fra delmål 3b i Program for kvalitetsutvik-
ling i Skien grunnskole 2008–2010.

11 Hovedmål 4 fra Program for kvalitetsutvik-
ling i Skien grunnskole 2008–2010.

12 I 2007 var over 30 lærere med.
13 Fra Skoleeierprisen 2008 – Skiens søknad.
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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 videregående 
skole og på universitet/høy-
skole. 

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

Styret for LAMIS
Fra barnetrinnet
Trine Foss Pedersen,  
Drammen
Therese Hagfors, Kirkenes
Fra ungdomstrinnet 
Grete Tofteberg, Våler
Ronny Birkeland, Romerike
Fra videregående skole
Ann-Mari Jensen, Meløy
Sidsel Ødegård, Hundvåg 
(leder)
Fra høyskole/universitet
Lisbeth Karlsen, Vestfold
Anders Sanne, Trondheim

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

Nytt lokallag: Varangerhalvøya
Mandag 13. oktober var 14 entusiastiske lærere fra Varangerhalvøya – medregnet Tana – samlet i 
Tana. Det var en smal sak å etablere et styre på 5 personer med 5 varamedlemer. Informasjon på 
skoler er en vanskelig sak, og på kurset dagen etter var det mange som også ville vært til stede 
om de bare hadde fanget opp informasjonen om møtet.

På grunn av avstandene må man tenke nøye gjennom hvor ofte – og ikke minst når på året – 
medlemsmøtene kan avvikles. To møter i året vil være realistisk i første omgang.
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Lederen har ordet
Sidsel Ødegård

Denne gang har jeg lyst å dvele 
litt ved studieteknikk og de 
grunnleggende ferdigheter som 
skal inn i alle fag, selvsagt også 
i matematikk. Studieteknikk og 
matematikk er tradisjonelt ikke 
nært knyttet sammen. Mange 
ser på studieteknikk som noe 
norsklæreren tar seg av, gjerne 
i oppstarten av et skoleår. 

Det å kunne regne og å kunne 
bruke digitale verktøy er vesent-
lige i fagets egenart, så der tror jeg 
de fleste av oss er gode. Når det 
gjelder det å uttrykke seg skriftlig 
i faget er det å løse matematiske 
problem skriftlig ikke nok. Vi må 
huske på at det også forventes 
at eleven skal kunne ”beskrive og 
forklare en tankegang og sette 
ord på oppdaginger og idéer”. Er 
vi like flinke på den biten?

Når det gjelder muntlige fer-
digheter er det ikke nok å stille 
spørsmål og forklare sin tanke-
gang, men det innebærer også 
at eleven skal delta i samtaler, 
kommunisere idéer og drøfte 
problemer og løsningsstrategier 
med andre. Hvordan gjør vi det i 
klasser med 30 elever? 

Å lese matematikk er ofte 
et hinder for mange elever. De 
”hater” tekstoppgaver, ikke fordi 
matematikken er så vanskelig, 
men de klarer ikke å finne ut hva 
de egentlig skal gjøre. De plukker 
da gjerne ut tallene og ”gjetter” 
på hva de skal gjøre med disse, 

og med litt flaks blir det rett fasit-
svar. Men hva har eleven lært?

Med disse spørsmålene og 
min erfaring med yrkesfagelever 
var jeg på søken etter gode svar. 
Når det også i Læringsplakaten 
står at vi skal stimulere elevene til 
å utvikle egne læringsstrategier 
og evne til kritisk tenkning så var 
jeg nødt til å finne ut hvordan jeg 
systematisk kunne fokusere på 
disse tingene. Det er helt sikkert 
flere alternative måter å oppfylle 
dette på, men jeg fant mange 
svar i et amerikansk prosjekt 
ledet av Dr. Carol Santa. Project 
CRISS (CReating Independ-
ence through Studentowned 
Strategies) er ikke et nytt kon-
sept. De startet opp på slutten 
av 70-tallet på 8. til 13. trinn for 
å bedre elevers leseferdigheter. 
Prosjektet har utviklet seg og er 
utvidet til å inkludere både de 
lavere skoletrinnene og skole-
ledere. For å jobbe systematisk 
med CRISS må man kjenne til 
prosjektets prinsipper og filosofi. 
CRISS har et overordnet mål om 
at elever skal bli metakognitive, 
de skal vite hvordan de lærer og 
de skal vite hva de skal gjøre 
om de ikke forstår. Dette er ikke 
plassen for å gå i dybden på 
dette, men kort fortalt handler 
dette om en bevisst opphenting 
av bakgrunnskunnskap, ha klar 
målsetting, aktiv læring gjennom 
diskusjon og skriving, organise-

ring av kunnskap, gjenkjenne for-
fatterens håndtverk og en viktig 
refleksjon på om det en har lært 
stemmer med målsettingen. 

Pisaundersøkelsen (2000 og 
2003) rapporterer at ”Vi vil her 
rette oppmerksomheten spesi-
elt mot to av læringsstrategiene, 
utdyping og kontrollstrategier. 
Dette er læringsstrategier som 
er svært viktige i en skole som 
vår, hvor elevene har stor grad 
av ansvar for egen læring. Vi ser 
at de norske elevene rapporterer 
at de kun i begrenset omfang har 
en bevisst bruk av disse strategi-
ene. De elevene som sier at de 
bruker disse strategiene i stor 
grad, skårer gjennomgående 
bedre på testen i alle land.” og 
“Norske elever rapporterer om 
mindre vektlegging av lærings-
strategier når de arbeider med 
matematikk enn gjennomsnittet 
i OECD.”  Med disse tilbakemel-
dingene blir jeg overbevist om at 
det er viktig å fokusere ekstra på 
matematikk og læringsstrategier. 
Vil noen vite mer om prinsipper 
og filosofi til CRISS, så finnes det 
mer info på www.projectcriss.
com. Vil noen vite mer om CRISS 
i Norge, så ta gjerne kontakt.
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Takk for meg

Snart er det gått tre år siden jeg 
tok fatt på arbeidet som orga-
nisasjonsskretær i LAMIS. Jeg 
satte meg ved en tom pult på 
Matematikksenteret og lurte på 
hva jeg skulle ta fatt på. Første 
oppgave ble å skaffe meg over-
sikt over lokallagene som var 
etablert gjennom årene. Mange 
lokallagsrepresentanter kjente 
jeg fra før, men nye var kommet 
til så mange steder i landet. 
Heldigvis kunne jeg støtte meg 
til Mona Røsseland som hadde 
turnert landet på kryss og tvers. 
For Mona var det også en let-
telse å kunne sende ting fra seg 
med beskjed om at ”det fikser 
du, Svein”.

I løpet av de snaue tre årene 
som er gått siden oppstarten har 
jeg hatt fornøyelsen av å treffe 
de aller fleste av de entusiastiske 
lærerne som driver lokallagene. 
Her er både motgang og med-
gang å få, men folket holder ut 
og sørger for at det er liv i orga-
nisasjonen. Og så har jeg vært så 
heldig å få være med å etablere 
noen nye lokallag både sør og 
helt nord i landet.

Et visst samarbeid og møte-
virksomhet med lokallag som 
arrangerer sommerkurs og pro-
duserer hefter med opplegg til 
matematikkdager har vært av 
de store opplevelsene. Det er 

fantastisk å erfare at så mange 
legger ned så mye arbeid på 
to viktige satsingsområder for 
LAMIS. Og selv om det nå hel-
digvis blir gitt en viss økonomisk 
kompensasjon for arbeidet som 
legges ned, vil arbeidet ikke være 
mulig å gjennomføre uten en glød 
ut over det vanlige. Og den fins 
heldigvis i rikt monn.

At det etter hvert er blitt 
mange og forskjellig oppgaver 
organisasjonssekretæren tar seg 
av, skulle tydelig nok fremgå av 
styrets søknad etter ny sekretær. 
Jeg fikk forlenget åremålsperio-
den på to år med ett år fram til 
mars 2009. Dessverre må jeg si 
opp stillingen nå fra nyttår. Det 
er blitt alt for mye å gjøre på de 
prosjektene jeg arbeider med 
for Matematikksenteret. Så mye 
at jeg ikke klarer å utføre godt 
nok arbeid for begge oppdrags-
giverne. For alle parter er det 
derfor best om nye krefter slipper 
til. Har du lyst på utfordringen, er 
det bare å ta kontakt med styre-
lederen.

Leser du stykket ”Fra knotter 
til kunnskap” på LAMIS-sidene i 
dette nummeret av Tangenten, vil 
du se at vi går spennende tider i 
møte. Sekretæren vil få interes-
sante initiativ å følge opp, og så 
langt har jeg virkelig fått bekref-
tet det mange av oss visste fra 

før: Det er både interessant og 
nyttig for oss pedagoger å sam-
arbeide med andre yrkesgrupper. 
Jeg synes det var en fin måte å 
avslutte arbeidet som sekretær 
på med å ”lande” avtalen med 
FOKUS bank og få starte opp 
noen av de initiativene avtalen 
innebærer.

Selv om jeg nå takker for 
meg, betyr det ikke at jeg trek-
ker meg ut av LAMIS eller slutter 
å engasjere meg i foreningen jeg 
har fulgt siden oppstarten. Som 
heltidsansatt ved Matematikk-
senteret vil jeg fortsatt benytte 
en hver anledning til arbeide 
for fortsatt utvikling av LAMIS. 
Arbeidssituasjonen min vil også 
være slik at jeg kan sørge for en 
myk innkjøringsperiode for den 
som følger etter meg.

Organisasjonssekretær  
Svein H. Torkildsen
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Fra knotter til kunnskap
Organisasjonssekretær Svein H. Torkildsen

FOKUS BANK endrer  
sponsorpolitikk!
LAMIS har nylig inngått en toårig 
samarbeidsavtale med FOKUS 
BANK. De fleste har nok fått med 
seg at næringslivet de siste årene 
har brukt atskillige sponsorkro-
ner på idrett. Et profilert norsk 
eliteserielag har spilt med ban-
kens logo på draktene. Men 
banken innser at de må ivareta 
sitt samfunnsansvar også ved å 
støtte andre sider av samfunns-
livet. Banken har gjennomført 
en undersøkelse som viser at 
økonomiforståelsen er særde-
les mangelfull i store deler av 
befolkningen.

For å bøte på dette vil banken 
utvikle opplegg som retter opp-
merksomheten mot økonomiske 
spørsmål, særlig privatøkonomi 
i vanlige husholdninger. Banken 
har henvendt seg til LAMIS for 
et samarbeid om dette. Det er 
allerede utviklet et opplegg for de 
minste. På www.lamis.no er det 
en link til internettsiden pengeby.
no som inneholder et internett-
spill for de minste og opplegg 
som kan lastes ned av foreldre 
og lærere.

Avtalen mellom LAMIS og 
Fokus Bank inneholder aktivite-

ter for å fremme økonomisk for-
ståelse blant barn og ungdom, 
samt lærere og foreldre. 
1)  Utvikle og implementere 

undervisningsopplegg for 
skoleklasser basert på opp-
gaver innen økonomisk for-
ståelse knyttet til bankens 
produkter og konsepter. 
Dette skal også inneholde 
muligheter for rådgiversam-
taler/bedriftsbesøk for elever 
i forbindelse med oppgave-
løsningen.

2)  Banken synliggjøres og inte-
greres på sommerleir for barn 
og ungdom i matematikk, 
gjennom oppgaver knyt-
tet til økonomisk forståelse. 
Oppgavene forutsetter bruk 
av bankens verktøy og infor-
masjon på internett (f. eks. 
fokus.no, pengeby.no osv.)

3) Mulighet for deltagelse og 
synliggjøring på Sommer-
kurs for lærer med oppgaver 
innen økonomisk forståelse 
basert på bankens verktøy 
og konsepter. Mulighet for 
tilstedeværelse og foredrag 
fra banken for å synliggjøre 
samarbeidet.

4)  Samarbeide om undersøkel-
ser og studier knyttet til øko-
nomisk forståelse for barn og 
unge.

5)  Stipender/priser til med-
lemmer for stimulering av 
undervisning i økonomisk 
forståelse. Kriterier utvikles i 
fellesskap.

6)  Avtalen gir generell tilgang 
for begge parter å synliggjøre 
samarbeidet på hverandres 
kommunikasjon. Dette gjel-
der for eksempel internettsi-
der og annet markedsmate-
riell.

7)  LAMIS bistår banken faglig i 
forbindelse med utvikling av 
eksisterende og nye konsep-
ter innen økonomisk forstå-
else overfor elever og lærere 
i skolen.

8)  Banken som samarbeidspart-
ner gis to ganger i året mulig-
het til å sende informasjon til 
LAMIS ca. 4.000 medlemmer 
derav ca. 1.600 skoler.
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Landslaget for matematikk i skolen – LAMIS –  
søker ny organisasjonssekretær
Stillingen som organisasjonssekretæren i LAMIS blir ledig fra 1.1.2009
Søknad på stillingen kan sendes 
LAMIS v/styreleder Sidsel Ødegård
Tostenkroken 15
4085 Hundvåg

Søknadsfrist 1.12.2008
Søkeren bør kunne tiltre stillingen 1.1.2009, eller i rimelig tid etter denne datoen.
Stillingen som organisasjonssekretær er en 50 % stilling med to års åremål, 
og med mulighet for forlengelse i ytterligere to år. 

Sekretæren har følgende arbeidsoppgaver:
•	 Følge	opp	vedtak	fra	møter	i	sentralstyret.
•	 Holde	kontakt	med	etablerte	og	hjelpe	til	med	opprettelse	av	nye	lokallag.
•	 Sende	nyhetsskriv	til	lokallagene	med	aktuell	informasjon.
•	 Administrere	konti	for	lokallagene.
•	 Sørge	for	praktisk	tilrettelegging	av	seminarer	for	lokallagstyrer.
•	 Stå	for	vervekampanjer	og	profilering	av	LAMIS	i	aktuelle	fora.
•	 Bistå	sommerkurskomitéene	med	erfaringer	fra	tidligere	sommerkurs	slik	at	det	blir	en	viss	kon-

tinuitet i arbeidet.
•	 Redigere	sommerkursrapporter.
•	 Bistå	komitéene	som	utarbeider	matematikkdaghefter	med	erfaringer	fra	tidligere	produksjoner	

slik at det blir en viss kontinuitet i arbeidet.
•	 Redigere	matematikkdagheftene.
•	 Redigere	hefter	i	skriftserien.
•	 Ha	redaktøransvar	for	LAMIS-sidene	i	Tangenten.
•	 Holde	Web-siden	oppdatert.
•	 Samarbeide	med	styreleder	og	kontorfullmektig	om	den	daglige	driften	av	LAMIS.
•	 Holde	kontakt	med	eksterne	samarbeidspartnere.

Sekretæren rapporterer direkte til styret v/styrelederen om sitt arbeid.
Søkeren må ha pedagogisk utdanning og praksis.
Det ansees som en fordel om søkeren kjenner organisasjonen godt. 
Arbeidet kan utføres fra hjemmekontor.
Det må påregnes reisevirksomhet i forbindelse med besøk i lokallagene, styremøter osv.

Lønn etter avtale. Ytterligere spørsmål om stillingen kan rettes til 
Styreleder Sidsel Ødegård, 95 83 79 00
Organisasjonssekretær Svein H. Torkildsen, 99 56 05 80
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Standardalgoritmene – like 
viktige som før? Del 2
May Else Nohr

Artikkelen er et essay i matema-
tikkdidaktikk, skrevet som del av 
et masterstudie i matematikkdi-
daktikk ved HIO 2007–2009. 
Artikkelen i sin helhet med refe-
ranser er lagt ut på www.lamis.
no, under ”Ressurser”.

Matematikkundervisningens 
utvikling 

1800-tallets matematikkunder-
visning var preget av at elevene 
skulle lære prosedyrer og meto-
der utenat, de skulle ha gode 
regneferdigheter som gjorde 
dem i stand til å løse oppgaver 
korrekt og raskt (Niss, 2003). Fer-
dighetene ble testet ved hjelp av 
prøver der forståelse, tenkning, 
formulering, undersøkelse, kre-
ativitet, kritisk vurderingsevne 
hadde liten betydning sammen-
lignet med kravet om at elevene 
skulle kunne komme fram til rik-
tige svar. Både Yackel (2001) og 
Niss (2003) peker på at 1900-tal-
lets samfunnsmessige behov, 
som for eksempel kommersiell 
handel, gjorde at skolematema-
tikken utviklet seg slik at skrift-
lige beregninger ble gjort pent og 
nøyaktig. Selv om resonnerende 
ferdigheter og generelle intellek-
tuelle og mentale evner ble fram-
hevet i debatter så det allikevel ut 
som om man trodde at elevenes 

intellekt ville utvikles automatisk 
hvis man først automatiserte 
kunnskaper og ferdigheter.

Etter andre verdenskrig 
dukket den ”moderne matema-
tikken” opp. Fokuset ble nå på 
den formaliserte abstrakte mate-
matikken og de ferdig utviklede 
matematiske strukturene. ”Back 
to basic” kom kort tid etterpå 
som en motreaksjon og basis-
ferdigheter i praktisk regning 
og anvendelse i dagliglivet ble 
igjen viktige (Braathe, 1997).  
Samfunnet trengte individer, 
samfunnsborgere og arbeidere, 
”matematisk arbeidskraft”, med 
personlige evner som konsentra-
sjon, observasjonsevne, nøyak-
tighet, utholdenhet og intellek-
tuelle evner som abstraksjon, 
generalisering, spesialisering, 
nøyaktig språkbruk, logisk tenk-
ning, analytisk og vitenskapelig 
tilnærmingsmåte og vurderings-
evne. Disse evnene var viktige 
for det individtilpassete arbeids-
markedet – et arbeidsmarked i 
rask endring. Forståelsen ble nå 
vektlagt som det viktigste målet 
for matematikkundervisningen 
på alle nivåer fra førskole til uni-
versitet (Niss 2003).  

Yackel (2001) refererer til Col-
burn som allerede på midten av 
1900-tallet, argumenterte for en 

tilnærming til undervisning i arit-
metikk med vekt på forståelsen. 
Hans ”Arithmetic Textbook” var 
basert på at matematikk skulle 
skape mening for elevene. I 
motsetning til Colburn mente  
Dan tzig, som Yackel også refere-
rer til i artikkelen, at matematikk 
er et sett med regler som må 
pugges. Fra dette perspektiv er 
formålet med matematikken å få 
et nøyaktig resultat eller svar. Fra 
Colburns syn var aritmetikk noe 
mer enn å få et korrekt svar, i til-
legg var tenkning og resonnering 
en viktig del av matematikken. 
Yackel (2001) hevder at det frem-
deles pågår en debatt om hva 
som er formålet med undervis-
ning i aritmetikk. I ”Math wars” i 
California går diskusjonen mellom 
tilhengere av basisferdigheter og 
tilhengere av forståelse. 

Man har gått fra ”drill and 
practice” til å bruke matema-
tikk, kommunisere matematikk 
og utvikle matematisk resonne-
ment. Barn er ikke lengre passive 
mottakere av informasjon og de 
konstruerer sin egen kunnskap 
gjennom å diskutere egne stra-
tegier og ”making sense” av 
andres strategier. Å forklare for 
andre hva de gjør hjelper barn til 
å utvikle ferdigheter i å resonnere 
og få klarhet ved hjelp av kom-
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munikasjon. Kunnskap har utvi-
klet seg fra ”hvordan man gjør en 
utregning til hvorfor prosedyren 
virker” (Anghileri, 2001). Mens 
arbeid med tall før var kjedelig 
repetisjon av standardalgorit-
mer, har nyere trender innenfor 
undervisning fokusert på under-
søkende aktiviteter og et klas-
seromsmiljø hvor individenes 
tenkning er viktig for læringen 
(Niss, 2003). 

Både Yackel (2001) og Hedren 
(2003) hevder at tilgjengeligheten 
av kalkulatorer og computere i 
samfunnet i dag gjør at tempo, 
nøyaktighet og repetisjon av 
komplisert regning taper for for-
ståelse av aritmetiske prosesser. 
Målene for matematikkundervis-
ningen har blitt betydelig utvidet 
og omfatter i dag de vesent-
lige delene av regnekyndighet 
(Numercy) og ”matematiske 
grunnferdigheter” (Mathematical 
Literacy) (Niss, 2003).

Teorier og algoritmene
I følge Hedren (2003) er en grunn 
til at vi bør reflektere over hvilke 
metoder for regning elevene i 
dag bør trene på læringsmeto-
der ved undervisning i algorit-
mene. Det gis ingen muligheter 
eller anledning for eleven til selv 
å konstruere sin kunnskap eller 

å diskutere sin metode med 
medelever. Dette stemmer altså 
dårlig sammen med sosialkon-
struktivismens tankeganger og 
derfor bør man i følge Hedren, 
spørre seg om det finnes noen 
grunner til at man trenger å 
lære algoritmene i skolen i dag. 
Behavioristiske teorier passer 
etter min mening bra med en 
undervisning hvor det er mye 
fokus på algoritmene. Læring, 
på denne måten, skjer ved 
betinging, stimulus gir respons 
som forsterkes gjennom beløn-
ning. Det skapes assosiasjoner 
mellom stimulus og respons eller 
mellom operasjoner og resultat 
(Fuglestad, 2003, s. 210). Drill 
og trening passer godt i denne 
tenkningen. Behavioristiske 
teo rier dominerte i første del av 
det 20. århundre og var, i følge 
Fuglestad (2003), grunnlaget for 
en undervisningsteknologi med 
idéer om ”programmert læring” 
og ”læringsmaskiner” allerede 
før datamaskiner ble vanlige. En 
undervisning i matematikk som 
legger vekt på å løse matema-
tiske oppgaver som er løsrevet fra 
sammenhengen ved å anvende 
lærte prosedyrer, hvor målet 
er å finne et riktig svar til hver 
oppgave, mener Kleve (2007) 
har sitt opphav i teorier innenfor 

en absolutisme (Ernest, 1991). 
Disse teoriene støtter opp om 
synet at matematikk overføres 
fra en person til en annen. Dette 
kaller Kleve (2007) m.fl. for et 
tradisjonelt syn på matematikk-
undervisningen.

Sosiokulturelle teorier ser på 
læring som inkorporert i en his-
torisk, kulturell, institusjonell og 
kommunikativ prosess (Kleve 
2007). Dette synet er en mot-
setning til et individualistisk syn 
på læring. Fra et sosiokulturelt 
syn skjer læring som et resultat 
av deltakelse i en sosial prak-
sis. Cobb (1989) hevder at man 
må utforske måter for å kunne 
koordinere konstruktivistiske 
og sosiokulturelle perspektiver 
i matematikkundervisningen, 
og argumenterer for at læring 
i matematikk kan ses både fra 
et konstruktivistisk syn, som 
en prosess hvor individet aktivt 
konstruerer sin læring drevet av 
likevektsprinsippet og fra et sosi-
okulturelt syn, som en prosess av 
kulturell tilpasning inn i en sosial 
praksis (Kleve 2007). 

Læring i matematikk kan 
betraktes på to helt forskjellige 
måter (Alseth, 1995). Det ene er 
et platonsk syn hvor matema-
tiske objekter antas å ha en reell 
eksistens i en eller annen ideell 
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verden uavhengig av et subjekts 
forestillinger om dem. Det andre 
synet, radikal konstruktivisme, 
hevder at kunnskap ikke lar seg 
direkte overføre fra en slik ideell 
verden til hvert enkelt individ, 
men at hvert enkelt subjekt kon-
struerer sine egne oppfatninger 
på grunnlag av de erfaringene 
det har gjort (Brown, 1994, s. 
28 i Alseth 1995). Alseth (1995) 
referer til Dengate & Lerman 
som hevder at et platonsk syn 
på matematikk har hatt stor inn-
flytelse på matematikkunder-
visningen verden over. Brown 
hevder også at dette synet “[…]
has been largely responsible for 
the tradition of seeing mathe-
matics as a body of knowledge 
to be dis covered or encountered 
by the student.” (Alseth, 1995, 
s. 28). Med et platonsk syn kan 
man forsvare oppfatningen om 
at kunnskap kan overføres fra 
lærer til elev: ved å planlegge 
aktiviteter for elevene, kan lære-
ren få elevene til å oppdage de 
matematiske begrepene som er 
utviklet og samlet av en gruppe 
forskere innen faget. Det kan 
hevdes at dette synet er utbredt 
i Norge blant annet gjennom 
måten undervisning ofte beskri-
ves på: ”[…] formidle, komme 
gjennom pensum, elevene har 

ikke fått pensum inn ennå” 
(Alseth, 2003, s. 29). 

Kompetanse og algoritmene
I kunnskapsløftets kompetan-
semål etter 10. trinn er skriftlig 
regning med de fire regneartene 
nevnt for første gang. For hele 
skoleløpet er det utvikling av tall-
forståelse og utvikling og bruk av 
varierte regnestrategier som er 
målet (LK06).

Hovedområdet  
i faget matematikk
”Tall og algebra handler om å 
utvikle tallforståelse og innsikt 
i hvordan tall og tallbehandling 
inngår i system og mønster”.

Kompetansemål etter 2. trinn: 
”Å utvikle og bruke varierte 
regne strategiar for addisjon og 
subtraksjon av tosifra tal”. 
Kompetansemål etter 4. trinn:
”Gjere overslag over og finne 
tal ved hjelp av hovudrekning, 
teljemateriell og skriftlege notat, 
gjennomføre overslagsrekning 
med enkle tal og vurdere svar. 
Utvikle og bruke ulike rekneme-
todar for addisjon og subtraksjon 
av fleirsifra tal både i hovudet og 
på papiret”.
Kompetansemål etter 7. trinn:
”Utvikle og bruke metodar for 

hovudrekning, overslagsrekning 
og skriftleg rekning, og bruke 
lommereknar i  berekningar”.
Kompetansemål etter 10. trinn: 
”Utvikle, bruke og gjere greie 
for metodar i hovudrekning, 
overslagsrekning og skriftleg 
rekning med dei fire rekne-
artane” (LK06)

Niss og Højgaard Jensen 
(2002, s. 42) beskriver matema-
tisk kompetanse som å ha: ”Ind-
sigtsfuld parathed til at handle 
hensiktsmæssigt i situationer, 
som rummer en bestemt slags 
matematiske utfordringer.”

Niss og Højgaard Jensen 
(2002) beskriver åtte sentrale 
matematiske kompetanser, som 
gjelder for matematikkundervis-
ning på alle trinn. De påpeker 
at alle kompetansene må ses 
i sammenheng. Hver for seg 
utdyper de detaljene ved det å 
lære matematikk, og sett i sam-
menheng viser de hvor sammen-
satt og mangfoldig matematisk 
kompetanse er. Et av målene 
med kompetansebeskrivelsene, 
påpeker Niss og Højgaard, er å få 
fokuset bort fra ren ferdighetstre-
ning. Kompetansebeskrivelsene 
viser mange innganger til mate-
matikkinnlæringen:
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1. Tankegangskompetence – at 
kunne udøve matematisk tan-
kegang.

2. Problembehandlingskompe-
tence  – at kunne formulere 
og løse matematiske proble-
mer.

3. Modelleringskompetence – 
at kunne analysere og bygge 
matematiske modeller vedrø-
rende andre felter.

4. Ræssonementskompetence 
– at kunne ræssonere mate-
matisk.

5. Repræsentationskompe-
tence – at kunne håndtere 
forskellige repræsentationer 
af matematisk innhold.

6. Symbol- og formalismekom-
petence – at kunne håndtere 
matematisk symbolsprog og 
formalisme. 

7. Kommunikationskompetence 
– at kunne kommunikere i, 
med og om matematikk.

8. Hjælpemiddelkompetence 
– at kunne betjene sig af og 
forholde sig til hjælpemidler 
for matematisk virksomhed, 
herunder IT.

I Norge har Nasjonalt senter for 
matematikk i opplæringen sam-
menfattet de åtte kompetansene 
i tre komponenter;

1. Ferdigheter (kompetanse 5 
og 6)

2. Forståelse (kompetanse 1, 4 
og 7)

3. Anvendelse (kompetanse 2 
og 3)

Den 8. kompetansen (hjelpemid-
delkompetansen) inngår i alle tre 
komponentene.

Mens Niss og Højgaard 
Jensen (2002) deler inn kompe-
tansene i
1. Å spørre og svare i, med og 

om matematikk (kompetanse 
1, 2, 3 og 4)

2. Å omgås språk og redskaper 
i matematikk (kompetanse 5, 
6, 7 og 8) 

Elever som får en tradisjonell 
undervisning med drilling av 
algoritmer i de fire regneartene 
vil utvikle seg bra i ”repræsentati-
onskompetence” og ”symbol- og 
formalismekompetence”. Hva da 
med de seks andre kompetan-
sene, hvordan skal man ivareta 
disse?

Hva slags undervisning  
foregår i skolen?
Angihileri (2001) hevder at reg-
ning i skolen lenge har vært 
begrenset til det å utføre stan-
dardalgoritmene uten at eleven 

har den underliggende forståel-
sen, og at det fortsatt i samfun-
net i dag er en generell aksept for 
”drill og praksis” av algoritmer. 
Denne måten å regne på, påpe-
ker hun, vil forberede barn dårlig 
til dagens teknologiske samfunn. 
I stedet for å bli vist hvordan de 
skal gjøre skrevne beregninger, 
mener hun at barn bør bli opp-
muntret til å arbeide mentalt. 
Braathe bekrefter dette og hevder 
at for mange elever blir arbeidet 
med matematikk en mekanisk, 
regelstyrt manipulering med 
formler, tall og bokstaver. Når 
elevene har lært, mister de ofte 
referansen til tallsymbolene og 
reflekterer da ikke over rimelig-
heten av svarene de har fått. Bak 
dette, påpeker han, ligger det en 
lang undervisningstradisjon med 
oppfatninger om hva matematikk 
og matematikk undervisning er og 
bør være. Elevene får da ”ferdig-
heter i stedet for forståelse” og 
”prosedyremessig vs. strukturell 
forståelse” (Braathe, 1997).

En evaluering av matematikk-
faget etter reform-97, utført i 2003 
på ungdomsskoleklasser, viste at 
undervisningen fremdeles foregår 
ved at læreren starter timen med 
en introduksjon hvor lekse gjen-
nomgås og nytt lærestoff presen-
teres. Ofte forklares det hvordan 
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en bestemt oppgavetype skal 
løses. Deretter arbeider elev-
ene individuelt med å løse slike 
oppgaver i bøkene sine (Kjærnsli 
m.fl., 2004). I denne tradisjonelle 
måten å undervise på legges det 
lite vekt på å integrere gammel 
og ny kunnskap eller å se hvor-
dan bestemte ferdigheter er en 
del av en helhet. Faget fremstår 
på denne måten som en samling 
av kunnskapsbiter som overleve-
res elevene, hvor ferdigheter blir 
viktigere enn forståelse (Kjærnsli 
m.fl., 2004). Kjærnsli m.fl. refe-
rerer i rapporten til Klette. Der 
konkluderes det med at etter 
tavlegjennomgang og individuell 
oppgaveløsing brukes det lite tid 
til avrunding og oppsummering. 
Målet med aktivitetene blir av 
den grunn uklare for elevene og 
det blir en svak relasjon mellom 
”å gjøre noe og lære noe”. Hun 
trekker videre fram at: ”læreren 
som igangsetter og veileder har 
fått gjennomslag i norsk skole, 
mens læreren som samtaleleder 
er tonet noe ned”. Når det gjelder 
den ”tradisjonelle” matematikk-
undervisningen, påpeker Klette 
at det ser ut som om det har blitt 
mer individualisering på bekost-
ning av klassesamtalen (Kjærnsli 
m.fl., 2004). 

Blomhøj (1990) framhever at 

lærere som har en tradisjonell 
undervisning holder seg til lære-
boka og gjennomgår algoritmene 
og metodene sånn som de pre-
senteres i boka. Elevene får bare 
kjente oppgavetyper som de har 
fått hjelpemidler eller redskaper 
for å løse. Elevenes kunnskaper 
bedømmes ut fra om de mestrer 
å løse slike oppgaver. Blomhøj 
(1990) sier at det er både forde-
ler og ulemper med tradisjonell 
undervisning. Timene blir struk-
turerte og læreren har god kon-
troll over det som skjer.

Hva sier fagmiljøet  
og forskningen?
I reformer for undervisningspla-
ner over hele verden (Curricu-
lum and Evaluation Standards 
for School Mathematics (NCTM 
1989) og National Statement for 
Australian Schools (AEC 1991)) 
er  det fokus på tallforståelsen. 
Planene refererer til fleksibilitet 
i strategier for regning og er en 
reaksjon på at det har vært foku-
sert for mye på prosedyrer (Niss, 
2003).

Anghileri (2001) hevder at det 
er enighet om at tradisjonelle 
metoder, hvor alle barn lærer og 
praktiserer de samme prosedy-
rer, bør byttes ut med tilnærmin-
ger som utvikler deres evne til å 

tenke matematisk og evne til å 
overføre sine ferdigheter til nye 
situasjoner. Fokuset har derfor 
skiftet fra å undervise i metoder 
som skal læres utenat, til under-
visningsmåter som verdsetter 
barnas egen tenkning og støtter 
deres mentale regnestrategier.

Studier har vist at elever som 
regner med flersifrede tall i addi-
sjon og subtraksjon, bruker ulike 
mentale regnestrategier før de 
lærer de tradisjonelle ”papir og 
blyant”-algoritmene. De anven-
der strategier som nedbrytnings-
strategi (splitte eller dele opp tall), 
sekvensstrategi (hoppe videre fra 
et tall) eller en veksling mellom 
de ulike strategiene. Elevene 
har en tendens til å bli avhengig 
av, og bruker da, standardalgo-
ritmene selv i situasjoner hvor 
andre mentale strategier er mer 
effektive (Verschaffel m.fl., 2006). 
Å splitte opp tall i tiere og enere, 
1010-metoden (split method), er 
mye brukt fordi den ved første 
øyekast blir sett på som en enkel 
prosedyre å lære. Den følger 
titallsystemets formelle struktur 
og kan lett ses i sammenheng 
med algoritmene. Et velkjent pro-
blem innenfor subtraksjon ved 
bruk av1010-metoden er f.eks. 
56 – 28, 50 – 30 = 20, 6 – 8 = –2, 
mange barn regner 8 – 6 = 2 og 
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svaret blir 32 og feil. I Neder-
land er N10-metoden (sekvens-
metoden) og N10C-metoden 
(kompenseringsmetoden) mye 
brukt. Begge metodene bygger 
på elevenes uformelle strategier 
som telling, f.eks; N10: 65 – 38, 
65 – 10 – 10 – 10 – 5 – 3 eller 
mer effektivt 65 – 30 – 8, N10C: 
65 – 40 + 2. I Nederland bruker 
man ”den tomme tallinja” som 
er en skriftlig støtte for hode-
regning. ”Empty Number Line – 
ENL” er en linje uten markeringer 
hvor elevene gjør sine markerin-
ger selv. I Nederland introduse-
res algoritmene på 4. trinn, for 
at elevene skal få tid til å utvikle 
egne strategier først (Beishuizen, 
1999). Verschaffel m.fl. (2006) 
henviser til studier gjort av Ang-
hileri som viste at nederlandske 
elever klarte å løse komplekse 
divisjonsproblemer ved inn-
siktsfull anvendelse av strate-
gier som de selv hadde utviklet, 
mens engelske og amerikanske 
elever, som hadde lært de tradi-
sjonelle algoritmene for divisjon, 
fikk store problemer med å løse 
de samme komplekse divisjons-
oppgavene. 

Kjærnslie m.fl. (2004) hevder 
at samtlige forskningsstudier 
knytter elevenes læringsresul-
tater til kvaliteten ved lærerens 
interaksjon med elevene, og især 

lærerens bruk av ”classroomtalk” 
og ”high order questions”. Det 
menneskelige språket spiller en 
viktig rolle i de konstruktivis-
tiske læringsteoriene. Språket 
ses på som et redskap både til 
å kommunisere kunnskap og 
for å danne kunnskaper hos 
den enkelte (Braathe, 1997). En 
som liker tradisjonelle læremå-
ter, vil argumentere for at stu-
dentenes kunnskap vil utvikles 
når de arbeider seg gjennom en 
lærebok, mens en reformorien-
tert lærer vil argumentere for at 
elevenes kunnskap vil utvikles 
gjennom deltakelse i matema-
tiske diskusjoner (Boaler og 
Greeno, 2002). Boaler og Greeno 
presenterer i artikkelen ”Læring 
som en prosess av identitetsdan-
ning” ”figured worlds” og refere-
rer til Holland m.fl. sin definisjon 
av ”figured worlds”: ”Figured 
worlds are places where agents 
come together to construct joint 
meanings and activities” (Boaler 
og Greeno, 2002, s. 173). Klasse-
rommet kan, for eksempel, være 
en type “figured world”.

Verschaffel m.fl. (2006) viser til 
forskningsresultat gjort av Car-
penter and Fennema, i 1998, 
som viser at lærere som verd-
setter elevenes utvikling av egne 
prosedyrer i regning, som fram-
hever forbindelsen mellom elev-

ens matematiske kunnskap og 
ferdigheter, og som har en dyp 
forståelse for tallsystemet, viste 
seg å være dyktigere lærere enn 
de lærerne som ser på matema-
tikk som en rekke rutiner og pro-
sedyrer som må trenes på og som 
i tillegg har begrenset forståelse 
for tallsystemet. Den førstnevnte 
gruppen med lærere sørger også 
for at elevene får muligheter for å 
utveksle forskjellige matematiske 
idéer og forskjellige representa-
sjoner for idéene sine. Denne 
store forskjellen mellom lærere, 
mener de, resulterer også i store 
forskjeller mellom elever, når det 
gjelder forståelse og ferdigheter 
i matematikk.

Hederen (2003) hevder at det 
bør være enighet blant forskere 
i matematikkdidaktikk om at det 
er best for elevene at de utvikler 
egne metoder for regning før de 
lærer standardalgoritmene. Skal 
algoritmene læres, eller skal man 
vente så lenge med å introdusere 
dem at eleven selv stiller spørs-
mål om hvorfor de ikke har lært 
denne metoden før? Da, hevder 
Hedren, har algoritmen blitt intro-
dusert på rett tidspunkt. Elevene 
har da rukket å få så god tallfor-
ståelse at mekanisk regning ikke 
vil gjøre skade.
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