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Arbeidsplan for uke 45, naturfag (8. trinn). Læringsmål: Kunne beskrive universets tilblivelse, kort.
Åttendeklassingen haker av. Han vurderer seg selv. «Dette kan jeg!» 
Spørsmålet om hvordan verden ble til eller blir til er vel et av de mest fundamentale og eksistensielle 

spørsmål som mennesket kan stille. Den norrøne mytologien har sitt svar, Bibelen et annet. Verdens-
religionene har sine syn på hvordan kosmos oppstod og den moderne vitenskapen har sitt syn. Åtten-
deklassingen aner nok at dette her er et stort spørsmål og at det muligens kan være et stridsspørsmål 
med mange svar ettersom hvilket kulturelt utgangspunkt en har. Likevel tviler han ikke: «Dette kan 
jeg.» Hva gjør ham så sikker i sin sak? Sannsynligvis har han blitt godt kjent med skolediskursen gjen-
nom skoleårene han har bak seg. Et slikt spørsmål etter om en har nådd «læringsmål» er sjeldent et 
ekte spørsmål etter om en vet hvordan det forholder seg i virkeligheten, men heller om en kan det som 
står om temaet i ei lærebok. Klarer man å dekode spørsmålet og oversette det til de rette sidetalla er 
algoritmen for løsningen funnet: Pugg side 43 til 47. 

I dette heftet tar TANGENTEN opp tema vurdering. I læreplanen ser vi at selvvurdering er et viktig 
emne og lærerne er forpliktet til å lære elevene å vurdere seg selv. At dette er en utfordrende oppgave 
har nok mange lærere erfart. Et visst overblikk over fagområdet gir grunnlag for en rik vurdering. Der 
hvor et slikt overblikk mangler vil vurderingen raskt rette seg inn mot standardkildene som er lettest 
tilgjengelig. Av disse er kanskje læreboken aller lettest tilgjengelig og den kan dermed få en større betyd-
ning enn den fortjener. Å kunne vurdere seg selv eller en annen om grad av måloppnåelse er komplekst. 
Læringsmål er ikke isolerte og klart avgrensede enheter, de berører eller er inkludert i andre emner i 
faget, og ofte også deler av andre fagfelt. For eleven er det en utfordring å se alle disse forbindelsene og 
for læreren er det en utfordring å synliggjøre dem. Dette krever bevissthet og faglig overblikk. Selv-
vurdering er kun et aspekt ved vurderingsprosessen. I dette heftet har vi samlet artikler som viser ulike 
dimensjoner ved vurdering. Vi håper med dette å kunne bidra til å bevisstgjøre hverandre på ulike sider 
ved vurderingsprosessen. 

2009 er et spesielt år for TANGENTEN. Bladet har gått inn i sin 20. årgang. Vi i redaksjonen er stolte 
av at TANGENTEN har en så engasjert leserfl okk og så ivrige skribenter, redaksjonsmedlemmer og 
gjesteredaktører som bidrar til at bladet lever og vokser. I denne jubileumsårgangen vil vi ta inn noen 
artikler fra TANGENTENs historie, artikler som er like aktuelle i dag. I tillegg vil vi også trykke en 
biografi  om Stieg Mellin Olsen som grunnla tidsskriftet og som selv var redaktør i fem år.
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Guro Sunde Eriksen

«Hjelp, muntlig eksamen!»
Guro Sunde Eriksen var våren 2008 Inger Ner-
gaards eleve ved Stokke ungdomsskole. Begge 
har levert artikler til Tangenten. Se også side 5.

Snart var tiden kommet for eksamen, og alle var 
kjempespente på hvordan det kom til å gå. Da 
dagen endelig var der sto vi alle samlet i skole-
gården for å få vite hvilket fag vi skulle opp i. Jeg 
stod lengst framme sammen med resten av klas-
sekameratene mine og ventet nervøst. Marerit-
tet fra natten før satt som klistret inne i hodet 
mitt: Jeg hadde kommet opp i matte og strøket 
på mitt livs første eksamen. En grusom drøm!

Rektor begynte opplesningen: «De som 
kommer opp i naturfag er …» Jeg krysset fi ng-
rene og håpet på å komme opp i enten engelsk 
eller norsk. Da navnet mitt verken ble ropt opp 
i naturfag- eller engelskgruppen innså jeg det. 
Ingen av de andre elevene fra mattegruppen 
min hadde blitt ropt opp heller, og jeg forstod 
at selvfølgelig måtte det bli nettopp vår gruppe 
som skulle opp i matte. Rektor fortsatte: «Og da 
var vi kommet til de som skal opp i matematikk. 
GURO SUNDE ERIKSEN … !» Jeg kjente klum-
pen vokse i halsen, hjertet falt ned i magesekken 
og tårene presset på. Jeg kjente meg fullstendig 
tom. Jeg prøvde å holde tilbake, men skuffelsen 

var for stor. Da jeg kikket bort på mattelæreren 
min smilte hun til meg. Å smile tilbake klarte 
jeg ikke. Jeg bare fulgte lydig etter henne inn til 
forberedelsene sammen med de andre.

Stemningen var dyster i klasserommet. Jeg 
følte det hvertfall sånn. Eksamen i matema-
tikk gikk ut på at to og to elever skulle trekke 
et «tema», et ark som viste tre bilder. Ut ifra 
disse tre bildene skulle vi lage en fremføring der 
poenget var å vise hva vi kunne klare å utrette 
på de 48 timene vi hadde til disposisjon. Da det 
var min tur å trekke oppgave valgte jeg heller å 
sende opp han jeg skulle dele tema med. Siden 
jeg først hadde hatt så ufl aks med å komme opp 
i matte, så ville jeg ikke være uheldig en gang 
til å trekke en dårlig oppgave. Men slik ble det 
likevel, selv om det ikke var jeg som trakk. Jeg 
kikket oppgitt på arket og igjen kjente jeg tårene 
presse på. Det var avbildet et strømkraftverk, en 
seilbåt og et kart med kompass.

Klokken gikk så altfor fort, og jeg kom 
ikke et skritt lenger. Det eneste jeg klarte var 
å stirre ned på arket i ren fortvilelse, med sik-
kert ti sammenkrøllede kladdeark rundt meg. 
Jeg bestemte meg for å ringe en venn og spørre 
om noen gode tips og råd, siden han hadde vært 
igjennom dette fl ere ganger før. Han spurte 
om han kunne komme over så vi kunne ta en 
titt på det sammen. Det passet bra. Da vi satt 
rundt bordet prøvde han å spørre meg litt ut 
om hvilke temaer innenfor matematikkfaget jeg 

Guro Sunde Eriksen, 
Sandefjord videregående skole
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følte meg trygg i. Så kunne vi fokusere på dem 
siden det viktigste var å presentere noe du selv 
forstod. Etter vel fem timer hadde jeg skrevet 
ned noen fi ne idéer på papiret og var klar til å 
videreutvikle dem. Jeg takket kameraten min 
for hjelpen, og da han dro satte jeg meg ned og 
jobbet videre.

Neste dag hadde vi avtalt å være på skolen så 
hele gruppen kunne hjelpe og lytte til hveran-
dre. Det var faktisk ganske koselig oppi alt det 
litt triste. Alle var innstilt på å gjøre seg ferdig 
med prosjektene sine, så vi jobbet intenst alle 
mann. På slutten av dagen var de fl este ferdige, 
og vi ble enige om at vi skulle ha øvelsesfrem-
føringer for hverandre. Da kunne vi prøve ut, 
eksperimentere litt og ta tiden på hverandre. Vi 
skulle jo tross alt holde oss innenfor en tids-
ramme på 15 minutter. Vi var alle spente og 
nervøse mens vi fremførte for hverandre. Jeg så 
for meg med skrekk og gru at en sensor skulle 
være tilstede! Gjennom forberedelsene mine 
hadde jeg allikevel en god magefølelse. Da jeg 
la meg den kvelden var det allikevel vanskelig 
å sovne …

Så var den store, fryktede dagen kommet, 
selveste eksamensdagen. Jeg begynte dagen med 
en god frokost, for det var viktig for at jeg skulle 
kunne konsentrere meg best mulig. Da jeg fi kk 
oppgaven min fi kk jeg også vite at jeg var den 
første som skulle inn. Selvfølgelig ble det sånn, 
som om jeg ikke hadde hatt nok ufl aks fra før. 
Jeg gjorde meg klar, fant frem arkene mine og 
det jeg trengte, og satte kursen mot skolen. 

Inne i gangen luktet det vafl er! Noen av 
lærerne hadde vært så snille at de hadde stekt 
vafl er og kuttet opp frukt til alle oss stakkars 
ungdommer som snart skulle igjennom vår aller 
første eksamen. Vi satt der en hel gjeng, snakket 
om alt og ingenting, bare for å få lettet litt på 
stemningen. Det var veldig beroligende og hyg-
gelig! Jeg klarte allikevel ikke helt slippe taket på 
den kjempenervøse følelsen som satt i kroppen 
min. 09.00, det var tiden jeg hadde fått. Tiden 
jeg skulle opp foran sensor og gi det jeg hadde! 
Minutt for minutt gikk, og klokken nærmet seg. 

Jeg bestemte meg for å gå opp.
«Hei, hei Guro, kom inn,» sa mattelæreren. 

Jeg skalv så mye at jeg ikke visste hvor jeg skulle 
gjøre av meg. Jeg var veldig nervøs. Sensoren var 
en blid kvinne, virket ikke sur eller streng i det 
hele tatt. Jeg følte at det lettet litt på både stress 
og nervøsitet. Hun var hyggelig og imøtekom-
mende da vi hilste, og hun sa jeg bare kunne 
bruke den tiden jeg trengte, med småpauser om 
jeg følte for det. Så satte jeg i gang!

Oppgavebildet jeg hadde valgt å bruke var 
det med kart og kompass. Jeg hadde laget et 
ferieopplegg for en sommer med en familie på 
tre. Jeg blandet inn det jeg kunne om økonomi, 
valuta, avstand, målestokk, sannsynlighetsreg-
ning og noe geometri. Jeg grep krittet, kremtet 
for å klarne stemmen og satte i gang. Det star-
tet veldig fi nt, og jeg fi kk små «nikk» av både 
mattelærer og sensor. Av og til ble jeg nervøs og 
måtte ta en slurk vann, men det var helt greit. 
Endelig hadde jeg kommet til veis ende i frem-
føringen min, hadde brukt akkurat passe lang 
tid, og følte meg lettet over å være ferdig. Men 
det stoppet ikke der. Så snart jeg hadde avsluttet 
min fremføring kom det spørsmål etter spørs-
mål fra sensor. Dette var jeg ikke forberedt på 
i det hele tatt. Læreren min hadde selvfølgelig 
nevnt det, men i alt stresset hadde jeg helt glemt 
det bort, men hvor ille kunne det være? 

Vel ute på gangen brast jeg nesten sammen i 
fortvilelse og gråt. Det satt fl ere ute på gangen 
og ventet på tur, så i stedet for å gjøre dem enda 
mer nervøse gikk jeg ned på skolekjøkkenet 
og fi kk en smakfull vaffel. Jeg satt meg ned og 
tenkte over hvordan det hadde gått. Hvilken 
karakter jeg kom til å ende opp med? Etter at 
jeg tabbet meg ut og fi kk totalt jernteppe når 
sensoren stilte meg spørsmål for å teste meg i 
det jeg nettopp hadde hatt fremføring om, kom 
jeg fram til at det neppe kunne bli noe særlig 
høyere enn karakteren 3. Jeg følte meg nesten 
skuffet på forhånd.

Siden jeg var først på listen var jeg også ferdig 
først, og ble dermed den som måtte vente og 
grue seg lengst før vi fi kk vite karakterene. 
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Tiden gikk. Da klokken nærmet seg 13.00 ble 
vi alle sammen kalt opp og hentet inn i klasse-
rommet for tilbakemelding, en etter en. Jeg 
var nesten like nervøs denne gangen som den 
første, og gikk inn med skjelvende bein. Jeg 
følte meg litt som en idoldeltaker som sto på 
den «oppmerkede» plassen og ventet på respons 
og en avgjørelse. Jeg var usikker, men samtidig 
veldig spent på resultatet. Sensoren startet med 
å fortelle at jeg hadde gjort en god jobb, hadde 
tolket alt på min egen måte, og gjennomført 
bra. Spørs målene jeg trodde hadde ødelagt hele 
matteeksamenen min nevnte hun bare så vidt, 
og ikke noe negativt med det. Så kom svaret. 
«På grunnlag av alt det du har vist meg her i dag 

velger jeg å gi deg karakteren 5!» Jeg var så glad 
at jeg ikke visste hva jeg skulle gjøre. Det endte 
opp med at jeg gikk bort og ga sensoren en klem 
og takket hjertelig. Jeg var så glad at jeg nesten 
gråt. Enda mer rørende var det å se at matema-
tikklæreren min, som hele tiden hadde vært 
støttende og positiv, satt med tårer i øynene!

Så matteeksamen viste seg å ikke bli så ille 
som jeg hadde trodd. Tvert imot, det var og blir 
en av mitt livs største oppturer! At det skulle 
være mulig for meg å heve meg fra 3 i stand-
punktkarakter til 5 på muntlig eksamen var 
nesten utenkelig for meg. ☺
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Inger Nergaard

Muntlig eksamen, 
en positiv opplevelse
Inger Nergaard var våren 2008 læreren til Guro 
Sunde Eriksen. Artikkelen er en kommentar fra 
lærerperspektivet til det Guro skriver. Se også 
side 2. 

Vi er mange som har vært gjennom dager 
hvor vi har ventet i spenning på hvilket fag vi 
kommer opp i: De intense forberedelsesdagene, 
natta før hvor det var sommerfugler i magen og 
ingen Ole Lukkøye kom på besøk, og selve dagen 
hvor vi sto skolerett og framførte det vi hadde 
pugget iherdig på de siste dagene. Vi kan kjenne 
oss igjen i Guro sin beskrivelse av hvordan det 
føles å komme opp i muntlig eksamen.

Erfaringene viser at mange elever opplever 
muntlig eksamen som skremmende, spesielt den 
aller første gangen. Uansett hvordan vi forbere-
der dem ser det ut til at det er vanskelig å gjøre 
noe med angsten som det medfører for noen. 
Heldigvis er det ikke så ofte at vi opplever like 
sterke reaksjoner som hos Guro, men hvert år 
ser vi at enkelte sliter med følelsene sine når de 
skal til med forberedelsene. Vår jobb som lærere 
blir derfor å legge til rette for at det første møtet 
med muntlig eksamen utvikler seg til å bli en 
positiv og lærerik opplevelse, og dermed kanskje 
ta brodden av redselen for senere eksamener. 

Verden i bilder – 
som utgangspunkt for eksamen
I de siste fem årene har fotoapparatet, i tillegg til 
PC-en, vært mitt beste hjelpemiddel under egne 
forberedelser. Jeg benytter bilder som er tatt i 
ferien, eller jeg reiser rundt i nærmiljøet for å 
fi nne et egnet motiv. Tanken er at elevene på et 
eller annet vis skal se ting de kjenner igjen og 
har et forhold til. Kartet Guro fi kk trigget henne 
til å tenke på en reise. Utfordringen for eleven 
ligger i å lage presentasjonen så vid at man får 
vist hva man kan i faget.

Hver oppgave (se eksempel i slutten av forrige 
artikkel) består som regel av to eller tre bilder. 
Disse bildene behøver nødvendigvis ikke ha noe 
med hverandre å gjøre. Bildene skal gi elevene 
idéer til å lage sin egen matematiske fortelling. 
Fortellingen skal helst være satt i en sammen-
heng, men dersom det er vanskelig kan man 
unntaksvis lage en liten sidefortelling. Under 
L97 hadde elevene anledning til å legge fram et 
selvvalgt tema ved siden av det de fi kk ut av bil-
dene, men etter innføringen av LK06 er kravet 
noe skjerpet. Nå skal alle hovedområdene være 
dekket i presentasjonen.

Fantasien tar mange veier
Guro nevnte selv hvordan hun angrep oppga-
ven da kartet ga henne inspirasjon til en tur til 
Danmark for en familie på tre. I løpet av de fem 
årene jeg har brukt slike oppgaver til muntlig 

Inger Nergaard, Stokke ungdomsskole
Inger.Nergaard@stokke.kommune.no
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eksamen har utrolig mange fi ne og svært ulike 
presentasjoner blitt fremført, selv blant elever 
som har fått samme oppgave. På en tur innom 
Wien for noen år siden tok jeg noen bilder av 
slottet Belvedere. To av bildene brukte jeg på en 
oppgave den påfølgende våren (2007). Jeg hadde 
regnet med at elevene ville legge opp til en reise, 
men jeg kunne ikke tatt mer feil. To totalt ulike 
presentasjoner ble lagt fram, tydelig preget av 
elevenes interesser og erfaringsbakgrunn. 

Ruben har en familie som driver med graving 
og transport. Med denne bakgrunnen prosjek-
terte han med stor presisjon og sans for detaljer 
et svømmebasseng i hagen foran slottet. Teore-
tikeren Ida søkte på internett etter alle tenkelige 
opplysninger om slottet og dets arkitektur, og 
brukte disse til å komme med en glitrende fore-
stilling hvor hun viste både dyp og bred faglig 
kunnskap.

Lise trakk oppgaven med et kart av nær området, 
bilde av et butikksenter og ei heisekran. Hun 
laget en historie om to venninner som skulle 
til butikken for å handle. De bodde i nærhe-
ten av hverandre, men et stykke unna butik-
ken, og måtte derfor ta buss. I løpet av etter-

middagen gikk det tre busser, og Lise lurte på 
sannsynligheten for at de tok samme buss når 
de ikke hadde avtalt at de skulle reise sammen. 
Vel framme ved butikken fi kk den ene jenta øye 
på en heisekran med armen ute. Hun hadde 
akkurat lært om formlikhet og Pytagoras’ lære-
setning, og fi kk idéen om å prøve ut disse på 
denne krana; hvor langt over bakken var toppen 
av armen? Heldigvis viste det seg at vinkelen 
mellom krana og bakken var 60°, og hun kunne 
benytte seg av de opplysningene hun kunne 
fi nne på stedet. Til å regne med formlikhet fant 
hun en stokk, og brukte skyggen den kastet i 
forhold til skyggen fra wiren på heisekrana. Vel 
hjemme igjen ble det spørsmål om enhetsprisen 
på melken og brødene, noe ingen av dem husket. 
Men de visste antallet og hvor mye hver hadde 
betalt, og med kunnskap om likninger med to 
ukjente var ikke det noe problem. Lise fullførte 
presentasjonen med temaer fra hovedområdene 
som ikke er dekket av fortellingen over.

Forberedelse og gjennomføring
Det virket som om oppgavene ga inspirasjon til 
alle. Som Guro beskrev, så jobbet elevene tett 
sammen i forberedelsestiden. De satte umiddel-
bart i gang arbeidet, først på skolen og deretter 
hjemme. Da de møttes dagen før dagen kom alle 
med idéer om hva de kunne presentere ut fra de 
ulike bildene. Dagen ble benyttet til diskusjo-
ner og fi npussing, og avsluttet med at alle øvde 
på presentasjonen sin med medelevene som 
publikum og «sensor». Selv var jeg tilgjengelig 
for spørsmål hele tiden, og kunne med glede 
og stolthet registrere den store iveren de la for 
dagen.

Selv om alle hadde jobbet veldig godt i for-
beredelsesfasen var det ikke alle som var like 
nøye under framførelsen. Vi hadde snakket 
mye om at det var viktig å gjøre den matema-
tiske historien til sin egen, det vil si å fri seg 
fra manuskriptet. Samarbeidet mellom elevene 
medførte at alle visste godt hva de andre skulle 
presentere, og det ble da for noen fristende å 
låne andres idéer. Et par stykker forsøkte på det 
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med lite hell. Forsøket avslørte seg selv ved at 
elevene ikke kunne forklare og forsvare det de la 
fram, mens opphavsmannen til idéene la fram 
sin presentasjon på en forbilledlig måte.

Tanker i ettertid
Kommentarer som: «Dette var en fi n måte å 
lære matematikk på» og «Å jobbe slik med 
faget er veldig hyggelig» viser at elevene synes 
denne formen å gjennomføre muntlig eksamen 
på oppleves god. En må gjennom den perioden 
hvor det virker «skummelt», men sitter i ettertid 
igjen med en positiv opplevelse. Selvfølgelig var 
det ikke like positivt for de som ikke fi kk god-

kjent sitt plagiat, men de ble en viktig erfaring 
rikere, noe som er godt å ha med videre. 

Tanker om å forlange at temaer fra alle bil-
dene skal være med har slått meg, men jeg har 
kommet fram til at det viktigste er at eleven får 
vist sine kunnskaper uansett om de kommer 
fra det ene eller det andre bildet. Og det aller 
viktigste med denne formen er at det ikke er 
jeg som bestemmer temaet som skal presenteres. 
Elevene står helt fritt, noe jeg håper og tror skal 
bidra til at elevene utvikler sitt forhold til faget, 
og opplever det som både nyttig og ikke minst 
viktig for deres hverdag.

Tenk kreativt 1 og 2
Dette er to hefter med til 
sammen 200 små ‘grubliser’ eller 
tankestrekkere som kan brukes i 
småskolen. Oppgavene har en kort 
tekst (som kan leses høyt) og en 
illustrasjon (i A5-størrelse).

Oppgavene er utviklet av Ingrid 
Olsson og illustrert av Annika 
Olsson. Heftene er oversatt til 
bokmål og nynorsk av Mona 
Røsseland.

Kopieringsoriginaler.

Bestilling: post@caspar.no

Caspar Forlag AS
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Marianne Ingebrigtsen, Robert Eide

“Vurdering for læring»
Siden 2001 har Skranevatnet skole hatt et spesi-
elt fokus på vurdering. Da den nye læreplanen 
LK06 kom, så vi at vurdering ville bli et veldig 
viktig og nødvendig hjelpemiddel for å kunne 
gi læringsfremmende tilbakemeldinger. Skolen 
satte derfor som mål å ha en sammenhengende 
vurdering fra 1.–10. trinn. Vi organiserte oss 
som et prosjekt, og satte lærerne sammen i fag-
grupper hvis oppgave var å bryte ned kompe-
tansemålene i ulike grader av måloppnåelse.

Etter å ha jobbet med prosjektet i vel ett år, 
ble vi spurt om å delta i «Prosjekt bedre vur-
deringspraksis», et prosjekt initiert av Utdan-
ningsdirektoratet. Prosjektet ble etablert våren 
2007, og skal arbeide for å få en tydelig forskrift 
om vurdering og bidra til en mer faglig relevant 
og rettferdig vurdering av elevenes arbeid.

Målet med prosjektet er å fi nne ut om det 
bør lages sentralt gitte kriterier for måloppnå-
else som skal kunne brukes av alle skoler i hele 
landet.

Det er utarbeidet et veiledningshefte til bruk 
for de skolene som deltar i prosjektet. I heftet er 
det eksempler på kjennetegn på måloppnåelse i 

fagene norsk, matematikk, samfunnsfag og mat 
og helse. Direktoratet bruker to nivåer, høy eller 
lav måloppnåelse, mens vi som oftest bruker tre 
nivåer; høy, middels eller lav. Vi har valgt tre 
nivåer fordi vi synes det gir en mer nyansert til-
bakemelding på kvaliteten til elevens prestasjo-
ner. På ungdomstrinnet vil denne inndelingen 
harmonere mer med karakterskalaen som går 
fra 1–6.

Heftet fi nnes på www.udir.no («Bedre vurde-
ringspraksis»).

Når det gjelder prosjektet «Bedre vurderings-
praksis» og matematikk skal vi på barnetrinnet 
være med å prøve ut ferdigstilte eksempler på 
kjennetegn for måloppnåelse.  Dette gjøres, men 
i tillegg tester vi ut og bruker egenproduserte. 
På ungdomstrinnet skal vi selv utvikle og prøve 
ut slike kjennetegn. 

Før vi kom med i prosjektet arbeidet vi mye 
med å bryte ned kompetansemålene til vurde-
ringsuttrykk som anga ulike grader av målopp-
nåelse. Et vanskelig arbeid, viste det seg. 

I matematikk ble lærergruppene delt inn 
etter hovedtrinn, og oppgaven ble løst litt ulikt 
fra gruppe til gruppe. I hovedsak ble de ulike 
kompetansemålene gjort om til vurderingsut-
trykk. Dette ble gjort på to ulike måter. Den 
første måten graderte hvor godt en elev mestret 
det som stod i selve kompetansemålet, mens 
den andre måten tok utgangspunkt i Blooms 
kunnskapsstige. For å representere lav, middels 

Marianne Ingebrigtsen, Skranevatnet skole
Marianne.Ingebrigtsen @bergen.kommune.no

Robert Eide, Skranevatnet skole
Robert.Eide @bergen.kommune.no
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og høy måloppnåelse ble det i denne siste måten 
brukt verb som innholdsmessig beskriver å 
reprodusere, å anvende og å vurdere. Med dette 
arbeidet følte vi at fl ere av vurderingsuttrykkene 
ble veldig konkrete, men også at vi ikke så godt 
klarte å beskrive mer helhetlig hvordan eleven 
mestret faget.

Etter å ha kommet med i prosjektet ”Bedre 
vurderingspraksis” fi kk vi innblikk i en annen 
måte å angripe saken på. Utdanningsdirektora-
tet knyttet sammen fl ere kompetansemål i hvert 
kjennetegn for måloppnåelse, mens vi hadde 
brutt hvert enkelt kompetansemål ned i enda 
mer konkrete deler.  I tillegg til å samle fl ere 
kompetansemål, har direktoratet laget katego-
rier i faget. I matematikk er disse kategoriene:
– problemløsing
– kommunikasjon
– begreper og ferdigheter

Hver av disse kategoriene er igjen delt opp i 
underpunkter, som skal være med å beskrive 
hvordan eleven kvalitetsmessig behersker ulike 
deler innen hver kategori.

Eksempler på slike kjennetegn:
2. trinn, kommunikasjon: «Eleven kan bruke 

uformelle uttrykksformer og noen enkle mate-
matiske symboler.»

4. trinn, problemløsing: «Eleven kan vurdere 
rimelighet av svar i tallregning og praktiske 
situasjoner.»

7. trinn, begreper og ferdigheter: «Utføre addi-
sjon, subtraksjon og multiplikasjon av brøker 
med sikkerhet med og uten digitale hjelpemid-
ler.»

På ungdomstrinnet kom vi fram til at vi skal 
ta utgangspunkt i kjennetegn på måloppnåelse, 
som er beskrevet i vurderingsveiledningen til 
eksempeloppgavene til skriftlig eksamen i mate-
matikk (fi nnes på Utdanningsdirektoratet sine 
nettsider). I motsetning til i heftet fra direktora-
tet der de for barnetrinnet bare opererer med to 
nivåer (høy/lav), er kjennetegnene her delt i tre 

nivåer. Dette passer oss bedre og disse antyder 
også karakterer. Kategoriene for ungdomstrin-
net er:
– begreper, kunnskaper, ferdigheter og 

resonnement
– problemløsing
– bruk av hjelpemidler
– kommunikasjon, presentasjon 

Et eksempel fra kategorien «begreper, kunnska-
per, ferdigheter og resonnement»:

Beskrivelse av «låg» kompetanse (karak-
teren 2): Eleven bruker et uformelt språk til å 
uttrykke en forenklet tankegang.

Beskrivelse av «nokså god»/«god» kompe-
tanse (karakteren 3 og 4): Eleven kan bruke et 
matematikkfaglig språk og gjennomføre enkle 
resonnementer.

Beskrivelse av «mykje god»/«framifrå» 
kompetanse (karakter 5 og 6): Eleven er sikker 
i å gjennomføre logiske resonnementer med et 
klart matematisk formspråk.

Et mål for oss er å knytte sammen alt vurde-
ringsarbeidet i matematikk som gjennomføres 
på vår skole, slik at det er sammenheng mellom 
de vurderingsformene vi bruker og tilbakemel-
dingene som gis til elevene. I tillegg må det være 
en rød tråd fra 1. til 10. trinn i vurderingsarbei-
det innenfor faget. Det gjenstår en del arbeid, 
utprøving og sikkert også justering for at vi skal 
føle at vi er kommet godt inn i nye rutiner, men 
allerede på dette stadiet i vurderingsprosjektet 
mener vi det vurderes bedre og hyppigere enn 
tidligere ved vår skole.

På Skranevatnet skole brukes varierte under-
veisvurderingsformer som for eksempel 
– kapittelprøver 
– terminprøver
– egenvurderingsark der elevene, underveis 

i arbeidet med et emne, kan fylle ut hvor 
godt de mestrer ulike deler av emnet.

– Elever vurderer ved hjelp av små tester som 
de retter selv, og som sier noe om hvilket 
nivå de skal jobbe på etter innledningen i 
et kapittel
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– vurderingsark som fylles ut av lærer etter 
observasjoner, eller ved retting av oppgaver 
gitt til eleven, og som gis som tilbakemel-
ding til eleven.

– Vurdering av muntlige presentasjoner der 
også digital kompetanse innenfor matema-
tikk skal være en del av fremføringen.

Ulike vurderingsark kan du laste ned fra www.
caspar.no/tangenten/2009/skranevatnet.pdf.

En utfordring vi har tatt tak i, er å koble de 
ulike underveisvurderingene av konkrete deler 
av matematikken til mer helhetlige uttrykk i 
form av kjennetegn på måloppnåelse. Samtidig 
er det også et mål for oss å gjøre vurderingsar-
beidet overkommelig for lærerne. 

Tidligere fokuserte vi mest på å måle hvor 
godt elevene har på plass ulike deler av det 
emnet de har jobbet med. Dette skal vi også 
gjøre i fremtiden, men nå skal vi også vurdere 
og gi tilbakemelding på kvaliteten til det eleven 
mestrer, uttrykt ved kjennetegn som knyttes til 
fl ere kompetansemål om gangen. Dette er et 
arbeid som vi så vidt har begynt på, og som vi 
har tanker om hvordan kan gjennomføres. 

Vi tenker oss at tilbakemeldinger på prøver 
vil være delt. Som tidligere blir en prøve levert 
tilbake med opplysninger om poengsum og 
karakter. I tillegg jobber vi med at oppgavene 
på skriftlige prøver skal sorteres etter innhold. 
Eksempel på dette kan i geometri på 9. trinn 
være; «Regne ut arealet av overfl aten til romfi -
gurer» eller «Kunne bruke Pytagoras’ læreset-
ning». 

Ved at læreren i et regneark plotter inn antall 
poeng oppnådd på hver oppgave, og regnearket 
legger sammen poengene i hver oppgavetype, så 
vil eleven på hver slikt punkt få tilbakemelding 
om hvor mange poeng som er oppnådd av antall 
mulige. Dette er en veldig konkret tilbakemel-
ding som forteller elevene hvordan de mestrer 
spesifi kke deler av emnet. 

Regnearket skal i tillegg informere om hvor-
dan eleven gjør det i forhold til kjennetegnene 
på måloppnåelse. Enkelte av disse kjenneteg-

nene er det ikke mulig å la et regneark være med 
på å vurdere. Lærer trenger derfor et eget vurde-
ringsark. For eksempel må vurderingsuttrykket 
«Eleven presenterer løsninger på en oversiktlig, 
systematisk og overbevisende måte» vurderes av 
lærer parallelt med rettingen som gir poeng på 
de ulike oppgavene på en prøve.

Oppsummert vil et vurderingsark til en 
kapittelprøve gi tilbakemelding om hvor mange 
poeng elevene fi kk på ulike de oppgavetypene, 
og i tillegg også si hvordan de skåret i forhold til 
kjennetegnene på måloppnåelse.

Ved utviklingssamtalene som gjennomføres 
to ganger per år fra 1. til 10. trinn, ønsker vi på 
sikt at eleven skal få utdelt et vurderingsark som 
er en sammenfatning av vurderingsuttrykkene 
gitt i løpet av semesteret. Vi ser på dette som en 
slags punktvurdering. Vurderingsarkene vil da 
beskrive elevens helhetlige kompetanse innen 
faget og i tillegg skal de gi tips om hvordan 
eleven kan utvikle seg videre i faget. Et poeng 
for oss er at disse tilbakemeldingene skal være 
konkrete og oversiktlige. 

På grunnlag av vel utprøvd underveisvurde-
ring fra 1. til 10. trinn, ser vi også klart behovet 
for en foreløpig sluttvurdering etter 2., 4. og 7. 
årstrinn. Dette er som kjent årstrinn der alle 
kompetansemålene innenfor perioden skal være 
oppnådd. Denne vurderingen vil derfor i større 
grad bære preg av en form for sluttvurdering, og 
kan være til stor hjelp når man skal overlevere 
elever til neste hovedtrinn. Dette har vi enda 
ikke kommet i gang med, men vi ser for oss at 
det må bli en form for et vurderingsark der det 
sies noe om på hvilket nivå (lav/middels/høy) 
eleven er, innenfor de ulike kategoriene i faget, 
etter 2., 4. og 7. trinn.

Med dette tror vi at vi kan gi en helhetlig, 
grundig og læringsfremmende vurdering av 
elevene fra 1.–10. klasse.
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Bodil Kleve og Helga Kufaas Tellefsen

Stegmodellen i matematikk
Stegmodellen i matematikk – vurdering for 
læring? er et skoleutviklingsprosjekt med fokus 
på resultater og undervisningspraksis i real-
fagsfeltet med to utviklingsperspektiv; videre-
utvikling av undervisningspraksis i realfag og 
videreutvikling av skolen som lærende orga-
nisasjon. Hovedmålene er å implementere en 
praksis der tilpasset opplæring for den enkelte 
elev er et grunnleggende prinsipp, samt å utvi-
kle en kultur der skolene utvikles til en lærende 
organisasjon gjennom vurdering av seg selv og 
det læringsutbytte som oppnås. Tre ungdoms-
skoler i Oslo har samarbeidet med Høgskolen i 
Oslo om innføringen av stegmodellen og bruk 
av stegark i faget matematikk. De fi kk midler fra 
prosjektet, «Fra ord til handling». Prosjektledel-
sen (rektorene og en matematikklærer fra hver 
skole) ba oss som kompetansemiljø på Høgsko-
len i Oslo om veiledning og samarbeid.

Om stegmodellen
Stegmodellen består av stegark og stegprøver. 
Hensikten er at hver elev, enkeltvis, parvis eller 
i små grupper, skal kunne jobbe med matema-
tikk på sitt nivå og bli veiledet av læreren og 

hverandre på dette nivået. Alle elevene skal 
dermed kunne jobbe med samme tema samti-
dig. På denne måten ønsket matematikklærerne 
ved de tre skolene å imøtekomme prinsippet i 
Kunnskapsløftet om tilpasset opplæring. Det 
er viktig at stegmodellen i dette prosjektet ikke 
forveksles med «målark som avkrysningsark». 
Stegarkene i modellen er ikke utformet som 
avkrysningsark. I følge en av initiativtakerne 
på er dette «en modell for å lære matematikk». 
Steg arkene inneholder konkrete mål og kriterier 
for måloppnåelse. De er utformet som lærings-
ark hvor «kjennetegn for måloppnåelse» står 
som differensierte underpunkter. Elevene kan 
jobbe med stegarkene alene eller sammen med 
andre. I samarbeid kan de hjelpe hverandre og 
diskutere og oppklare problemene sammen. 
Stegprøvene er ark med differensierte oppgaver 
som elevene gjør når de føler de mestrer steg-
arket på sitt nivå. Stegprøvene kan tas med og 
uten hjelpemidler, hjemme eller på skolen. De 
får tilbakemelding fra læreren på måloppnåelse 
og på hva de eventuelt må jobbe mer med før 
de går til neste stegark. På den måten fungerer 
stegprøvene som en vurdering for å kunne gå 
videre til neste stegark.

Vår rolle
For oss er dette et forsknings- og utviklingspro-
sjekt. Vi undersøker utviklingsprosessen i lærer-
nes arbeid samtidig som vi driver utviklingsar-

Bodil Kleve, Høgskolen i Oslo
bodil.kleve@lui.hio.no
Helga Kufaas Tellefsen, Høgskolen i Oslo
helgakufaas.tellefsen@lui.hio.no
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beid gjennom deltakelse og ved å stille spørsmål. 
Vi ser at spørrende og utforskende aktiviteter i 
fellesskap med lærerne er viktig for å få kunn-
skap om matematikkundervisning.

Teorigrunnlaget i prosjektet er sammen-
fallende med forskningskonsortiet «Teaching 
Better Mathematics» (prosjekt.uia.no/tbm/). For-
målet er å utvikle kunnskap og praksis i forbin-
delse med matematikkundervisning gjennom 
utvikling av ulike grupper av læringsfellesskap. 
Vi antar at lærere og didaktikere bringer ulik 
erfaring og kunnskap inn i læringsfellesskapet, 
hvor utvikling av faglig og didaktisk kunnskap 
i matematikk fi nner sted. Sammen kan vi dra 
veksler på de ulike gruppers spesialiserte kunn-
skap i utviklingsarbeidet gjennom å utforske, 
stille spørsmål og å søke svar. «Together, we 
ask and seek to answer questions to enable us 
to know more about mathematics teaching and 
learning» [1]. Forskning basert på «Inquiry 
Community» betyr at utvikling av undervis-
ningspraksis er en følge av kritisk justering av 
egen praksis. Det innebærer å omforme egen 
praksis for å møte utfordringene «en kritisk 
justering av egen praksis» fører med seg. 

Tilpasset opplæring 
Lærerne på de tre ungdomsskolene ønsket altså 
å utvikle stegmodellen med bakgrunn i tilpas-
set opplæring. LK 06 [2] legger vekt på tilpasset 
opplæring: 

«Undervisningen må tilpasses ikke bare fag 
og stoff, men også alderstrinn og utviklingsnivå, 
den enkelte elev og den sammensatte klasse. 
Opplæringen må tilpasses slik at barn og unge 
får smaken på den oppdagerglede som kan 
fi nnes både i nye ferdigheter, praktisk arbeid, 
forskning eller kunst» [2, s. 10]. 

I LK06 er tilpasset opplæring overordnet 
med tanke på å tilrettelegge ut ifra den enkelte 
elevs forutsetninger og læringsmål [3]. Tilpasset 
opplæring i et klasseromsfellesskap ser dermed 
ut til å kunne bli erstattet av mer ekstrem dif-
ferensiering i LK06 [4]. 

Haug [5] diskuterer begrepet «tilpasset opp-

læring». Han konkluderer med at det på den ene 
side omfatter og skal imøtekomme behovet for 
individualisert og differensiert undervisning. 
På den annen side representerer begrepet en 
generell holdning til arbeidet i skolen, nemlig 
at man både skal ta hensyn til elevenes ulike 
forutsetninger, og også se på ulikheten mellom 
de enkelte elevene som en ressurs for virksom-
heten i skolen.

Ulike tiltak kan settes i verk ved en skole som 
ledd i tilpasset opplæring. Disse tiltakene kan 
være av organisatorisk art, som delingstimer, 
tolærersystem og gruppedeling. De kan også 
være av mer didaktisk karakter, med fokus på 
skolens og lærernes didaktiske kompetanse og 
matematikklærernes matematikkfaglige kom-
petanse [6]. 

Lærerne ved skolene vi samarbeider med, 
valgte å innføre en stegmodell i matematikk, 
som vi ser på som et tiltak av didaktisk karak-
ter, for å imøtekomme Kunnskapsløftets førin-
ger om tilpasset opplæring. Spørsmålet det står 
igjen å svare på, og som belyses til slutt i artik-
kelen, er i hvilken grad modellen svarer til og 
ivaretar disse føringene.

Matematisk kompetanse
Brekke [7] pekte på fem komponenter som 
utgjør det en kan kalle matematisk kompetanse: 
Faktakunnskap, ferdigheter, begrepsstrukturer, 
generelle strategier og holdninger. Disse kompo-
nentene dannet grunnlaget for de diagnostiske 
oppgavene som ble utviklet og gjenstand for en 
stor undersøkelse i norsk skole på 1990 tallet, 
KIM-prosjektet [7].

Senere har Niss [8] delt kompetanse inn i 
fl ere komponenter: Tankegangskompetanse, 
problembehandlingskompetanse, modellerings-
kompetanse, resonnementskompetanse, repre-
sentasjonskompetanse, symbol- og formalis-
mekompetanse, kommunikasjonskompetanse, 
hjelpemiddelkompetanse. Alle disse kompetan-
sene må igjen sees i sammenheng med hvilket 
nivå en tilstreber kompetansen på. I utformin-
gen av de nasjonale prøvene i matematikk tok 
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Matematikksenteret utgangspunkt i Niss sine 
kompetanseområder [9], se fi gur 1. Hensikten 
med de nasjonale prøvene var at de skulle vise 
hvilke kompetanser elevene hadde i matema-
tikk og å danne en kompetanseprofi l av hver 
elev. Dette har imidlertid av ulike årsaker ikke 
skjedd i den grad som det var tilsiktet. Men det 
har likevel dannet grunnlag for kompetanseom-
rådene som mange lærere bruker i dag når de 
skal bryte ned målene i kunnskapsløftet, nemlig 
fakta og ferdigheter, forståelse og anvendelse.

Alle målene i Kunnskapsløftet er kompetan-
semål. Det innebærer at hvert mål omfatter tre 
komponenter som til sammen utgjør kompetan-
sen. De tre komponentene er ferdigheter, forstå-
else og anvendelse. Ferdigheter vil si å kunne 
omgås og bruke regneoperasjoner og symboler 
og automatisering av regneferdigheter. Forstå-
else handler om begrepsforståelse og å kunne 
tenke, resonnere og kommunisere. Anvendelse 
er å kunne løse problemer og modellere. Alle 
komponentene spiller sammen og utgjør det vi 
kan kalle helhetlig matematisk kompetanse. Se 
fi gur 1.

Lærernes arbeid med stegmodellen
Lærerne startet med å lage stegarkene våren 
2006 og de ble de tatt i bruk skoleåret 2006/2007. 
Våren 2007 hadde vi tre dager sammen med 
lærerne hvor vi diskuterte stegarkene de brukte. 

På forhånd hadde vi studert alle stegarkene 
innen temaene tall og algebra. Vi hadde mange 
spørsmål og innspill. Gjennom diskusjoner 
med oss som didaktikere og med hverandre, 
fant lærerne ut at stegene de hadde utarbeidet 
og som de nå brukte, i altfor stor grad bare 
inneholdt kriterier for måloppnåelse innenfor 
kompetanseområdet fakta og ferdigheter. Det 
betød at de innså at de ved å bruke stegarkene i 
sin daværende form ikke kunne si noe om elev-
enes helhetlige matematiske kompetanse. Målene 
fra LK06 hadde de brutt ned til mange delmål. 
Siden elevene har ulike læringsstrategier var det 
slett ikke sikkert at rekkefølgen på alle delmå-
lene passet alle elever. Dette understrekes også 
av Røsseland og Stedøy-Johansen [10]. Lærerne 
besluttet derfor å endre både rekkefølge, mål 
og kriterier. Det ble viktig for dem å sørge for 
at kriterier for måloppnåelse som forståelse og 
anvendelse ble ivaretatt. 

Stegmodellen har en temabasert struktur. 
Hvert tema innen faget deles opp i mindre steg. 
Hvert steg inneholder en detaljert plan over hva 
som skal læres. Når eleven mener å ha oppnådd 
målene, tar eleven en stegprøve for å teste om 
de har nådd målene. Hvert tema skal også ha 
med mål hentet fra fagplanene fra videregå-
ende skole for å kunne ivareta alle elever. Hvor 
mange steg et tema inneholder varierer fra tema 
til tema. Læreboka brukes som oppgavebok der 

Anvendelse Forståelse  Ferdigheter

Problemløsningskompetanse

Modelleringskompetanse

Resonnemenstkompetanse

Tankegangskompetanse

Kommunikasjonskompetanse

Representasjonskompetanse

Symbol- og 
formalismekompetanse

 Hjelpe-  middel-  kompetanse

forståelse ferdigheter

anvendelser

Figur 1
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hvert steg anbefaler oppgaver etter tilpasset 
nivå. To av tre timer i uka er nivådelte. Da er 
elevene delt inn i mestringsgrupper. Den enkelte 
gruppe kan ha elever med både høy og lav grad 
av måloppnåelse. Vitsen er å dele inn etter hvor 
mye hjelp den enkelte trenger. Lærertettheten 
varierer derfor fra gruppe til gruppe.

For å illustrere lærernes arbeid med revide-
ringen av stegarkene vil vi bruke likninger som 
eksempel. Når det gjelder stegarket for likninger 
1 (se fi gur 2), ser vi at allerede i overskriften, 
’fl ytt og bytt’, signaliseres et syn på matema-
tikk der ferdigheter står sentralt. Går vi videre 
til målene, ser vi også der at det er ferdigheter 
som vektlegges. Begreper som «fl ytt og bytt» 
og «bruk av motsatt regneart» går igjen. Inn-

holdet i dette stegarket hadde dermed stor vekt 
på ferdig hetskomponenten av den matematiske 
kompetansen, og anvendelses- og forståelses-
komponentene kom ikke frem. 

I det reviderte stegarket (se fi gur 3) ser vi 
at målene har fått en annen karakter. Her har 
lærerne forsøkt å lage mål som ivaretar kompe-
tanse som forståelse og anvendelse. For å kunne 
vurdere hva elevene kan, og for å kunne gi fag-
lige tilbakemeldinger, må læreren kunne kjenne 
igjen og beskrive elevens kompetanse. Kjenne-
tegnene skal beskrive hvordan elevene mestrer 
kompetansemålene. Disse beskriver kvaliteten 
på det elevene mestrer i forhold til kompetanse-
målene. Et spørsmål det da blir nærliggende å 
stille, er om stegarket etter revidering svarer til 

Figur 2: Stegark ’Likninger 1’ før revidering

Likninger 1  Flytt og bytt, multiplikasjon og divisjon   

 

 

 

 

 

Mål:- Kunne løse enkle likninger med addisjon og subtraksjon. 

Løs oppgavene ved hjelp av ”flytt og bytt”. 

a) X + 4 = 10 b) X + 20 = 11  c) X – 5 = 12 

Mål:- Kunne løse enkle likninger med multiplikasjon og divisjon. 

Løs oppgavene ved å bruke motsatt regneart. 

a) 
3
X

 = 6  b) 
5
X

 = 2 c) 
6
X

  = 8 d) 3X  = 24 e) 4X = 32 

Mål:- Kunne løse likninger med flere regnearter i samme likning. 

Løs oppgavene ved først å bruke ”flytt og bytt”, og deretter bruke motsatt regneart. 

a)  8 X + 4 = 20  b) 4X + 3 = 35  c)  6X – 9 = 33  d)  
3
X

 + 3 = 6  

e)
5
X

+ 9 = 12  f) 
6
X

 - 5 = 7 

Ord og uttrykk du skal kunne: 

Det er lurt å ha forklaringer på ordene i elevboka. 

- Likning 
- ”Flytt og bytt” regel  
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intensjonen som lærerne hadde. 

Diskusjon
I Stortingsmelding 16, 2007 legges det stor vekt 
på tilpasset opplæring koblet opp mot vurde-
ring. Vurdering blir sett på som en viktig og 
nødvendig faktor. Begrepet tilpasset opplæring 
kobles tettere opp mot effektivitet, læring og økt 
læringsutbytte enn hva som har vært gjort tid-

ligere. Det kan se ut som tilpasset undervisning 
og vurdering også blir sett på som virkemidler 
for å løfte norske elevers prestasjoner slik at vi 
kan forbedre vår posisjon i PISA og TIMMS. 
Det er neppe tilfeldig at avsnittet om vurdering 
i St.meld. 16 har fått plass rett etter avsnittet om 
tilpasset opplæring [11].

I følge lærerne er det viktig med klare kjen-
netegn på måloppnåelse for å kunne gi elevene 

Figur 3: Stegark ’Likninger 1’, etter revidering

Likninger 1   Sette prøve og ”flytt og bytt” 

 

 

 

 

Mål: 

1. Kjenne igjen likninger, 
bruke hoderegning og forstå 
hva likhetstegnet betyr. 

2. Løse en enkel likning som 
inneholder addisjon eller 
subtraksjon, og ”sette prøve 
på svaret”.

3. Sette opp en likning som 
løsningsmetode på et 
tekststykke.

Eksempel: Likninger er en 
slags balanse. Det skal være 
like mye på hver side av 
likhetstegnet; tenk på en vekt

Pose + 4 kuler = 10 kuler.

X + 4 = 10

Hvis x = 6 vil høyre og venstre 
side bli like.

6 + 4 = 10

10 = 10, her er det nå 
balanse!

Eksempel: 

Vi bruker ”flytt og bytt”

X + 4 = 10

X + 4 – 4 = 10 – 4

X =  6

Sette prøve:

Venstre side Høyre side

X + 4        =    10

6 + 4        =    10

10 = 10

Eksempel: 

Truls har 4 kroner. Hvor mange 
kroner mangler han hvis han 
skal kjøpe en avis til 10 kroner?

Mangler+4 kroner= avis 

X + 4 = 10

X + 4 – 4 = 10-4

X =  6

Oppgave:

X + 20 = 31

Oppgave:

a) X + 20 = 11

b) X – 5 = 12

Oppgave: 

Per og Ole har til sammen 145 
fotballkort. Per har 110 kort. 
Hvor mange fotballkort har Ole.

Ord og uttrykk du skal kunne: 

Det er lurt å ha forklaringer på ordene i elevboka. 

- Likning 
- Variabel og konstant 
- ”Flytt og bytt” regel 
- ”Sette prøve på svaret” 
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god tilbakemelding. Det er dette som er «vurde-
ring for læring». Kompetansemålene beskriver 
hva elevene skal mestre etter endt opplæring på 
ulike trinn, mens kjennetegn på måloppnåelse 
beskriver kvaliteten på det elevene mestrer i 
forhold til kompetansemålene. Kjennetegn på 
ulike nivå er ment å få fram forskjeller i faglige 
prestasjoner. Å utvikle stegark med gode kjen-
netegn på måloppnåelse har vist seg ikke å være 
enkelt for de lærerne som jobber med å utvikle 
stegmodellen. 

Foreløpig har vi som didaktikere jobbet tett 
med prosjektgruppa i utvikling og revidering 
av stegarkene. Kastellet skole i Oslo var den 
skolen som tok initiativ til utvikling og bruk 
av stegmodellen i matematikk. Det er også den 
skolen som i størst grad har innført modellen 
i matematikkundervisningen på ungdomstrin-
net. Lærerne der omtaler oss som «våre kri-
tiske venner». Vi får uttalelser fra lærerne som 
«Dette har fått meg til å refl ektere over kompe-
tansemålene og hvordan målene må være for å 
ivareta anvendelse og forståelse og ikke bare 
fakta og ferdigheter.» Endringsprosessen er 
fortsatt i gang i blant lærerne, ikke bare i pro-
sjektgruppa. En kommentar fra en av lærerne 
som har jobbet mye med utarbeidelsen av steg-
arkene og som er en ressursperson i hele gruppa 
sier: «Vi forstår nå at stegarkene ikke skal bli et 
ferdig produkt, men det vil være en prosess som 
er i stadig utvikling – selv om rektor ønsker å 
se på det som noe som skal bli et ferdig pro-
dukt.» Denne kommentaren viser hvor viktig 
det er hele tiden å jobbe sammen for å utvikle 
sin egen undervisning og dermed sin egen fag-
lige og didaktiske kompetanse. En annen lærer 
utrykte det slik: «Stegmodellen gjør at vi hjelper 
til med å løse problemer som elevene har. Vi 
lærere er jo ellers eksperter til å løse problemer 
som elevene ikke har.» Vi ser på utviklingen av 
lærernes faglige og didaktiske kompetanse som 
et viktig aspekt i dette arbeidet. Det ligger uten-
for omfanget av denne artikkelen å gå nærmere 
inn på det her, men det er nærmere beskrevet i 
[12]. Det er likevel viktig å stille spørsmål som 

Ball, Hiss & Bass [13] diskuterer: Hvem kan 
matematikk godt nok for å undervise elever på 
et gitt nivå og hva vil det si å kunne matematikk 
for å undervise? Det krever en høy matematisk 
og didaktisk kompetanse hos lærere for å kunne 
utvikle stegarkene slik at de kan fungere godt 
som tilpasset opplæring og dermed som vurde-
ring for læring.

Ved bruk av stegmodellen sier lærerne at 
elevene til enhver tid vet hvor de står faglig 
og hvor de skal – «de er ikke bare ute og går». 
Videre sier lærerne, og det er matematikklærere 
med lang undervisningserfaring, at de aldri har 
hatt så god oversikt over hvor hver enkelt elev 
befi nner seg rent faglig som nå. De får sjekket 
opp hva elevene kan i forhold til målene på steg-
arkene. Elevene får jevnlig faglig tilbakemelding 
av læreren. «Dette er en god måte å tilpasse 
undervisningen til den enkelte elev, både den 
sterke og den svake eleven; mindre tavleunder-
visning og mer veileding/hjelp i mindre grupper 
eller individuelt», blir det sagt. Dessuten bidrar 
modellen til at elevene selv velger når de vil ta 
en stegprøve og få tilbakemelding om de kan 
gå videre til neste steg. Således ligger ansvaret 
for faglig progresjon både hos eleven og også 
hos læreren som bruker stegprøven som vurde-
ring for videre læring. Elevene som kommer til 
Kastel let skole i 8. klasse synes det er motiver-
ende med den form for synlig progresjon. 

Det ligger også store utfordringer i å bruke 
stegmodellen. For det første er det viktig at 
modellen er forankret i personalet. Videre er 
det viktig å betrakte modellen som dynamisk, 
dvs. under stadig utvikling. Lærerne uttrykker 
også at det å drive med utforskningsoppgaver 
og problemløsning ikke er så enkelt, og at de der 
har et stykke arbeid igjen. Men uansett, steg-
modell eller annet utviklingsarbeid, lærerne på 
Kastellet skole er engasjerte og stadig opptatt av 
å revidere stegarkene for å forbedre modellen. 
Gjennom dette arbeidet utvikler de også sin fag-
lige og didaktiske kompetanse.
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Gro Halvorsen, Anne Elisabeth Trevland

Vurdering for å auke læring
Me er to lærarar som arbeider ved Sagvåg skule 
som ligg i Stord kommune i Hordaland. Siste 
året arbeidde me med eit prosjekt om elevvur-
dering. Me hadde eit ynskje om å gjere elevane 
meir deltakande i vurderinga av måloppnåing, 
også knytt til faglege mål.

Me legg til grunn defi nisjonane til Bjørndal 
og Jensen når me bruker omgrepa vurdering og 
mål. Bjørndal, [1] defi nerer vurdering som: «En 
kontinuerleg prosess av konstatering, vurdering 
og forbetring». Jensen, [5] seier at mål er noko 
elevane skal arbeide mot, og som dei skal vite 
om dei nærmar seg eller ikkje.

Kvifor elevvurdering?
PISA-undersøkingar har vist at norske elevar 
skårer dårlegare i norsk, matematikk og natur-
fag enn andre land det er naturleg å samanlikne 
seg med. Den nye læreplanen gjorde det meir 
aktuelt å arbeide med læring ut frå mål og lære 
å vurdere eigen innsats og læring. Forskrift til 
opplæringslova § 3.1, [6], seier: «Det skal leg-
gjast vekt på å gi god tilbakemelding og rett-
leiing til elevane. Det skal også leggjast til rette 

for at elevane kan gjere god eigenvurdering.» 
Vårt mål har vore å gjere elevane medvitne om 
mål, og kriterier for måloppnåing. Me trur at 
dette vil auke arbeidsinnsats, motivasjon og 
læring. Me ser at dette kan vere ein måte å til-
passe undervisninga, slik at elevane kan oppleve 
meistring og måloppnåing ut frå sitt nivå. 

Vurdering skal stimulere til lærelyst og auka 
læringsutbytte, og sørgje for at samfunnet og 
læraren får opplysningar om kvar eleven står 
fagleg [3]. Ein kan dele vurdering inn i formativ 
og summativ. Summativ, eller sluttvurdering, 
er vurdering som skjer etter at eit produkt er 
ferdig. Formativ, også kalla undervegsvur dering, 
er vurdering der ein rettleier eleven undervegs 
for å auke læringsutbyttet. Formativ vurdering 
har læring som hovudmål og peikar på kva 
elevane kan gjere vidare for å nå måla, [4]. Som 
følgje av Kunnskapsløftet kom det ei ny for-
skrift til opplæringslova fastsett juni 2006, [6]. 
Kapittel 3 handlar om vurdering. § 3.3 peikar 
på samanhengen mellom tilpassa opplæring og 
vurdering. «Elevane skal ha undervegsvurdering 
og sluttvurdering. Undervegsvurderinga skal 
ein gje fortløpande i opp læringa som rettlei-
ing til eleven. Ho skal hjelpe til å fremje læring, 
utvikle kompetansen til eleven, og gje grunnlag 
for tilpassa opplæring» Det er altså også ein klar 
samanheng mellom tilpassa opplæring og vur-
dering, den skal verke motiverande og lærings-
fremjande.

Gro A. Halvorsen, Sagvåg skule
gro.halvorsen@stord.kommune.no 

Anne Elisabeth Trevland, Sagvåg skule 
anne.elisabeth.trevland@stord.kommune.no
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Kompetansemåla i KL06, gjeld for alle elev-
ane, men ikkje alle kan ha like høg grad av 
måloppnåing. «Tilpassa opplæring betyr at elev-
ane skal få eit større ansvar for eiga læring, at 
dei må kunne velje lærestoff og arbeidsmåtar på 
bakgrunn av si eiga forståing av lærings behov.» 
sjå [3]. Konsekvensen av dette er at elevane må 
vite noko om kva målet er, og dei må kunne 
vurdere kvar dei er i høve til målet. Me legg til 
grunn at det er ein samanheng mellom refl ek-
sjon og prestasjon. Eleven kan vurdere sjølv, i 
samråd med læraren eller medelevar. Engh, 
Dobson og Høihilder [3] har gjort forsøk med 
eigenvudering og framhevar at dei yngste elev-
ane og dei med svakast prestasjonar hadde størst 
utbytte av eit slikt fokus. På barnetrinnet har 
ein hatt tradisjon for å vurdere elevane i høve 
til seg sjølv, ikkje til mål. Dette kan bli sett i 
kontrast til at KL06 føreset at vurdering etter 
mål for å betre læringa og den faglege utvik-
linga. Elevane må vite kva mål dei skal arbeide 
ut frå, og kva kriterier det er som tilseier at dei 
har nådd målet. God vurdering skal bidra til å 
fremje læring. Gjennom at elevane vert med-
vitne om læringsmål, og får hjelp til å vite kva 
som kan gjerast for å nå måla, vonar ein å auke 
kompetansen. Lærarane sine forventningar er 
med på å auke motivasjonen.

Dale og Wærness, [2], peiker på kjenneteikn 
ved ein læringskultur som fremjar lærelyst. I 
ein slik kultur kan elevane setje kortsiktige og 
realistiske mål, skulen skal leggja til rette for 
val av oppgåver, tempo og arbeidsmåtar der alle 
får utfordringar. Skulen fokuserer på individu-
ell meistring og forbetring. Elevane har høve 
til å vere med på planlegging, gjennomføring 
og vurdering av eige arbeid. Dei skal ha høve 
til å utvikle gode læringsstrategiar som gjer at 
dei lettare ser på vanskar dei møter i lærings-
prosessen som ein naturleg del av den. Skulen 
har eit vur deringssystem som fokuserer på 
kompetanse mål og meistring.

Vurdering på 1. og 2. steg 
På 1. steget var det ei utfordring å fi nne ein 
metode som fungerte godt når elevane skulle 
vurdere sin eigen innsats og læring. Me meinte 
det var viktig med små, konkrete og realistiske 
mål. Me var også medvitne om at barn i denne 
alderen lett let seg påverka av forventningar frå 
vaksne, særleg om dei vert stilt leiande spørs-
mål. Læraren sine forventningar vil påverka 
skuleprestasjonane. Arbeid med å vurdere mål 
skjer i samtale med elevane. Jo yngre elevane 
er jo meir konkret må språket vera. Me sette 
fokus på å snakka om kva elevane skulle læra før 
arbeidsøkta og om dei hadde lært det dei skulle 
etter arbeidsøkta. Dette såg me som starten på 
ein prosess. Me nytta dei same tre enkle sym-
bola for eiga vurdering på 1. og 2. steget. Me 
hang læringsmåla for veka opp i klasseromma. 
Mange elevar fekk eit forhold til plakatane på 
veggen. Det var lett for oss å peike på dei. På 1. 
steget var det naturleg med tal og bokstavar i til-
legg til sosiale mål. Då måtte ein passa på å fi nne 
andre mål til dei som kunne skriftsymbola. På 
2. steget skreiv me måla på vekeplanen, av og til 
fekk dei i lekse å fortelja til dei heime om det dei 
hadde lært i høve til måla, slik fekk både elevar 
og foreldre meir innsikt i det dei skulle læra. 
Me hadde arbeidsplanar der elevane skulle vur-
dere eigen innsats etterpå. Elevane på 2. steget 
vurderte etter kvart innsatsen sin ganske rea-
listisk. Nokre elevar, særleg jenter vurderte seg 
sjølv for strengt. Dei minste elevane vurderte 
alltid sin eigen innsats som svært god. Dette er 
nok eit kjenneteikn for alderssteget. Etterkvart 
jobba me med hovudmål og delmål og elevane 
fekk til dømes i oppgåve å fortelja til kvarandre 
kva dei hadde lært. Dei skulle slik vurdere både 
eigen innsats og læring. Felles oppsummering 
var med på å gi elevane nye idéar til kvarandre. 
Me har også før nytta elevsamtale i arbeidet 
med vurdering, men då la me berre vekt på det 
sosiale, no kom mål og måloppnåing i tillegg. 
Har ein eit godt læringsmiljø, trur me elevane 
vil respektere at me er ulike, og også forstå at det 
blir stilt forventning til alle om god innsats.
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Vurdering på 7. steg
Sagvåg skule er ein ny skule med moderne utfor-
ming. Det er mange vindauge, noko som gjer at 
elevane kan sjå kva som skjer utanfor romma 
noko som kan utfordre konsentrasjonen. Ele-
vane kan arbeida på store fellesareal. Det stil-
ler krav til at elevane faktisk gjer det dei skal. 
Det er viktig at vi trenar elevane våre opp til å 
ha fokus på læring. Tidlegare opplevde me at 
elevane brukte lang tid på å kome i gang med 
arbeidet, og mange fekk lite gjort. Då me starta 
med vurdering som arbeidsform, var det natur-
leg å starte med at elevane skulle vurdere eigen 
arbeidsinnsats. Lærar og elevar brukte tid på å 
defi nere kva god arbeidsinnsats var. Me brukte 
loggbøker. Me brukte prosent som skala; elevar 
som hadde jobba så godt som dei kunne, hadde 
jobba 100%, var innsatsen under 100%, grunn-
gav dei også kvifor innsatsen ikkje var på topp. 
Me opplevde at elevane vart utruleg motiverte. 
Det vart stor skilnad i arbeidsinnsatsen. 

Klassen skulle arbeide med areal og omkrins 
av geometriske fi gurar. Det hadde klassen gjort 
tidlegare også, så me visste at nokon kanskje 
kunne dette, medan andre hadde trong for å 
jobbe vidare med det. Det vart viktig å tilpasse 
oppgåvene sånn at alle kunne få kome vidare. 
Me ville arbeide med læringsmål og i vårt døme 
innebar det at alle kunne rekne omkrins og 
areal av trekant og fi rkant. Når dei kunne det, 
så skulle dei jobbe vidare med parallellogram, 
deretter samansette fi gurar. Måla vart klargjort 
for elevane både munnleg, visuelt ved oppslag 

og ved at dei stod på eit oppgåveark der me kom 
med framlegg til kva elevane kunne jobbe med 
for å nå måla. Elevane måtte sjølv velje kva opp-
gåver dei ville gjere for å nå målet. Det var ikkje 
meininga at alle skulle gjere alle oppgåvene. 
Etter kvar arbeidsøkt skreiv elevane i loggbøkene 
sine. Der ville me få elevane til å refl ektere over 
arbeidsinnsats og oppnåing av læringsmål. Me 
varierte spørsmåla som elevane skulle refl ektere 
over. Eit spørsmål kunne vere: Kor langt er du 
komen i å nå målet? Kva har gjort at du er komen 
langt på å nå målet/ikkje er komen så langt på å 
nå målet? Då me leste loggbøkene, opplevde me 
at me fekk ei ganske god oversikt over kor langt 
elevane var komne. Me opplevde at elevane blei 
motiverte til vidare innsats gjennom å vurdere 
eigen innsats. 

Loggbøkene vart brukt etter kvar matema-
tikkøkt i denne perioden, og me fann etterkvart 
ut at alle hadde nådd målet med å kunne rekne 
omkrins og areal av trekantar og fi rkantar. Me 
hadde ei lita prøve som elevane retta sjølve, for å 
sjå om dei verkeleg hadde nådd måla sine. Resul-
tatet imponerte oss. Det såg ut til at både svake 
og sterke elevar hadde nådd lengre. 

Gjennom bruk av loggbok såg me at elevane 
hadde eit fattig vurderingsspråk. Samtale om 
vurdering er viktig for å auke elevane si vurde-
ringskompetanse. Dei treng eit større ordforråd. 
Variasjon i vurderingsform er også viktig. Me 
kan bruke loggbok, samtale (individuelt eller 
gruppe), digital loggbok eller symbolvurdering. 
Det sentrale er at elevane refl ekterer over kva dei 
har lært.

Me har brukt mål og vurdering av målopp-
nåing i andre fag også. Me erfarer at elevane 
arbeider betre når dei veit kva dei skal lære. Ele-
vane vart spurt om dei tykte det var til hjelp å få 
vite målet på førehand. Me fekk svar som: «Det 
hjelpte veldig masse», «Ja, eg veit at eg skal lære 
det, og då står eg på.» Gjennom arbeidet med 
eigenvurdering har me opplevd at fokus på mål-
setjing betrar prestasjonane, styrer merksemda, 
mobiliserar innsatsen og gjer elevane meir uthal-
dande. Undervegs har me diskutert om kva for 
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mål ein skal fokusere på. Kvifor er det eine målet 
viktigare enn det andre? Alle fag har sine mål, 
og ein kan ikkje fokusere like mykje på alle heile 
tida. Dette har vore lettare med dei minste ele-
vane, der svært mykje handlar om å lære å lese, 
skrive og rekne. Sjølv om me opplever at elev-
ane lærer meir når me fokuserer på mål, veit me 
ikkje kva dei ville lært om me ikkje gjorde det. 
Me kan berre gå ut frå våre eigne observasjonar, 
og det elevane sjølve har sagt om kor nyttig dette 
er. Det vil og vere store variasjonar mellom ulike 
elevar, alderssteg og rammevilkår.
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Anne Kristin Rønsen

God vurdering i barneskolen
Internasjonale tester som PISA og TIMSS har 
skapt et massivt fokus på vurdering også i det 
norske utdanningssystemet. Norske elever har 
vist resultater under gjennomsnittet på disse 
testene. Dette bekymrer både foreldre, lærere 
og politikere. Et av de forhold der OECD retter 
sterkest kritikk mot norske lærere dreier seg om 
deres mangel på det de kaller formative vurde-
ringsstrategier. Dette er særlig alvorlig fordi det 
er nettopp denne formen for vurdering interna-
sjonal forskning fremhever som spesielt viktig 
for elevenes læring [7].

LK06 har et annet fokus på vurdering og 
læringsutbytte enn det tidligere læreplaner har 
hatt. De siste årene har vi også fått fl ere lov- og 
forskriftsendringer som stiller klare krav til vur-
dering av elever helt ned i første trinn på barne-
skolen. En lærer skal ikke bare holde elevene i 
aktivitet med oppgaver og prosjekter men også 
kontinuerlig vurdere elevenes læringsutbytte. I 
forskrift til opplæringslova § 3-3 og § 3-4 [4] 
står det beskrevet hvordan vurdering skal gis. 
For det første skal vurdering uten karakter gis 
på alle trinn. For det andre skal vurderingen 
deles inn i det forskriften kaller underveisvur-
dering og sluttvurdering. Underveisvurdering, 

eller formativ vurdering som er betegnelsen 
OECD bruker, skal gis fortløpende til eleven i 
læringsarbeidet. Den skal fungere som lærings-
støttende veiledning. Sluttvurdering er i for-
skriften beskrevet som den delen av vurderin-
gen som graderer elevens kompetansenivå ved 
sluttført grunnskoleopplæring.

Det har etter hvert utviklet seg et marked i 
skolesektoren for ulike kompetansehevingstil-
tak relatert til vurdering. Kurs og seminar tilbys 
lærere, skoleledere og skoleeiere på løpende 
bånd, men det tilbakevendende spørsmålet er 
ikke et enkelt spørsmål å besvare; Hva er det 
som virker?

Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) har 
gjennom prosjektet Refl eksjonsbaserte lærermap-
per som redskap for utvikling av vurderingskom-
petanse (RLM) innledet et tett samarbeid med 
lærere og rektorer ved to barneskoler i Stord 
kommune. Lærere og rektorer ved disse sko-
lene har siden høsten 2007 jobbet spesielt med 
vurderingskompetanse og utvikling av denne 
sammen med forskere fra HSH. I denne artik-
kelen vil det bli pekt på tre grunnpilarer som 
bør være tilstede i en god vurderingspraksis, 
nemlig målfokusering, eksplisitte kriterier og 
tilbakemelding til elevene. Når Opplæringslova 
vektlegger underveisvurdering i vurderingsar-
beidet slik den gjør i dag blir disse tre områdene 
sentrale i enhver vurderingspraksis. I artikkelen 
vil temaene bli eksemplifi sert og illustrert ved 

Anne Kristin Rønsen, 
Høgskolen Stord/Haugesund
akr@hsh.no

tangenten 1 2009.indd   22tangenten 1 2009.indd   22 30.08.2011   22:35:2230.08.2011   22:35:22



tangenten 1/2009 23

hjelp av utsagn og situasjonsbeskrivelser hentet 
fra lærere og elever ved de to prosjektskolene. 
Lærerne ved disse skolene har gjennom arbei-
det i prosjektet kommet fram til fl ere metodiske 
grep de ser som viktig å ta i bruk i sin undervis-
ning for å skape en god vurderingspraksis for 
seg selv og sine elever. De metodiske grepene 
peker i sin tur tilbake på de tre grunnpilarene.

Målfokusering
Målfokusering har gjennom LK06 fått en annen 
plass i undervisningen. Nå heter det at elevene 
skal kunne, mens forventingene i tidligere lære-
planer mer gikk i retning av at elevene skulle 
ha gjort eller ha fått kjennskap til. En utfordring 
for mange lærere har vært å bryte kompetanse-
målene i læreplanen ned til læringsmål elevene 
forstår og kan arbeide med. For lærerne ved 
de to prosjektskolene var dette en omfattende 
prosess å gå i gang med. Truls, som er lærer på 
femte trinnet, problematiserer arbeidet med 
læringsmål på denne måten:

Har elevane lese læringsmåla på arbeidspla-
nen, forstått dei, eller kan dei nokre av måla 
frå før? Bryr dei seg om måla? Er dei til 
hjelp? Korleis veit dei at dei har nådd måla? 
Når eg såg på måla for denne veka, så var 
dei greie å skjøne for meg. Skjønar elevane 
dei også?

Målfokusering er relativt nytt i norsk skole. 
Å bryte kompetansemålene ned i forståelige 
læringsmål er tidkrevende og kan også være 
vanskelig. Spørsmålene Truls stiller er derfor 
både viktige og relevante. Det er riktig å spørre 
seg selv hvilken læringseffekt det gir elevene å 
fokusere på læringsmålene. 

Erfaringer høstet gjennom de siste 20 årene 
med vurderingsforskning [2, 6, 8] viser hvor 
viktig det er at elevene vet om og forstår hvilke 
mål de arbeider mot. Elevenes manglende kjenn-
skap til, eller misforståelse av, læringsmål er en 
av de vanligste årsakene til dårlige prestasjoner 
[5]. Flere av lærerne ved de to prosjektskolene 

har prøvd å utvikle læringsmål i samarbeid med 
elevene sine. Det har de gjort fordi elevene gjen-
nom diskusjon og dialog blir bevisste og ansvar-
liggjorte på en mer involverende måte enn om 
målene blir forelagt dem som endelige og udis-
kutable. For elevene er det derfor en klar fordel 
om de selv får diskutere læringsmålet med hver-
andre og med læreren. I slike diskusjoner har 
det også vist seg lettere å avdekke misforståelser 
knyttet til mål, eller feiltolkninger av begrep, 
som er benyttet i den enkelte målbeskrivelsen. 
Truls peker videre på et viktig element i slutten 
av sitatet sitt. Det som kan være enkelt å forstå 
for en lærer er sjeldent like enkelt å forstå for en 
elev. Asymmetrien i forståelsen av læringsmålet 
kan resultere i at elevens forståelse av målet er 
ulik lærerens forståelse. Når eleven i lærerens 
øyne ikke har nådd læringsmålet, kan det ofte 
forklares med at eleven har forstått målet feil, 
eller at eleven ikke har vært klar over at det har 
eksistert noe mål.

Å involvere elevene i utviklingen av lærings-
målene er en krevende læringsprosess for både 
elever og lærere. Læreren må forholde seg til 
kompetansemålene i læreplanen, og elevenes 
ønsker og læringsmål kan dermed komme i 
konfl ikt med lærerens forpliktelser. Lærerne 
ved prosjektskolene har likevel opplevd å bli 
overasket over sine egne elevers evne til å refl ek-
tere over hva de ønsker å lære innenfor et gitt 
tema. Nøkkelen ligger ofte i hvordan temaene 
blir introdusert for elevene, og hvordan læreren 
styrer diskusjonen rundt utviklingen av målene 
i etterkant. Det er også verdt å merke seg at elev-
medvirkning ikke er det samme som at elevene 
alltid skal ha rett eller få det avgjørende ordet. 
En hver forhandlingssituasjon er avhengig av 
gjensidige kompromiss, også når det gjelder 
utvikling av læringsmål. 

Eksplisitte kriterier
Målfokusering gir en retning for arbeidet elev-
ene utfører. Det er i denne sammenhengen tyde-
lige kriterier kommer inn. Eleven må vite hvilke 
kriterier han/hun skal oppfylle for å ha nådd 
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læringsmålet. Her kommer også begrepet grad 
av måloppnåelse inn i bildet. Kompleksiteten 
i å forholde seg til læringsmål og kriterier for 
måloppnåelse kommer fram i Ingrids fortelling. 
Hun er også lærer på femte trinn.

I ei matteøkt denne uka oppdaga jeg noe 
interessant. En elev hevder at han hadde 
nådd et av læringsmålene i matematikk 
denne uka, nemlig å kunne subtrahere med 
veksling fl ere ganger. Stolt viser han meg 
matteboka si og sier: «Kan du sjå på desse 
oppgåvene. Eg er sikker på at eg har rekna 
rett!» «Perfekt, du har nådd læringsmålet. 
Bravo» svarer jeg.

Etter en liten stund trenger samme elev 
en hjelpende hånd fra meg. Han jobber 
med en tekstoppgave og lurer på om han 
skal bruke pluss, minus eller ganging? Jeg 
minner eleven på at vi jobber med subtrak-
sjon. «Ja, det veit eg, og det kan eg. Men kva 
reknetype skal eg bruka no», spør han. Vi 
ser litt på oppgaven i fellesskap og til slutt 
kommer eleven fram til at han må bruke 
subtraksjon. Jeg spør eleven om han har 
nådd læringsmålet siden han er usikker på 
hvilken regneart han skal bruke? «Det, står 
det ikkje noko om på målplakaten og ikkje 
har de sakt noko om det heller! Så eg har 
nådd målet. Dermed basta!»

Historien illustrerer på en fi n måte hvor viktig 
det er at elevene ikke bare er inneforstått med 
læringsmålenes betydning, men også med hvilke 
kriterier som må være oppfylt for å kunne si 
at målet er nådd. For eleven i denne historien 
følger det ingen lærergitte kriterier med lærings-
målet. Han kan dermed mer eller mindre selv 
bestemme når læringsmålet er nådd, siden han 
defi nerer sine egne vurderingskriterier.

Sadler [7] peker på hvordan erfarne lærere 
som regel har en klar formening om hva som er 
en god eller en dårlig prestasjon. Likevel eksis-
terer denne bevisstheten ofte som uartikulert 

kunnskap hos den enkelte lærer. Hvilke kriterier 
som betegner en god prestasjon handler dermed 
for elevene om å forstå de uartikulerte forvent-
ningene lærerne har. Å artikulere klare kriterier 
for læringsmålene og slik gjøre dem lettere for-
ståelig for elevene, er lærerens ansvar. Feiltolk-
ning og misforståelser knyttet til kriterier for 
måloppnåelse vil kunne føre til at elevene ikke 
når læringsmålene sine.

Det er like nyttig for elevene å diskutere seg 
fram til felles forståelse sammen med medelever 
og lærere når det gjelder utforming av kriterier. 
Elevene kan videre også delta i selve utformin-
gen av kriteriene knyttet til læringsmål. Selv om 
dette har vist seg tidkrevende i en begynnerfase, 
vil kompetanse knyttet til både kriterieutvik-
ling og måloppnåelse kunne forenkle elevenes 
læringsprosess ettersom de med tiden vil bruke 
mindre tid på å tolke mål og kriterier. 

Eleven i Ingrids historie har ikke jobbet uten 
kriterier. Han har klart defi nerte kriterier for 
hva han mener er bevis på hans måloppnåelse. 
Nemlig at han klarer å subtrahere med veksling 
i ferdig oppstilte regnestykker. Ingrids kriterium 
er at eleven skal kunne overføre kunnskapen han 
har tilegnet seg ved å løse oppstilte regnestykker, 
til anvendt kunnskap eller kompetanse uttrykt 
ved elevens løsning av tekstoppgaver. Problemet 
er at ingen av kriteriene er uttalt på forhånd. De 
kommer fram når elevens prestasjon skal vurde-
res. Dette er en vanlig situasjon i skolen og viser 
hvor viktig det er at både elev og lærer har en 
samforståelse ikke bare av læringsmålene, men 
også for hvilke kriterier som må være oppfylt 
for at læringsmålet skal være nådd.

Tilbakemeldingspraksis
Hvilke tilbakemeldinger elevene får fra lærer er 
avgjørende for en stor del av elevenes læring, og 
det handler om å gi tilbakemelding som fører 
elevene framover. Det er en feiloppfatning at 
all tilbakemelding er god tilbakemelding, men 
dersom tilbakemelding gis på rett måte vil den 
både lette og forbedre læringsprosessen for elev-
ene. Dysthe [1] viser til tre spørsmål det kan 
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være greit å tenke igjennom når en skal gi elev-
ene tilbakemelding. Gir tilbakemeldingen eleven 
svar på hvor han/hun skal (målet), hvor han/
hun står (hva viser dette arbeidet, eller hvor-
dan ligger eleven an?) og sist men ikke minst 
hvor eleven skal gå videre? Dette er spørsmål 
eleven trenger svar på for å komme videre i sin 
læringsaktivitet.

I følge Hattie og Timperley [3] kan tilbake-
melding gis på fi re ulike nivå av elevens lærings-
aktivitet, nemlig 1) produktnivå, 2) prosessnivå, 
3) nivået for regulering av læringsaktiviteten og 
4) nivået for elevens selvfølelse. Tilbakemelding 
på elevens ferdige produkt eller oppgave hand-
ler om hvor godt en oppgave er løst eller utført. 
Den gir elevene korreksjon i forhold til oppga-
ven og forteller eleven hva som er bra og mindre 
bra, samt hvorfor. Tilbakemelding relatert til 
elevens oppgaveprosess handler om hvordan 
eleven løser oppgaven, og om hvilke strategier 
eleven bruker i arbeidet sitt. Tilbakemeldingen 
kan dreie seg om å gi eleven hint og tips i en 
bestemt retning eller forslag til alternative stra-
tegier. Det neste nivået forholder seg til hvordan 
eleven regulerer og styrer egen læringsaktivitet i 
retning av læringsmålene. Tilbakemeldingen på 
dette nivået er relatert til elevens evne til selv-
disiplin, selvstendighet og selvbeherskelse, samt 
hvordan eleven kan bruke disse egenskapene til 
å nå læringsmålene. Tilbakemelding på eleven 
selv som person er det siste nivået. Denne tilba-
kemeldingen gir seg til kjenne i klasserommet i 
form av utsagn som «Godt jobbet.», «Kjempe-
fi nt» og «Nå har du vært fl ink», og gir eleven 
bekreftelse på seg selv som person ved at den 
styrker elevens selvfølelse.

Tilbakemelding er i seg selv viktig på alle 
de fi re nivåene, men det er nødvendig å være 
bevisst hvilke effekter tilbakemelding på de 
ulike nivåene har for elevene. Tilbakemeldinger 
som kategoriseres i gruppe en, to og tre virker 
alle positivt på elevenes læring. Konkret og 
informativ tilbakemelding på elevenes oppga-
veutføring synes likevel å ha størst effekt på kort 
sikt. Det oppsiktsvekkende i denne sammen-

heng er at tilbakemelding på en elev som person 
ikke synes å ha noen som helst direkte effekt på 
læringsutbytte. Likevel er det denne formen for 
tilbakemelding vi fi nner mest igjen av i klasse-
rommene. Denne typen tilbakemelding er til 
hjelp når eleven skal styrke sin selvfølelse og sitt 
selvbilde, noe som er viktig i fl ere sammenhen-
ger. Problemet melder seg når tilbakemelding på 
dette nivået blir forvekslet med tilbakemelding 
på de andre nivåene. Elevene synes å ha vanske-
lig for å forstå «Godt jobbet» som tilbakemel-
ding på oppgaven han/hun har utført. Utsagnet 
sier verken noe om hva som var bra, hva som var 
dårlig eller hvordan arbeidet kunne forbedres. 
Det forteller bare eleven at han/hun har jobbet 
godt. Det er altså en bekreftelse av eleven selv, 
ikke av elevens oppgave.

Følgende situasjonsbeskrivelse er hentet fra 
en av prosjektskolene:

Even er til vanlig en urolig elev, men han 
presterer på et greit faglig nivå. Even sitter 
alene og arbeider med et oppgaveark. Han 
skriver litt, visker ut noe, og skriver på nytt. 
Han er konsentrert, tygger på blyanten 
og har rynker i panna før han begynner å 
skrive på neste oppgave. Han stanser litt, 
ser ut i lufta og mumler noe for seg selv før 
han fortsetter. Slik fortsetter han arbeidet 
i nærmere ti minutter. Så kommer lærer 
Helge forbi, klapper Even på ryggen og sier 
«Godt jobba, Even. Nå er du fl ink», før han 
går videre. Even pakker oppgavearket (som 
ikke er ferdig) ned i sekken sin og begynner 
å gå rundt i klasserommet. 

Even har nå fått en bekreftelse på seg selv og sin 
atferd. Han fi kk beskjed av Helge at han hadde 
vært både fl ink og arbeidsom, noe Even kanskje 
trengte å høre. Det Even ikke fi kk var tilbake-
melding på arbeidet sitt. Han hadde brukt mye 
energi på å løse oppgavene på arket. I alle fall 
helt fram til Helge kom, men dette arbeidet fi kk 
han ikke veiledning på. Det at Even legger opp-
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gavearket ned i sekken igjen kan tyde på at han 
ser seg fornøyd og ferdig med arbeidet.

Observasjoner fra de to prosjektskolene viser 
fl ere lignende situasjoner og da særlig i starten 
av prosjektperioden. Observasjonene viser også 
situasjoner der lærere gir elevene tilbakemelding 
på de tre andre nivåene, og hvor dette har resul-
tert i konstruktive læringsdialoger mellom lærer 
og elev. Lærerne i prosjektet har jobbet hardt 
med å bli bevisst sine tilbakemeldingsstrategier 
og i hvilke situasjoner de ønsker å gi tilbakemel-
ding på de ulike nivåene av elevenes lærings-
aktivitet. Ved å gjøre seg bevisst nyansene og 
nivåene i sine egne tilbakemeldingsstrategier 
kan lærernes tilbakemelding rettes mot elevens 
behov på en langt mer effektiv og hensiktsmes-
sig måte.

God vurderingspraksis = god undervisning
Vurdering i barneskolen har lenge vært et ikke-
tema, i alle fall når det gjelder vurdering av 
elevenes læringsutbytte. Selv om internasjo-
nale forsknings- og utdanningsmiljø i fl ere tiår 
har fokusert på vurderingens rolle i forhold til 
læring, har denne typen vurdering i barnesko-
len først fått legitimitet i Norge de fi re-fem siste 
årene. Spesielt gjelder dette den type vurdering 
som knyttes direkte til læringsaktiviteten, altså 
den formative vurderinga.

Samtidig kommer det et og annet velbegrun-
net hjertesukk fra lærere knyttet til hvor van-
skelig dette med vurdering er. «Vi trenger ikke 
fl ere ettermiddagskurs eller to-dagers seminar 
om vurdering», ytret en av lærerne i prosjektet 
denne artikkelen refererer til. «Vi trenger gode 
etter- og videreutdanningstilbud». Det hersker 
vel ingen tvil om at forandringer ikke fi nner 
sted bare på grunnlag av en temadag eller et to-
timers kurs. For lærere i barneskolen handler 
det om å bygge opp en kompetanse som det for 
få år siden ikke var etterspørsel etter. Det hand-
ler om å begynne med noe som ikke i særlig 
grad har inngått i lærernes formelle utdanning. 
At slike prosesser tar tid og krever ressurser er 
en selvfølge. 

Norske lærere står likevel ikke på bar bakke 
når det gjelder vurdering. En god vurderings-
praksis er ofte sammenfallende med det de fl este 
lærere vil legge i god undervisning. Lærerne 
i dette prosjektet beskriver målet med vurde-
ringsarbeidet sitt som «… å hjelpe elevene til å 
strekke seg stadig litt lenger.» Og det er nettopp 
det god vurdering handler om.
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Grete Tofteberg

God underveisvurdering?
I denne artikkelen vil jeg forsøke å knytte 
sammen forskriftskrav med ulike praksiser. 
Innholdet er ikke forskningsbasert, men bygger 
på egne erfaringer og min tolkning av vurde-
ringsforskriften i opplæringslova. 

Forskriftene til opplæringslova kap. 3
«Det skal leggjast vekt på å gi god tilbake-
melding og rettleiing til elevane. Det skal 
også leggjast til rette for at elevane kan 
gjere god eigenvurdering.» 

Så står vi der da, som matematikklærere i et 
klasserom med opp til 30 elever med svært ulike 
forutsetninger. Vi skal nå dem med motivasjon 
og inspirasjon til læring. Vi skal tilby tilpas-
set opplæring og sørge for at alle utvikler sin 
matematiske kompetanse i tråd med lærepla-
nens mål. Samtidig skal vi altså imøtekomme 
forskriftenes krav om vurdering. Er dette enda 
mer, på toppen av alt annet, eller kan vi se på 
læreplanens kompetansekrav og forskriftenes 
vurderingskrav som to sider av samme sak? 

Vi trenger forskriftenes krav som bakteppe: 
§ 3-3
– Undervegsvurderinga skal ein gi løpande i 

opplæringa som rettleiing til eleven. 

– Ho skal hjelpe til å fremje læring, utvikle 
kompetansen til eleven og gi grunnlag for 
tilpassa opplæring. 

– Undervegsvurdering kan ein gi både med 
og utan karakter. 

§ 3-7
– Grunnlaget for vurdering med karakterar 

er kompetansemåla i læreplanane for 
fag slik dei er fastsette i Læreplanverket 
for Kunnskapsløftet. Karakterane skal gi 
uttrykk for den kompetansen eleven har 
oppnådd på det tidspunktet vurderinga 
skjer, og ut fra det som er forventa på dette 
tidspunktet. Føresetnadene til den enkelte 
eleven skal ikkje trekkjast inn.

Er det en konfl ikt mellom kravene om at under-
veisvurderingen skal være læringsfremmende 
samtidig som at all karaktergivning skal ta 
utgangspunkt i kompetansemålene og at for-
utsetningene til eleven ikke kan trekkes inn? 
Mange lærere vil oppleve nettopp dette. Vi kan 
se for oss en elev med begrensede forutsetnin-
ger som jobber mye, men stadig har lav grad 
av måloppnåelse. Å møte karakteren 2 gjentatte 
ganger til tross for iherdig jobbing kan vanskelig 
virke motiverende. Derfor må vi se nærmere på 
forskriftenes formuleringer og vektlegge deler 
av dem på en slik måte at vurderingen vår fak-
tisk fremmer læring. 

Grete Tofteberg, Kirkebygden skole
grete.tofteberg@valer-of.kommune.no
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§ 3-4a 
– Læraren skal jamnleg ha dialog med eleven 

om utviklinga i lys av § 1-2 i opplærings-
lova (formålsparagrafen), generell del og 
prinsipp for opplæringa i Læreplanverket 
for Kunnskapsløftet. 

Ordet «jevnlig» er lite presist. På hvilken måte 
skal dialogen foregå, og hvor mye tid skal settes 
av? Her må skolens og lærerens profesjonelle 
vurdering legges til grunn, og det fi nnes mange 
ulike måter å organisere vurderingsarbeidet på. 
I det videre vil vi se nærmere på noen begreper 
omkring vurdering, noen organiseringsmåter, 
og kanskje gi noen mulige svar på problem-
stillingen over. 

Prinsipper for opplæringen, inkludert 
læringsplakaten, er styrende for arbeidet i 
skolen. I denne delen av læreplanen løftes 
prinsippet om tilpasset opplæring fram og det 
fokuseres på å sette enkelteleven i fokus gjen-
nom elevmedvirkning og varierte arbeidsmåter. 
Det står også der at vurdering og veiledning skal 
bidra til å styrke elevenes motivasjon for videre 
læring. For å kunne foreta vurdering må vi være 
bevisste på hva vi skal vurdere. Kompetanse-
målene i læreplanen beskriver ønsket ståsted for 
eleven etter opplæring og eleven beveger seg hele 
tiden mot målet. Alle elever skal kunne nå alle 
mål, men ikke med samme grad av måloppnå-
else, sier utdanningsdirektoratet. Når vi skal 
vurdere hvordan eleven nærmer seg målene, 
må vi ha kriterier for måloppnåelse. Disse kri-
teriene må vi defi nere selv med utgangspunkt i 
kompetansemålene, noe som krever stor grad 
av faglig bevissthet. Matematisk kompetanse 
har vært defi nert på ulike måter. Grovt kan vi 
si at kompetanse består av ferdigheter, forstå-
else og evne til anvendelse. Når vi er på utkikk 
etter kompetanse, er det lett å gå i den fellen at 
vi kun gjenkjenner ferdigheter. Dette er fordi 
det er lett å dokumentere ferdigheter mens det 
for eksempel være vanskeligere å observere og 
dokumentere at eleven har forståelse. Vi trenger 
altså å skape situasjoner der vi kan identifi sere 

alle tre hovedelementene av kompetanse hos 
elevene. 

Grovt kan vi dele vurderingsarbeidet inn i 
uformell og formell vurdering. Det er viktig 
å merke seg at vi ikke kan benytte funn i det 
uformelle vurderingsarbeidet som grunnlag for 
å sette fagkarakter. Likevel kan et bevisst ufor-
melt vurderingsarbeid gi oss god informasjon 
om elevenes forståelse i faget, og således bidra 
til at vi kan gi dem en høy kvalitet på faglige 
tilbakemeldinger. 

Uformell vurdering
Uformell vurdering handler om «læringsavdek-
king». Vi avdekker og fortolker elevenes faktiske 
læring og besittelse av matematiske kompetanse, 
samt forestillinger om og holdninger til mate-
matikk. Det handler også om å kunne identifi -
sere utvikling over tid.

Vi kan bruke observasjon under læringsak-
tiviteter.
– Forutsetning: 

– Bevissthet på læringsmål
– Vurderingskriterier
– Enkel registrering
– Etterarbeid og nye aktiviteter

Det er mange ulke læringsaktiviteter som kan 
være egnet til å observere elevenes kompetanse. 
Et eksempel er ulike samarbeidsoppgaver. Sam-
arbeidsoppgaver handler om at fi re elever får 
hver sin opplysning som samlet kan lede fram 
til et svar. I dette tilfellet brukte vi kvadratiske 
tellebrikker og de fi re opplysningene er: 

Antallet røde brikker 

er et kubikktall, og det 

er dobbelt så mange 

røde som gule.

Antallet grønne brikker 

er et primtall. 

Det er færre grønne 

enn røde brikker.

Antall brikker < 50.

Brikkene kan forme et 

rektangel der

lengde = bredde + 2

Antallet blå brikker er 

et kvadrattall.

Det er fl est blå brikker.
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Jeg fester de fi re opplysningene som små pla-
kater i hvert sitt hjørne av rommet, og elevene 
må huske opplysningen fra de leser dem til de 
skal formidle dem til gruppen. Gruppen fi kk 
følgende oppgave: 
– Hvor mange brikker? – fi nn minst en løs-

ning.
– Argumenter for om det fi nnes mer enn en 

løsning, hvorfor, hvorfor ikke?

Som lærer må jeg gjøre et valg med hensyn til 
hva jeg vil lete etter hos elevene. For eksempel 
kan jeg ha fokus på begreper og matematisk 
språk. I hvilken grad forstår elevene ordene 
som er brukt i oppgaven, og hvilket presisjons-
nivå har de på dialogen i gruppene? Når elevene 
mener å ha funnet en løsning er det viktig å få 
dem til å begrunne hvorfor løsningen er riktig 
ut fra forutsetningene i oppgaven. I en slik set-
ting får du som lærer mulighet til å lytte aktivt 
til alle elevenes matematiske språk i løpet av en 
undervisningsøkt. 

Ulike problemløsningsoppgaver og spill-
aktiviteter er også svært egnet til å skape obser-
vasjonsmuligheter for læreren. Hva kan så lære-
ren lytte etter eller observere mens elever jobber 
med denne typen oppgave? Vi kan bl.a. være 
på jakt etter løsningsstrategier, samarbeidsevne 
eller matematisk språk. 

Formell vurdering
En formell underveisvurdering krever at eleven 
vet at vurdering foregår. En har gjerne et avgren-
set fagområde som er gjenstand for vurdering. 
Det er viktig at det foreligger klare vurderings-
kriterier som er kjent for eleven og læreren bør 
ha en plan for oppfølging, dvs. hva han gjør med 
de avdekkede resultatene. 

En formell vurdering kan foregå med eller 
uten karakter. Elevene kan legge fram arbei-
det sitt skriftlig eller muntlig og det kan foregå 
individuelt eller i grupper. Det fi nnes med andre 
ord et mangfold av vurderingsformer som kan 
brukes til formell vurdering. Utfordringen ligger 

i å velge vurderingsformer som er læringsfrem-
mende og kan gi en god veiledning til elevene. 
Om læreren gir sine tilbakemeldinger skrift-
lig eller muntlig kan også variere, men det er 
et krav at skolen skal kunne dokumentere at 
underveisvurdering er gitt.

For å kunne foreta en vurdering av elevenes 
progresjon, trenger en å vite noe om utgangs-
punktet. Derfor er ulikt kartleggingsmateriell 
mer aktuelt enn noen gang. 

Det er tre aspekter ved det å inneha kompe-
tanse (se [1]): 
– Dekningsgrad: Hvilke aspekter ved kompe-

tansen er dekket?
– Aksjonsradius: I hvilke sammenhenger og 

situasjoner kan kompetansen aktiveres?
– Teknisk nivå: Hvor avanserte begreper og 

tekniske verktøy benyttes? 

Skjematisk kan vi altså se for oss at økt kompe-
tanse kan være vekst i en, to eller tre retninger. 
(fi gur 1).

Skriftlig kartlegging og prøver
Selv har jeg god erfaring med å legge resultater 
fra skriftlige prøver og kartleggingstester inn i 
regneark (fi gur 2). Slik kan jeg få en god over-
sikt over enkelteleven samtidig som jeg kan stu-
dere resultatene for hele klassen. Hvis en fore-
tar en kartlegging, må elevene være kjent med 
hensikten med kartleggingen. Læreren har, etter 
mitt syn, en moralsk forpliktelse på å følge opp 
kartleggingsresultatene med tilpasset opplæring 
og veiledning. Hvis en elev feiler på områder 
der store elevgrupper feiler, må de trygges på at 
dette er stoff som testen viser at er behandlet for 
dårlig, og at det vil bli arbeidet grundig med i 
den videre opplæringen. For elever som strever 
på fl ere felter blir det viktig at læreren hjelper 
dem til å fokusere på enkelte få, men oppnåe-
lige mål. Bruk av den samme kartleggingstesten 
som før- og ettertest, kan hjelpe svake elever til 
å se egen framgang. 

Ved valg av kartleggingsprøver, må en være 
bevisst på hva som testes (og dermed hva som 
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ikke testes). «Alle teller», utgitt på norsk av 
Matematikksenteret, tester tallforståelse. Det 
fi nnes andre tester, f.eks M-prøvene som i større 
grad tester regneferdigheter. Lærerens bevissthet 
rundt forskjellene på ferdigheter og forståelse er 
sentral for å få fullt utbytte av testresultatet, og 
kunne benytte dette effektivt i det videre arbei-
det. 

Tradisjonelt er prøver brukt for å avslutte 
og sluttvurdere læringsresultatene innenfor et 
matematisk emne en har arbeidet med over noe 
tid. Det er viktig å merke seg at sluttvurdering 
er et begrep som i forskriftene kun brukes i for-
bindelse med fastsetting av standpunktkarakter 
og eksamensresultater på 10. trinn. All annen 
vurdering skal være underveisvurdering. Det er 
derfor lite tilfredsstillende for eleven dersom det 
ikke blir gjort rom for å utvikle seg på grunnlag 
av resultatet en skriftlig prøve viser. Tradisjo-
nelt har også mye av vurderingsarbeidet i Norge 
vært normbasert. Det stilles i dag krav om at 
vurderingen i mye større grad skal være krite-
riebasert. Det innebærer også at det må utar-
beides vurderingskriterier som elever og fore-
satte kan kjenne seg igjen i. Jeg ser en klar fare i 
forhold til det arbeidet som gjøres for å utvikle 
disse kriteriene. Tidligere nevnte jeg hvordan 
kompetansebegrepet er inndelt i ferdigheter, 
forståelse og anvendelse. En skal vokte seg for 
at vurderingskriteriene kun blir en gjenkjen-
nelse av ferdigheter. En elev med høy grad av 
måloppnåelse innenfor et fagfelt skal ikke bare 
være dyktig i algoritmebruk med og uten hjelpe-

midler, men skal evne å velge løsningsstrategier 
og kombinere ferdigheter når hun står overfor 
nye utfordringer i faget. Et vurderingskriterium 
skal si noe om kvaliteten på den kompetansen 
som skal vises for å oppnå en bestemt karakter, 
og vurderingskriterier skal være positive. Utfor-
dringen ligger altså i at vi skal bevisstgjøre elev-
ene m.h.t. læringsmål og egen grad av målopp-
nåelse uten å fragmentere faget, eller kun måle 
ferdigheter. 

En måte å nå dette på kan være å innføre 
mappevurdering
En samlemappe innholder elevens læringsmål, 
egne arbeid, evt. med lærer- og/eller medelevers 
respons. En presentasjonsmappe inneholder 
elevarbeider/eventuelt utvalg av elevarbeider 
som skal være gjenstand for vurdering. Innholdet 
skal representere elevens innsats og prestasjoner, 
både alene og sammen med andre elever. Det 

Figur 1: Kompetanseøkning er vekst i en, to eller tre 

retninger.

Figur 2: Klipp fra oversikt over løsningsfrekvens i 

oppgavesett. Hvis oppgave 8 og 12 omhandler samme 

matematiske tema, forteller dette læreren mye.
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er et mål at elevene selv kan foreta valg og gi 
begrunnelse for det som blir inkludert. 

En mappe kan gi eksempel på elevarbeid som 
viser utvikling over tid. 

Kriteriene for å velge ut (utvalgskriterier) 
og for å vurdere (vurderingskriterier) må være 
klare for både lærer og elev tidlig i prosessen. 

Hva kan samles i mappen? Her er det vel egent-
lig bare fantasien som setter grenser, men noen 
eksempler kan være: 
– Midlertidige ferdighetstester (hodereg-

ningstester, gangeprøver o.l.)
– Hjemmeoppgaver av ulikt omfang
– Egenproduserte oppgaver med løsning
– Arbeidstegninger, mønstre og perspektiv-

tegninger
– Oppgaver løst digitalt
– Periodeoppgaver (f.eks. en gjennomført 

spørreundersøkelse eller gallup eller rap-
port fra prosjekt- eller storylineperiode)

Det er viktig at en god del av innholdet tar 
utgangspunkt i åpne og-/eller rike oppgaver, 
slik at eleven får brukt sin matematiske kreati-
vitet og vist både forståelse og evne til å anvende 
faget praktisk. En kan også dokumentere med 
bilder eller logg som viser arbeidsprosessen. 

Mappevurdering som metode forutsetter:
– Individuelle læringsmål
– Innholdskriterier og vurderingskriterier
– Mappesamtale (elevsamtalen) = underveis-

vurdering og veiledning
– Elevens egenvurdering sammenlignes og 

drøftes opp mot lærerens vurdering

Med andre ord krever mappevurdering at en er 
i dialog med eleven i fl ere stadier. Denne fag-

Figur 3: En digital IUP kan være et egnet verktøy til å gi underveisvurdering og respons i forbindelse med 

mappevurdering i matematikk.
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dialogen kan ikke overlates til en kontaktlærer 
som ikke er faglærer for eleven, men må gjen-
nomføres av matematikklæreren. Mange strever 
med å fi nne tid til samtaler. Skoler organiserer 
seg ulikt, og noen får det bedre til en andre, 
likevel er jeg skeptisk dersom det benyttes så 
mye tid til samtaler at elevene i stor grad blir 
overlatt til seg selv i læringsprosessen. God 
matematikk undervisning er avhengig av en 
tydelig lærerstyrt struktur, selv om det ikke er 
et hinder for effektiv differensiering. Derfor 
fi nner jeg det nyttig å se at ulike læringsplatt-
former utvikler verktøy for gjennomføring 
av digitale elevsamtaler. I ClassFronter heter 
verktøyet IUP (fi gur 3), andre plattformer har 
tilsvarende strukturer. Dette verktøyet er fl eksi-
belt og muliggjør effektivisering av læringsdia-
log mellom elev og lærer. Det kan enten brukes 
separat, eller som et middel til å forberede og 
effektivisere de faglige elevsamtalene i forbin-
delse med mappevurdering. I tillegg kan skolen 

bruke det som dokumentasjon på underveisvur-
dering. 

Alt i alt kan vi si at LK06 har skjerpet kravene 
til kartlegging og vurdering, individuell tilpas-
sing, kriteriefastsettelse og vurdering opp mot 
kompetansemål. Så gjelder det for oss å imøte-
komme kravene og oppfylle lovverket samtidig 
som vi holder balansen. Det viktigste arbeidet er 
fremdeles selve læringsarbeidet, det er fl ott hvis 
det kan gå hånd i hånd med vurderingsarbeidet 
slik at dette blir to sider av samme sak. Men la 
oss ikke falle i den grøfta at vurderingsarbei-
det overskygger læringsarbeidet, for det gamle 
ordtaket: «Grisen blir ikke feitere av å bli veid!» 
– ja, det gjelder fremdeles! 

Referanse
[1] Jensen, T. H. (2006): Kompetencebeskri-

velser som didaktisk udviklingsværktøj – 
potentialer og udfordringer, Novemberkon-
feransen 2006, www.matematikksenteret.
no/attachment.ap?id=625

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 bestilles fra forlaget:
bestilling@caspar.no

Caspar Forlag AS

tangenten 1 2009.indd   32tangenten 1 2009.indd   32 30.08.2011   22:35:2330.08.2011   22:35:23



tangenten 1/2009 33

Grethe Ravlo

Vurdering med nasjonale prøver
Etter siste gjennomføring i september 2008, har 
totalt ca. 600 000 elever i Norge gjennomført 
nasjonale prøver i tre fag. I 2007 og 2008 ble 
elevene testet i engelsk og i de grunnleggende fer-
dighetene regning og lesing på norsk, mens fagene 
i 2004 og 2005 var engelsk, norsk og matema-
tikk. At prøvene i 2007 og 2008 ligger om høsten 
og at det er 5. og 8. trinn som testes, er et natur-
lig valg siden Kunnskapsløftet (LK06) har kom-
petansemål etter 4. og 7. trinn. Etter hver gjen-
nomføring er prøvene blitt grundig analysert og 
evaluert av fagpersoner innen psykometri [2, 3]
og brukere representert ved lærere og rektorer 
[1, 4]. 

Nasjonalt senter for matematikk i opplæ-
ringen (NSMO) har utviklet regneprøvene, – 
samme senter som utviklet matematikkprøvene 
for 2004 og 2005. Prøvene for 2007 og 2008 er 
utviklet i henhold til et rammeverk [5] vedtatt 
av Kunnskapsdepartementet 12. september 
2006. Eksemplene i denne artikkelen er hentet 
fra 8. trinn. Referansene det vises til, gjelder 
både for 5. og 8. trinn.

Hvilken pedagogisk verdi har de nasjonale 
prøvene?
Utdanningsdirektoratet ser de nasjonale prø-
vene som en del av et sammenhengende prøve 
– og vurderingssystem [5]. 

Figur 1 viser at det kun er de nasjonale prø-
vene som i noen grad tester elevenes grunnleg-
gende ferdigheter (GRF) i fag. Dette er ikke en 
sluttvurdering, men en underveisvurdering av 
elevene som kan bidra til videre utvikling av 
den enkelte elev. De nasjonale prøvene er ikke 
diagnostiske, men en lærer kan, ved å studere 
egne elevers svar på oppgavene, både få signaler 
om hva de ulike elevene i egen gruppe mestrer, 
og hva de bør arbeide videre med. 

Siden elevenes skår på de nasjonale prøvene 
sier noe om status i kompetanse når det gjelder 
grunnleggende ferdigheter, er elevenes resulta-
ter på prøvene viktig for alle fag. Lærerne, for-
eldrene og elevene bør derfor la resultatet på de 
nasjonale prøvene være en del av utgangspunk-
tet når de skal samarbeide om videre utvikling 
og måloppnåelse for den enkelte elev – uansett 
hvilket fag det gjelder.

Hvordan kan de nasjonale prøvene i regning 
bli et nyttig redskap til vurdering for og av 
læring?
De nasjonale prøvene i regning måler elevenes 
kompetanse innenfor områdene tall, måling og 
statistikk [5]. Når prøvene er gjennomført, er de 

Grethe Ravlo, Nasjonalt senter for 
matematikk i opplæringen (NSMO)
grethe.ravlo@matematikksenteret.no
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skolens eiendom. En lærer står derfor fritt til å 
bruke oppgavene på nytt i ulike sammenhenger, 
eventuelt med nye tall eller andre små endrin-
ger. Slik har man mulighet til å undersøke om 
elevene kanskje på et senere tidspunkt mestrer 
oppgaver av den typen de tidligere ikke fant 
løsningen på. De nasjonale prøvene fra 2004 og 
2005 er å fi nne på www.matematikksenteret.no 
og prøvene fra 2007 og 2008 ligger tilgjengelig 
på www.udir.no. 

Til de nasjonale prøvene er det utarbeidet 
veiledningsmateriell [6]. En elevs prestasjon 
relateres til et nivå ut fra poengsummen eleven 
oppnår på prøven. Veiledningsmateriellet inne-
holder beskrivelser av hva en typisk elev på et 
nivå behersker. På 8. trinn er det fem nivåer, 
og på 5. trinn er det tre. Nivå 1 er laveste nivå. 
Nivåene er bygd opp med en progresjon slik at 
en typisk elev som for eksempel skårer til nivå 3, 
har de ferdighetene som står beskrevet på nivå 1 
til og med nivå 3. Å ha et positivt fokus på hva 
elevene mestrer, mener vi motiverer for videre 
innsats. Det er derfor viktig at alle elever får vite 
at de har en kompetanse uansett hvilket nivå de 

er på! Dette er plattformen de skal utvikle seg 
videre fra. 

I tillegg til at den typiske elev får beskrevet 
sin kompetanse, inneholder veiledningsmateri-
ellet tips om hva elevene kan jobbe videre med 
i ulike fag (ikke bare i faget matematikk) for 
å mestre bedre. Se eksempel nedenfor, sitat fra 
veiledningsmateriellet til de nasjonale prøvene 
i regning, 8. trinn [6]: 

Den typiske elev som skårer på nivå 3, kan 
ha utbytte av å arbeide med å: Velge riktig 
regneart i problemoppgaver i alle fag, etablere 
forståelse for begrep som beskriver sentral-
mål i datamaterialer i norsk, naturfag og 
samfunnsfag, etablere forståelse for regneope-
rasjoner med brøk og prosent i samfunnsfag 
og naturfag, og å lære seg gradvis å løse mer 
sammensatte problemer i alle fag.

I tillegg til å vurdere for læring, forteller de 
nasjonale prøvene i regning om status på nasjo-
nalt, kommunalt, skole- og klassenivå når det 
gjelder måloppnåelse av læring. Prøvene tester 

Figur 1. De nasjonale prøvene som en del av et sammenhengende prøve- og vurderingssystem. Utdrag fra 

«Rammeverk for nasjonale prøver 2007, Utdanningsdirektoratet 2006» [5]

Tiltak (UDIR) Formål (UDIR)
Kartleggingsmateriell Avdekke behov for individuell oppfølging og tilrettelegging

på individ- og skolenivå
Karakter- og 
læringsstøttende prøver

Undersøke hva eleven kan innenfor sentrale områder av 
faget, og ut fra denne dokumentasjonen bestemme hvor
kreftene må settes inn for at eleven skal mestre faget bedre

Veiledningsmateriell Synliggjøre hvordan skoleeiere, skoler og lærere kan utnytte
systemet pedagogisk

Nasjonale prøver Kartlegge om elevenes ferdigheter er i samsvar med
læreplanens mål for GRF integrert i fag. 
Gi informasjon til elever, lærere, foresatte, skoleeiere, de
regionale myndigheter og det nasjonale nivået som grunnlag
for forbedrings- og utviklingsarbeid 

Avgangsprøve og
eksamen/fag- og 
Svenneprøve

Avsluttende vurdering som har til formål å informere
samfunnet, arbeidslivet og aktuelle utdanningsinstitusjoner
(avtakere) om den kompetansen den enkelte elev/lærling har oppnådd

Internasjonale studier Vurdere norske elevers kompetanse relatert til andre land
Grunnlag for indikatorutvikling og politikkutforming
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om elevene har de grunnleggende ferdighetene 
som er nødvendig i regning for at elevene skal 
kunne nå de ulike kompetansemålene i de for-
skjellige fagene. Vi må imidlertid merke oss at 
det bare er områdene tall, måling og statistikk 
som testes i de nasjonale prøvene i regning.

På hvilken måte kan veiledningsmateriellet 
for prøvene i regning brukes i en 
vurderingssammenheng i praksis?
I rammeverket for de nasjonale prøvene står det 
at en lærer ikke skal behøve mer enn 10 minut-
ter for å evaluere en besvarelse. Hvis en lærer 
skal bruke prøvene i veiledning av elever, er det 
opplagt at det er nødvendig å bruke mer tid. I 
Utdanningsdirektoratets prøveadministrasjons-
system (PAS), ligger skårene på hver oppgave 
til hver enkelt elev. Hvis læreren lager seg et 
regneark med disse opplysningene, summerer 
kolonner og rader og merker av elevens nivå ut 
fra poengsummen eleven har fått, har læreren 
et godt utgangspunkt for å gjøre raske analyser 

både når det gjelder den enkelte elev og klassens 
resultat. Se fi gur 2.

Figur 2 viser poengene til 31 elever på 12 av 
de 76 deloppgavene som nasjonal prøve i reg-
ning for 8. trinn 2007 bestod av. Lyseblå kolonne 
viser den totale poengsummen for hver elev. 
Den lysegrønne viser hvilket nivå poengsum-
men svarer til. For enkelthets skyld er kolonnen 
med poengsum sortert synkende etter tallverdi. 
Rosa rad viser poengsummen som alle elevene 
i klassen til sammen har oppnådd på hver opp-
gave. Oransje rad (p-verdi) viser representert 
ved desimaltall, hvor mange prosent av elevene 
i klassen som har løst den enkelte oppgaven.

Et raskt overblikk viser at de fl este elevene i 
klassen behersker oppgave 1a (p = 0,77), mens 
de færreste har greid å løse oppgavene 3 (p = 
0,23), 6 (p = 0,32) og 70 (p = 0,10). Med prøven 
tilgjengelig, kan læreren fi nne ut både hva klas-
sen mestrer og innenfor hvilke områder elevene 
mangler forståelse. 

Fagmiljøene som utvikler prøvene, lager 

Figur 2. Utsnitt av et regneark som viser resultatet til en klasse på 31 elever på 12 av 76 deloppgaver. Eksempelet 

er fra nasjonal prøve i regning 8. trinn 2007. Her vises også hver elevs totalsum og nivå på prøven.

Eksempel 8. trinn 
regning 2007

Kjønn
Oppg 

1a
Oppg 

1b Oppg2 Oppg3 Oppg4 Oppg5 Oppg6 Oppg7 Oppg 68 Oppg 69 Oppg 70 Oppg 71 Sum Nivå

G       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 72 5
G       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 70 5
G       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 69 5
J       1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 64 5
G       1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 60 4
G       1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 59 4
J       1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 56 4

G       0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 17 1
G       1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 17 1
G       1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 16 1
J       1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 14 1
J       0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9 1

G       0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9 1

Poeng 24 17 13 7 14 17 10 20 19 18 3 11 37.5 2.9

p-verdi 0.77 0.55 0.42 0.23 0.45 0.55 0.32 0.65 0.61 0.58 0.10 0.35 0.49 Gj.snitt
Gj.snitt

… ……
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Figur 3. Prøven for 8. trinn 2007. Utsnitt av en tabell som viser hva oppgavene måler, område (T = tall, M = måling, 

S = statistikk), format (F = fl ervalg, Å = åpen) og relevans til fag.

Oppg. Område Format
Relevans til grunnleggende ferdighet i 

regning for fag Oppgavene relatert til LK06 og 
Rammeverket NP 2007

T M S F Å No Ma Nat Eng SF KRØ
1a 1 1 1 1 1 1 1 Tolke tabell
1b 1 1 1 1 1 1 1 Tolke tabell
2 1 1 1 1 1 Regne med tid

3 1 1 1 Relasjon mellom brøk og kvantifisering av 
mengde

4 1 1 1 Regning: Addisjon av desimaltall. 
Posisjonssystemet

5 1 1 1 Regning: Subtraksjon av desimaltall. 
Posisjonssystemet

6 1 1 1 Bruke tall og foreta beregninger i praktiske
sammenhenger.

7 1 1 1 1 Anslå et areal
68 1 1 1 1 1 Regne med tid
69 1 1 1 1 1 1 1 Representere data i et diagram
70 1 1 1 Regning: Divisjon med og av desimaltall
71 1 1 1 1 Vurdere ulike pristilbud

analyserapporter. Rapportene ligger tilgjenge-
lig på www.udir.no og inneholder blant annet et 
valideringsskjema som viser hva de forskjellige 
oppgavene måler. Se fi gur 3.

Figur 3 viser at oppgave 1a går ut på å tolke 
en tabell, oppgave 3 tester brøkforståelse, 6 er 
en problemløsningsoppgave og 70 tester ferdig-
heter med desimaltall. Oppgavene 4 og 5 tester 
også ferdigheter med desimaltall. Dette er tyde-
ligvis noe svært mange i klassen jeg bruker som 
eksempel, ikke behersker. Det bør være et godt 
tips til læreren når undervisningsøkter skal 
planlegges. I tillegg kan læreren ved å lese rap-
porten [8], se at det ikke bare er egne elever som 
gjør denne feilen. Å ikke mestre brøkregning og 
regning med desimaltall, ser ut til gjelde svært 
mange elever på 8. trinn i Norge [8]. 

Ved å se på nivået en elev har oppnådd, kan 
vi si noe om kompetansen eleven har fått vist 
ved denne prøven. Mestringsbeskrivelsene [9] 
forteller hva den typiske elev på et nivå mestrer. 
Alle elever er ikke typiske elever for nivået, men 
læreren kan få en indikasjon på en elevs kom-
petanse. Hvis læreren i tillegg ser på elevens 
poeng rekke i regnearket, er det mulig ganske 
raskt å få et inntrykk både av hva eleven mestrer 
og hva eleven trenger å utvikle seg videre på.

I vårt eksempel har vi elever på nivå 3 som 
har fra 29 til 44 poeng og en elev på nivå 2 som 
har 28 poeng. Det er derfor viktig å se den nasjo-
nale prøven i sammenheng med annet arbeid 
eleven har gjort, når en tilbakemelder resultater 
til enkeltelever og foreldre. 

Nedenfor er et sitat fra veiledningsmateriellet 
til de nasjonale prøvene i regning for 8. trinn, 
som beskriver hva en typisk elev på nivå 3 mes-
trer: 
– utføre regneoperasjoner med hele tall og 

i ganske stor grad være i stand til å regne 
med desimaltall

– løse oppgaver som krever regning med 
prosent og til en viss grad være i stand  til å 
regne med brøk

– gjøre overslag
– løse enkle sammensatte problemer som 

krever mellomregning
– lese informasjon fra og tegne ulike typer 

diagrammer
– til en viss grad vurdere rimeligheten av 

egne svar

Eleven med 44 poeng har vist en kompetanse 
som ligger like opp under nivå 4, og har trolig 
også løst noen oppgaver som ligger på dette 
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kompetansenivået. Bare ved også å se på elevens 
besvarelse har læreren mulighet til å være spesi-
fi kk i tilbakemeldingen til elev og foreldre.

Hvilken nytte har vi hatt av de nasjonale 
prøvene i matematikk og regning siden 
første gjennomføring i 2004?
Stadige henvendelser til Nasjonalt senter for 
matematikk i opplæringen fra skoler som ønsker 
å få tilsendt tidligere nasjonale prøver, tolker vi 
dit hen at lærere ser en nytteverdi i de nasjo-
nale prøvene. Etterspørselen er særlig stor etter 
prøvene for 5. trinn. Lærere på de lavere trinn i 
grunnskolen har, etter eget utsagn, savnet kva-
litetssikrede tester slik at de kan få prøvd kom-
petansen til egne klasser og elever. Oppgavene 
i de nasjonale prøvene er kvalitetssikret gjen-
nom fl ere utprøvinger og analyser. Alle oppga-
vene som er med i prøvene, oppfyller testpsy-
kometriske krav slik at resultatet vi får, er til å 
stole på. Svaralternativene i fl ervalgsoppgavene 
er elevsvar fra utprøving av oppgavene i åpent 
format. 

Veiledningsmateriellet [8] inneholder ana-
lyse av en del oppgaver. Analysene forteller 
hvilke misforståelser som kan ligge til grunn 
ved typiske gale elevsvar. Slik kan prøvene være 
til hjelp i en begynnende diagnostisk fase. 

Utdanningsdirektoratet melder på sine nett-
sider [7] at resultatene fra prøvene i 2007, viser 
at det er klare forskjeller mellom kommuner 
og mellom skoler. De foreløpige analysene av 
prøvene for 2008 gir de samme signalene [10]. 
Mange skoler jeg har vært i kontakt med, sier at 
de har satt inn tiltak ut fra resultater på nasjo-
nale prøver. Noen mener de allerede kan se 
frukter av disse tiltakene gjennom bedre resul-
tater. 

Det er et mål at enhetsskolen i Norge skal 
viske ut sosiale forskjeller. Analysene av de 
nasjonale prøvene viser at vi er langt unna å nå 
dette målet. Slik er de nasjonale prøvene også 
et viktig redskap i arbeidet med å kvalitetssikre 
opplæringen for elevene i Norge. 
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Kari Smith

Grisen blir ikke feitere 
jo mer vi veier den
Tanker om vurdering, prøver og læring
Det var en gang to nabobønder som meldte hver 
sin gris på den årlige store grisekonkurransen. 
Kriteriene for bedømmelsen av vinneren var helt 
klare. Den grisen som veide mest og som samti-
dig hadde en sunn farge og fasong, ville vinne. 
Som vanlig i konkurranser så var det en ære å 
vinne, men like viktig var det å være bedre enn 
nabobonden, i alle fall for den ene bonden.

De to bøndene valgte forskjellige forberedel-
sesstrategier for konkurransen. Bonde A, som 
hadde en særdeles fl ott gris, passet på at grisen 
ble veid hver uke. Det var ganske mye styr rundt 
denne veiingen, og bonden ble stresset når 
resultatene ikke var som forventet. Han prøvde 
ut fl ere forskjellige typer grisemat, og han lot 
grisen først få mer hvile, så mindre hvile. Snart 
begynte bonden å veie grisen to ganger i uken, 
og etter hvert ble det veiing hver dag. Vektkur-
ven var ikke stigende nok, mente bonden. Han 
ble mer og mer stresset, og dette påvirket grisen. 
Den stadige veiingen med alt stresset gjorde at 
det ble mindre tid til å spise seg god og mett, i 
fred og ro. Det ble ikke tid til å gjøre annet enn 
å spise det viktigste av det som stod på grise-
matmenyen. Resultatet var at grisen ikke bare 
mistet vekt, men også farge. Grisen ble depri-

mert, og glansen i øynene ble borte. Det som 
hadde vært en potensiell fi nalegris, gjorde det 
svært dårlig i den årlige grisekonkurransen og 
havnet under midten på resultatlisten. Det var 
ikke mye ære å høste for bonde A.

Bonde B, derimot, gikk av med seieren. 
Grisen hans var tung og velproporsjonert, lyse-
rød og med et fornøyd glimt i øyet. Bonde B 
hadde hele tiden hatt et ganske avslappet for-
hold til konkurransen. Han var glad i grisen sin 
som den var, han sørget for at grisen fi kk mye 
sunn og variert mat, tid til å trene og lytte til 
musikk. Grisen fi kk i det hele tatt gjøre mye som 
ikke hadde med konkurransen å gjøre. Bonde B 
veide selvsagt også grisen sin, men kun en gang 
i måneden. Det var ikke behov for oftere veiing 
for å forstå hva grisen trengte for å fortsette å 
øke både i trivsel og vekt. Han brukte mye tid 
på å planlegge hvordan akkurat denne grisen 
kunne bli tykkere og sunnere, og da fi kk heller 
konkurranse være konkurranse. Målet hans var 
at grisen skulle vokse og være fornøyd. Derfor 
ble bonde B gledelig overasket over at grisen 
hans vant den store årlige grisekonkurransen. 
Han mente han ikke hadde gjort annet enn det 
en profesjonell grisebonde bør gjøre. 

Kjernen i tankene mine rundt vurdering, 
prøver og læring som er presentert i denne 
artikkelen ligger i denne lille grisehistorien. 
Elevene blir ikke fl inkere av at vi øker hyppig-
heten av målingene av kunnskapene deres.

Kari Smith, Universitetet i Bergen
kari.smith@iuh.uib.no
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Jeg vil først prøve å forklare sentrale begrep 
innenfor feltet. Spesielt vil jeg avklare skil-
let mellom evaluering og vurdering, for så å 
fokusere mer på vurdering som læringsdialog 
mellom lærer og elev. Den siste delen av artik-
kelen fokuserer mer på prøver, men prøver som 
fremmer læring og ikke eksterne prøver som 
ofte gjør det motsatte, nemlig hindrer læring 
[1, 8].

Evaluering – vurdering
I denne artikkelen er det gjort et klart skille 
mellom de to begrepene evaluering og vurde-
ring. Evaluering er sett som en videre aktivitet 
enn vurdering. Evaluering har med systemer, 
læreplaner, institusjoner å gjøre, og evaluering 
krever informasjon fra fl ere kilder om diverse 
aspekter av en større enhet. Om hensikten er å 
evaluere et utdanningssystem, er det fl ere ting 
som bør tas i betraktning, som f. eks. kvalite-
ten på bygningene, lærernes utdanningsnivå, 
gjennomtrekk av lærere, læreplanene, elevenes 
drop out-prosent, prosentandel av elever som tar 
høyere utdanning og prosentandel av elever som 
går inn i arbeidslivet og blir aktive medlemmer 
i samfunnet. Vurdering av elevenes læring er en 
del av evaluering av utdanningssystemet. Men 
det er viktig å huske at vurdering, som forstått 
her, belyser systemet kun fra én synsvinkel, 
ikke hele systemet. Internasjonale, nasjonale 
og regionale eksterne prøver er alle nødvendig 
for å evaluere systemet, men de kan ikke gi et 
helhetlig bilde av verken hvordan systemet fun-
gerer eller av kvaliteten. Vurdering handler om 
elevenes læring og defi nisjonen brukt i denne 
artikkelen er: «Vurdering er en gruppe prosesser 
som vi bruker når vi prøver å forstå og trekke 
slutninger om elevenes læringsprosesser, frem-
gang og læringsutbytte» [7].

Det betyr at den helhetlige vurderingen 
går over lenger tid og tar fl ere vurderingsme-
toder i bruk for å belyse læringsprosessen, den 
individuelle elevs fremgang og læringsutbytte. 
Dessuten uttrykker den overnevnte defi nisjon 
en ydmykhet fra vurdererens side. Vurdering 

er til syvende og sist en analyse og forståelse av 
dokumentasjon om elevenes læring, og slutnin-
ger som trekkes i lys av tilgjengelig dokumenta-
sjon. En viktig faktor å huske på når vi snakker 
om vurdering, er at det er kun mulig å samle 
inn dokumentasjon om kunnskap og ferdig-
heter eleven selv velger å presentere gjennom 
skriftlige, muntlige, fysiske, og/eller kunstne-
riske presentasjoner. Talenter, kunnskap og 
kompetanser som ikke kan bli sett eller hørt 
må bli vurdert med enda større ydmykhet enn 
prestasjoner som er dokumentert, en ydmykhet 
som dessverre ikke er tilstede i alle vurderings-
situasjoner.

Kvaliteten på den innsamlede dokumen-
tasjonen er avgjørende for validiteten av vur-
deringen som fi nner sted. Andre avgjørende 
faktorer for kvaliteten på vurderingen er vur-
deringskompetansen til den som utfører vur-
deringen og hensikten med vurderingen. Skal 
vurderingen lede til en sluttbedømmelse av en 
læringsprosess, skal eksisterende kunnskap og 
kompetanse måles for eventuelle utvalgsproses-
ser, for å evaluere systemet? Eller er vurderingen 
en kartlegging av elevens ståsted slik at lærer 
og elev sammen kan planlegge fremtidig under-
visning og læring? Det er den siste funksjonen 
som læreren, mer enn noen andre, har hoved-
ansvaret for. Det er ved denne form for vurde-
ring at lærerens vurderingskompetanse spiller 
en avgjørende rolle. God formativ vurdering er 
ganske enkelt god undervisning [9], og Ediger 
sa allerede i 1993: «Approaches used to appraise 
student progress depend on the philosophy of 
education involved» [3, s. 48].

Med andre ord så kan vi si at lærerens peda-
gogiske og didaktiske syn, lærerens profesjonelle 
visjon, er uttrykt i den måten han/hun vurde-
rer elevenes læring på. Det er kanskje her på sin 
plass å gjøre oppmerksom på at jeg konsekvent 
bruker begrepet «vurdering av elevenes læring» 
og jeg er imot bruken av begrepet «elevvurde-
ring». Det er ikke eleven (som menneske) som 
blir vurdert. Vi samler inn dokumentasjon av 
elevenes læring, prosesser så vel som produkt, 
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og det er dette vi analyserer og setter en verdi 
på (vurderer). 

Vurdering som fremmer læring
Vurdering som fremmer læring fi nner sted i 
møtet mellom lærer og elev i form av tilbake-
melding så vel som fremovermelding. Tilbake-
melding ser på læring som har funnet sted i for-
kant av vurderingsaktiviteten, og denne typen 
vurdering er en slags kartlegging av elevens 
læringsståsted. Analysen av kartleggingen foku-
seres rundt elevens kunnskapsstyrke, det som 
eleven behersker innenfor det vurderte temaet, 
samt rundt forbedringer av elevens kunnskaps-
svakheter. En god tilbakemelding er en klar 
analyse av hva eleven kan og det eleven enda 
ikke behersker innenfor vurderingstemaet. Det 
er viktig å huske på at den innsamlede doku-
mentasjonen sier lite eller ingenting om det som 
ligger utenfor vurderingsområdet. Vurderingen 
bør derfor ikke generaliseres til hele fagområ-
det. For å komme videre i læringsprosessen er 
eleven og læreren begge avhengige av en klar 
analyse av nåværende ståsted. Dersom tilbake-
meldingen blir stående alene, uten noen videre 
behandling, vil dette ikke føre til læring. Det er 
her fremovermeldingen kommer inn, og det er 
formen og kvaliteten på denne som muliggjør 
fremtid læring hos eleven. Fremovermelding 
handler om at læreren, sammen med eleven, 
setter et fremtidig læringsmål i lys av tilbake-
meldingen. Og videre, at det utarbeides forslag 
om tiltak som bør settes i gang, for at eleven 
skal ha muligheter til å nå neste mål. Fremover-
melding handler med andre ord om tiltak som 
former fremtidig læring, tiltak som elev og lærer 
er blitt enige om. 

Tydelige kortsiktige læringsmål som ligger 
innefor elevenes mestringsområde danner en 
individuell læringsstige som sørger for at eleven 
har en oppadgående læringskurve. På samme 
måte som det er klart for oss at de fl este barn 
kan være fysisk aktive, men med forskjellige 
talenter og derfor ulike prestasjonsmål, bør det 
også være klart at de fl este elever kan lære noe i 

alle fag. Men de har ulike talenter, og det krever 
ulike læringsmål. Et reelt læringsmål skaper en 
positiv utilfredshet med nåværende ståsted hos 
eleven. Det er skapt en optimal dissonans som 
er nødvendig for at effektiv læring skal fi nne 
sted. Er dissonansen mellom elevenes ståsted 
og det fremtidige læringsmål for lite, man-
gler eleven utfordringen som er nødvendig for 
læring. Dette svekker motivasjonen for innsats. 
På samme måte, om eleven føler at avstanden 
mellom nåværende kompetanse og fremtidig 
mål blir for stor, mister eleven mestringsfølel-
sen. Elevene føler at «dette klarer jeg ikke». En 
slik situasjon er en destruktiv læringssituasjon 
som ofte fører til svekket motivasjon og, i verste 
fall, til at eleven gir opp. Klar tilbakemelding og 
god, pedagogisk fremovermelding om innhold, 
aktiviteter og prosesser som fører til neste mål, 
er med å danne en optimal dissonans hos elev-
ene som gir følelsen av at «dette klarer jeg».

Prøver og vurdering som fremmer læring
Prøver er en, av fl ere, vurderingsaktiviteter 
som er brukt for å danne en profi l av elevens 
læringsståsted. Prøver informerer om elevens 
ståsted når prøven blir tatt. De er som et bilde, 
i motsetning til en videofi lm som fi lmer pro-
sessliknende orienterte aktiviteter. Både ytre og 
indre faktorer påvirker prøveresultatet, som for 
eksempel når på dagen prøven blir tatt, romtem-
peraturen, viktigheten av prøven, elevens fysiske 
og mentale velvære, og ikke minst, elevens eksa-
mensangstnivå. Zeidner [10] bekrefter Sarason 
& Sarason sin rike forskning fra begynnelsen av 
60-årene. I en normalklasse vil ca. hver fjerde 
elev lide av prøveangst, mens hver femte elev 
lider av det som kalles skadende prøveangst som 
korrelerer negativt med prestasjon på prøver 
[5, 6]. Det vil si at 20 % av elevene vil prestere 
dårligere på prøver enn det som er den reelle 
kompetansen deres. Likevel er prøver kanskje 
det mest kjente vurderingsverktøyet, og det er 
viktig at læreren har den nødvendige kunnska-
pen om prøver for å bruke det som et lærings-
fremmende og pedagogisk verktøy. Dersom 
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prøver bare brukes som et målingsverktøy er 
det fare for at eleven blir målt for ofte og med 
en skadende virkning på motivasjon, velvære og 
læring.

Før jeg går inn på pedagogiske aspekter ved 
prøver er det nødvendig med litt begrepsavkla-
ring. Eksterne eksamener er laget av eksperter 
(forhåpentligvis), som er eksterne til lærerens 
undervisningskontekst og elevenes læringskon-
tekst. Mange eksterne eksamener er Profi ciency 
tests. Det vil si at elevenes kompetanse er målt 
uavhengig av den undervisningen og læringen 
som har funnet sted i klassen. Internasjonale 
tester (PISA, TIMMS, m.fl .) er en slags kom-
petanseeksamen der elevenes ferdigheter og 
kunnskap er målt for å evaluere utdanningssys-
temet. De har ikke som mål å fremme den indi-
viduelle elevs læring. I mange land er Pisa blitt 
styrende for lærerplanen, og da vil Pisa virke 
som en achievement test. Denne typen prøver 
måler elevenes læring over en lengre periode 
i lys av en bestemt læreplan. Nasjonale prøver 
er en mellomting mellom profi ciency tests og 
achievement tests. På skoler hvor der er store 
forberedeleser i forkant av en nasjonal prøve, 
hvor elevene blir drillet i prøvespørsmålene og 
prøveteknikk, er skolen kommet inn i det far-
lige syndromet som kalles «teaching/learning 
to the test». Oversikt over internasjonal fors-
kning, spesielt meta-studiene John Hattie har 
gjort, viser at gjentatte eksterne prøver påvirker 
elevenes læringsresultater i liten eller ingen grad 
[4]. Forklaringen ligger i at prøvene i seg selv 
(målingen, veiingen) heller skader enn fremmer 
læring. Det er bruken av prøveresultatet i dialo-
gen mellom lærer og elev som styrker elevenes 
læring, og som derfor har en positiv påvirkning 
på elevens læringsresultater. Dette fi nner dess-
verre sjelden sted med eksterne prøver, da for-
målet med disse er evaluering, og i mindre grad 
vurdering. Elevene blir brukt som informanter 
i evaluering av systemet på et internasjonalt, 
nasjonalt eller regionalt nivå. Problemet er at 
en smal informasjonskilde som kun belyser én 
innfallsvinkel om kvaliteten på systemet ofte 

blir brukt som den eneste informasjonskilden 
av media så vel som av politikere.

I pedagogisk bruk av prøver vil prøvere-
sultatene bli brukt som kartlegging av elevens 
ståsted. Prøvene kan vise hva eleven kan, og de 
vil være veiledende i å stake ut kursen til neste 
mål. Denne formen for prøver kalles progress 
(fremgang) tests og diagnostic (diagnostisk) tests. 
Slike prøver er brukt som et formativt vurde-
ringsverktøy, og det er ikke karakteren som er 
viktig. Karakteren kan faktisk virke hemmende 
for læringsprosessene og fremtidig læringsresul-
tat, særlig for mindre suksessrike elever [2]. Det 
er informasjonen både lærer og elev tar med seg 
fra klasseprøver som ligger til grunn for lærings-
dialogen mellom lærer og elev. En læringsdia-
log består av tilbake- og fremovermelding som 
diskutert ovenfor, i lys av prøveresultatene. Det 
er på gressrotnivået at det er mulig å forme og 
fremme elevenes læring. Det er resultatet av god 
pedagogisk formativ vurdering gjennomført 
av læreren som til sist fører til kompetansehe-
ving hos elevene. Gjentatte målinger, gjentatte 
prøver, hvis resultater er brukt summativt for 
den enkelte elev, har en forsvinnende virkning 
etter at de er blitt slått stort opp i media. 

Konklusjon
I denne artikkelen er evaluering beskrevet som 
en vid aktivitet som omfatter en større enhet 
innenfor utdanningssystemet, enten det er 
hele systemer, læreplan, skoler osv. Vurdering 
handler om elevenes læring så vel som lærings-
utbytte, og er en av fl ere informasjonskilder 
i en evalueringsaktivitet. Prøver er et av fl ere 
vurderingsverktøy som brukes for å danne en 
profi l av elevenes læring, og prøveresultatet 
kan sammenliknes med et bilde, et «snapshot» 
av elevenes kunnskaper og ferdigheter. Det er 
bruken av prøveresultatene som informasjon 
inn i planlegging av fremtidig undervisning og 
læring som er den sentrale funksjonen prøver 
har for formativ vurdering, og ikke hyppigheten 
av prøvene og prøvekarakteren.

Bonde A mislyktes i fremgangsmåten sin 
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med stressende, gjentatt veiing av konkurran-
sekandidaten sin. Bonde B lykkes fordi han var 
profesjonell nok til å veie kandidaten sin når det 
var nødvendig for å kartlegge situasjonen og 
planlegge fremtidige tiltak. Dessuten hadde han 
forståelse av at det viktigste i en hver utviklings-
prosess er velvære og tilfredshet, de følelsesre-
laterte (affektive) aspekter. Reelle utfordringer 
som gir en følelse av mestring, av kontroll, at 
dette er mulig med innsats og arbeid, styrker 
følelsen av velvære. Eleven vil oppleve lærings-
situasjonen som en positiv utilfredshet med 
dagens ståsted. Så lenge utilfredsheten er positiv 
og ikke tyngende gir den motivasjon til ytterlig 
innsats og bedre læringsresultat.
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Inge Grythe

Mot et kunnskapsløft
Jeg er leder av oppgavenemnda i matematikk i 
videregående skole som lager sentralt gitte eksa-
mener i programfagene R1, S1, R2 og S2. Jeg har 
også deltatt i begge læreplangruppene i mate-
matikk. Disse ble ledet av henholdsvis Bjørnar 
Alseth og Kristian Ranestad. De to siste årene 
har jeg arbeidet mye med vurdering og vurde-
ringsveiledninger. For øvrig har jeg undervist i 
matematikk og fysikk som lektor i videregående 
skole i 28 år i Moss.

Sensur av sentralt gitt eksamen i matema-
tikk innen Kunnskapsløftet blir en vurdering 
av todelte eksamenssett. Det kan derfor være 
nyttig å se litt på bakgrunnen for denne todelte 
eksamensstrukturen. Jeg vil i denne artikkelen 
først redegjøre for en kronologisk utvikling 
av skolematematikken i Kunnskapsløftet, slik 
jeg ser det. Deretter vil jeg referere noen av de 
refl eksjonene og resonnementene som ligger bak 
den eksamensstrukturen som nå foreligger. Da 
kan det forhåpentligvis komme i gang samtaler 
og meningsbrytninger om og rundt eksamen. 
Dette er helt avgjørende for oss som skal utvikle 
eksamensoppgaver framover.

Var vi ikke så gode likevel?
På 90-tallet kom de første testene som sammen-

liknet nivået i matematikk i ulike land. Resulta-
tet var nedslående og for mange overraskende: 
Vi var ganske middelmådige i en internasjonal 
sammenheng. Hvorfor var vi ikke best når vi 
brukte mest penger pr. elev?

Jeg husker spesielt et møte hos Kristin 
Clemet i 2003. Nesten hundre representanter for 
«realistnorge», under ti fra videregående skole, 
skulle refl ektere over hvor skoen trykket. Den 
ene representanten etter den andre fra univer-
sitetshold sa at et stort, ikke det eneste, problem 
var at mange studenter ikke hadde basisferdig-
heter nok til å gjennomføre et realfagsstudium 
på en tilfredsstillende måte. Hadde bruken av 
hjelpemiddel tatt overhånd i ungdomsskolen og 
den videregående skolen? 

Disse signalene tok jeg, også da som nemnd-
leder, svært alvorlig. Er matematikken i bunn og 
grunn et «blyant- og papirfag» som det er blitt 
hevdet i det siste?

IKT-varianter
Parallelt gikk det for seg mange forsøk med bruk 
av digitalt verktøy, både nasjonalt og internasjo-
nalt. Både PC og symbolbehandlende kalkula-
tor ble brukt. Motivasjonen var selvsagt å gjøre 
faget mer interessant og attraktivt for ungdom. 
Man var og er jo i desperat mangel på realister. 
Matematikk kunne bli «utenforfaget» i en digi-
talisert skolehverdag hvis nye elektroniske hjel-
pemidler ikke ble integrert i undervisningen, 

Inge Grythe, Malakoff videregående skole
inggry@malakoff.vgs.no
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mente mange. Forsøkene ga defi nitivt ikke den 
erfaringen at elevene ble dårligere i matematikk 
ved å ta i bruk avanserte hjelpemidler, snarere 
tvert i mot. Oppgavetilfanget økte også kraftig. 
Oppgaver man før bare kunne drømme om var 
nå mulige å løse, også innenfor en eksamens-
kontekst. Det ble opprettet egne eksamenskoder 
der forsøksskolene kunne ha en såkalt IKT-vari-
ant av eksamen.

Etter år 2000 hadde man altså to hoved-
strømninger: «Back to basics» og det å ta i bruk 
digitalt verktøy i stort omfang og på en avan-
sert måte. Lærerkorpset var og er delt i synet 
på hva som er riktig strategi framover. Kunne 
man som Ole Brum, si «ja takk begge deler» 
eller måtte man velge en av dem? Dette var vår 
utfordring.

Virkemidler for å oppnå et kunnskapsløft
Det er mange forhold som vil påvirke hva slags 
læring som foregår i det enkelte klasserom. 
Læreplaner og eksamen er nok de to mest sen-
trale virkemidler en kan bruke for å endre en 
praksis og for å gå mot nye mål.

Målet ligger i navnet på reformen: Et Kunn-
skapsløft.

Læreplaner i fellesfag og grunnskole
Da vi startet arbeidet med læreplanene, var det 
fl ere enn meg som følte at vi deltok i en nasjo-
nal dugnad; et rotekte norsk skippertak! Jeg var 
spesielt glad for at et praktisk talt samlet politisk 
miljø tok resultatene fra de internasjonale tes-
tene på alvor. Det hadde vært så mye lettere å 
fi nne noen saftige målefeil ved testene. 

Når det gjaldt fellesfaget i matematikk i Vg1, 
så hadde vi fått mange tilbakemeldinger av 
typen: 

«Tidligere var ofte karakterene i matematikk 
i en klasse normalfordelte, men nå er de mer 
kamelfordelte. Jeg med min undervisning står 
midt i mellom puklene der nesten ingen elever 
er.»

Det var besnærende å tenke seg at hver 
«pukkel» burde få hver sin læreplan. Kunne 

ikke dette være et virkemiddel for å øke mate-
matikkforståelsen og ferdighetene i begge 
gruppene? Vi kan få tilpasset opplæring der vi 
møter elevene der de er kunnskapsmessig, når 
det gjelder motivasjon, innlæringsstrategier osv. 
Om dette vil fungere etter intensjonene, er det 
litt tidlig å konkludere med. Mange synes nok 
skole starten er en utfordring. Det å få elevene 
til å velge «riktig» kurs er krevende. Jeg kjenner 
til at det er i gang et arbeid med å lage kartleg-
gingsprøver i regning for Vg1.

Læreplangruppa brukte mye tid på å få en 
god overgang fra ungdomsskolens 10. klasse til 
videregående skoles Vg1.

Læreplaner i programfagene
Lederen av læreplangruppa startet det første 
møtet med temaet: «Kriterier for utvalg av 
hovedområder og kompetansemål». Dette ble 
for meg en nyttig refl eksjon som jeg senere har 
tatt med inn som et fundament også i oppgave-
produksjonen av eksamensoppgaver. Gruppa 
ble enige om:
– Færre emner og mer plass til fordypning
– Sentrale ferdigheter i senere bruk av faget
– Emner som fremmer regneteknisk trening
– Emner som tilbyr en stor variasjon av opp-

gaver
– Emner som fremmer resonnement, argu-

mentasjon og streng føring
– Sammensetningen av emner som bygger på 

hverandre

I ettertid så ser jeg klart at vi var tro mot disse 
intensjonene da vi skrev læreplanene i program-
fagene.

Ny eksamensstruktur
I arbeidet med å utvikle en ny struktur på eksa-
men forsøkte vi med en todelingstanke. Var det 
mulig å få med begge de to tidligere nevnte 
hovedstrømningene i skolematema tikken? 
Danmark hadde hatt en tilsvarende struktur 
lenge. På 90-tallet var det også gjort forsøk med 
en todelt eksamensstruktur i IKT-kodene her i 
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landet. Sentrale her var Harald Solbakken og 
Tor Jan Aarstad i Rogaland. Erfaringene var 
gode. 

Delprøve 1 uten andre hjelpemidler enn tegne- 
og skriveredskaper ble en hit med en gang. 
Debatten gikk på hvor omfattende den skulle 
være. Vi endte som kjent med en delprøve på to 
timers varighet.

Flere andre realfag tenker på fl ervalgsopp-
gaver i delprøve 1. En av grunnene til at vi 
ikke har gått inn for dette foreløpig er ånden 
fra læreplangruppa i programfag sine kriterier: 
«Emnene skal fremme resonnement, argumen-
tasjon og streng føring.» Er ikke delprøve 1 godt 
egnet til å få til dette? Vi var også redde for at 
fl ervalgsoppgaver kunne utvikle strategier for å 
utelukke gale alternativer i stedet for å jakte på 
den riktige. Det er imidlertid gjort forsøk med 
fl ervalgsoppgaver også i matematikk. Flere ser 
lovende ut.

Hva er de basisferdighetene som vi ønsker 
at delprøve 1 skal gjøre elevene dyktigere i? Er 
det grunnleggende ferdigheter? Nei, defi nitivt 
ikke! Grunnleggende ferdigheter er skrevet inn 
i kompetansemålene i læreplanen.

Er det en minimumskompetanse for å bestå 
kurset? Dette har vært foreslått fra pedagogisk 
hold: Delprøve 1 bør gi signal om hvilken mini-
mumskompetanse en må ha for å bestå kurset? 
Vi synes ikke dette var noen god idé.

For å forklare hva undertegnede forstår med 
basisferdigheter så må jeg igjen tilbake til lære-
plangruppa for programfag sine kriterier for å 
velge ut kompetansemål: Sentrale ferdigheter 
som er viktige i et senere bruk av faget. Dette var 
for å imøtekomme høyskolesystemet sine ønsker 
referert på møtet med statsråd Clemet i 2003. 
Noen av oppgavene kan være faglig skarpe. 
Begrepet «basis» oppfatter vi som en typeangi-
velse og ikke som en vanskegrads beskrivelse.

Skal vi bare ha uavhengige småspørsmål eller 
kan det også være et sammenhengende reson-
nement i en oppgave? Dette siste kan åpne 
for bevis og lignende. Her går fortsatt interne 

overveiinger. Delprøve 1 har fått økt tilslutning 
over tid, jfr. matematikk også som et «blyant- og 
papirfag»

Oppfordringen om «back to basics» er tatt 
til følge. Praksisen i klasserommet er allerede 
preget av dette. Det skal bli spennende å se på 
om dette slår ut i positiv retning på de inter-
nasjonale, komparative testene.

Delprøve 2 fi kk en varighet på 3 timer. Alle 
ikke-kommuniserbare hjelpemidler er tillatt. 
En av oppgavene har to varianter. En av vari-
antene skulle være for «dypdykkerne» i IKT-
bruk i matematikk. Vi ønsket at alt det gode 
arbeidet som er gjort i prosjekter ikke skulle 
stanses, men ha en vei videre. Drømmen var 
at vi trengte bare en fagkode i R2 Vg3: «Mate-
matikkeksamen» som alle refererte til og hadde 
synspunkter på. En slik oversiktlighet ville øke 
fagets status, trodde fl ere av oss. Rent strategisk 
har vi tenkt å fase inn bruk av mer avanserte 
digitale hjelpemidler på en forsiktig måte. Her 
trenger vi hjelp til gode oppgaveideer: Hvordan 
bruke avanserte digitale hjelpemidler i oppgave 
4 alternativ II samtidig som eleven blir prøvd i 
sin matematikkfaglige kompetanse?

Det er defi nitivt en utfordring å lage opp-
gaver når alle hjelpemidler er tillatt. Man kan 
vel ikke være for tradisjonell i oppgavevalget? 
Vil ikke mange ha klart mulige oppgavesvar på 
forhånd? Hva slags kompetanse måler vi da? 
Blir det et mesterskap i «klipp og lim»? Elev-
ene kan jo ha med seg sin egen datamaskin ved 
eksamen, og de bestemmer selv innholdet på 
harddisken.

Så er det den andre grøfta: Man lager så 
origi nale oppgaver at få elever klarer å følge 
tanke gangen. Elevene får ikke vist hva de kan. 
Vi kan oppleve et ras og et ramaskrik med alle 
de konsekvenser dette har for enkeltelever, faget 
og systemet. Det å lage oppgaver i et slikt land-
skap er en risikosport. 

Vi mente imidlertid at ved en slik todelt 
struktur tok vi hensyn til de to tilsynelatende 
motstridende utviklingstrekkene som er referert 
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ovenfor. Vi håper og tror at todelingen av eksa-
men vil gi et rekyl tilbake i klasserommet når 
det gjelder valg av metodikk og praksis.

Alle sentralgitte matematikkeksamener i 
videregående skole er nå todelte etter de nye 
læreplanene. Det samme er fysikk, kjemi og 
biologi. Også matematikk i ungdomsskolen og 
grunnskoleopplæringen for voksne får todelt 
eksamen. Ideen har slått an.

Vurdering
Mange har ment at elevene mangler kunnskap 
om hva som kjennetegner en god faglig presta-
sjon. Vurderingsarbeidet er for tilfeldig, hevder 
andre: Det har etablert seg ulike lokale vurde-
ringskulturer.

Det er nå gjort et betydelig arbeid i Utdan-
ningsdirektoratet for å sikre systematikk i vur-
deringsarbeidet. Alle fag som har sentralgitt 
eksamen har en tilhørende vurderingsveiled-
ning som er utarbeidet sentralt. Vurderingsvei-
ledningene ligger på Utdanningsdirektoratets 
nettsider under eksempelsett i videregående 
skole. Brukernavn og passord er sendt skolene. 
Etter mitt skjønn og erfaring så er disse blitt 
godt mottatt og blitt tatt i bruk. Spesielt vur-
deringsmatrisens kjennetegn på kompetanse 
er en nyvinning. Vi ble inspirert til å tenke i 
slike baner etter et vurderingsmøte i Stockholm 
i 2003. Der la professor Gunnar Gjone ved ILS 
i Oslo fram sine tanker om matematikkompe-
tanse i vurderingssammenheng. Ulike deler av 
læreplanen ble beskrevet på ulike kompetanse-
nivåer i en matrise. Den enkelte elev får en kom-
petanseprofi l som lærer og elev/foresatte kunne 
bruke i fellesskap for å få til en god og mål rettet 
tilpasset opplæring. Matrisen var ment som et 
diagnostisk verktøy. Mye er skjedd siden da, 
men matrisetankegangen var nyttig. Morsomt 
er det at fl ere fag, også ikke-realfag, har adoptert 
tanken. 

Fag med lokalgitt eksamen må utarbeide sin 
egen vurderingsveiledning. I Østfold brukte vi 
matematikkmatrisen som mal, delte arbeidet på 
alle 11 skolene og fi kk til et bibliotek av lokale 

vurderingsveiledninger. Mange fagmiljøer ble 
tent av prosessen: Den var bevisstgjørende. 
Matrisen kan videre brukes som underlag i 
elvenes underveisvurdering, den kan gi tips om 
hvordan prøver skal komponeres, i opplæring av 
nye lærere, som begrunnelse ved klager og mye 
annet. Denne fungerer i praksis.

Vurdering ved todelt eksamen
I vurderingsveiledningenes generelle del er sys-
temet for vurdering som vi har i Norge godt 
beskrevet. Internt er vi blitt skolert på mer teore-
tiske innfallsvinkler som validitet og reliabilitet. 
I praktisk vurderingsarbeid vil det alltid være 
noen problemstillinger som må overveies:
– Skal delprøvene vektes på karakteren på 

samme vis som tidsbruken? Hvorfor?
– Skal prøven rettes som to separate prøver 

og vektes etterpå?
– Skal grunnleggende ferdigheter vurderes 

særskilt? Hva hvis kandidaten ikke viser 
noen kompetanse i å lese/skrive en tekst 
eller bruker ikke kalkulator etc.

– Hva hvis en delprøve er blank?
– Hva slags grep må vi ha klare ved feil i 

oppgavene eller andre utilsiktete skjevheter 
som gjør elevenes sensur unøyaktig?

Flere og liknende dilemmaer tas opp på sensor-
skoleringsmøter, formøter og fellessensurmøter. 
Utdanningsdirektoratet har brukt mye ressur-
ser på sensorskolering i implementeringen av 
eksamensregimet i Kunnskapsløftet. Dette har 
sensorene satt pris på.

Oppsummering
For å oppnå en kvalitetsheving i matematikk er 
det altså blitt innført fl ere virke midler:
– Todelte læreplaner i fellesfag i matematikk 

i en teoretisk og en praktisk variant 
– Bedre sammenheng mellom grunnskole og 

videregående skole
– Mer faglig avanserte læreplaner, spesielt i 

programfagene

(fortsettes side 51)
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Berit Brunstad, Jon A. Ringseth

«Bedre vurderingpraksis»
Utdanningsdirektoratet har satt i gang prosjek-
tet «Bedre vurderingspraksis – nasjonale kjen-
netegn på måloppnåelse i fag».

Deltakere i prosjektet er fl ere ungdomssko-
ler rundt i landet i fagene matematikk, norsk, 
samfunnsfag og mat og helse og videregående 
skoler i fellesfagene matematikk og norsk og 
også andre ulike fag ved ulike skoler. 

En av skolene som fi kk være med er Fana 
gymnas i Bergen. Prosjektet går mot slutt nå og 
her kommer noen erfaringer fra matematikk-
seksjonen ved Fana gymnas.

Mandatet i prosjektet var: Utvikle selv og 
deretter prøve kjennetegn på måloppnåelse i 
matematikk knyttet til karakterskalaen i videre-
gående skole.

Opplæringslova §4-7: Grunnlaget for vurde-
ring med karakter i faga er kompetansemåla i 
læreplaner for fag

Målsetting ved en bedre vurderingspraksis 
er også at vurderingen endrer seg
– Fra symboler til tilbakemelding som elev-

ene lærer av
– Fra grupperelatert til standardrelatert
– Fra privat tolkning til et tolkingsfellesskap

– Bedre informasjon til foresatte om elevenes 
måloppnåelse

Når vi på Fana gymnas skulle utarbeide kjenne-
tegn på måloppnåelse, tok vi utgangspunkt i 
læreplanen. Vi har gått gjennom kompetanse-
målene i læreplan og gradert hvert mål i tre 
kategorier:

Hva som kreves for å stå (karakteren 2), mid-
dels måloppnåelse (karakterene 3 og 4) og høy 
måloppnåelse (karakterene 5 og 6).

Dette har vi gjort for hvert av målene i lære-
planen, og vi viser med et vedlagt eksempel fra 
matematikk 1P hvordan vi har gjort det for ett 
av læreplanmålene. Dette er et forslag og forsla-
get trenger språkvasking og det vil måtte foran-
dres etter hvert som utprøvingen fi nner sted.

Litt om arbeidsprosessen med utarbeiding av 
kriteriene, og erfaringer og tanker som vi har 
gjort oss underveis i arbeidet.

Vi startet arbeidet med to hele dager der vi 
utarbeidet vurderingskriteriene. Dette gikk 
overraskende greit og viser betydningen av at 
lærere kan få arbeide konsentrert og uforstyr-
ret over et lengre tidsrom enn det som er vanlig 
i skolen. Det tok oss to ekstra halve dager til å 
utarbeide kriteriene for hele læreplanen.

Vi erfarte at dette var en nyttig og effektiv 
måte for oss til å komme «under huden» på 
læreplanen. Mange gode diskusjoner, sammen-

Berit Brunstad, Fana gymnas
berbru@hfk.no

Jon A. Ringseth, Fana gymnas
jonrin@hfk.no
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KOMPETANSEMÅL
LAV 
MÅLOPPNÅELSE 
(ståkar./KAR. 2)

MIDDELS 
MÅLOPPNÅELSE 
(KAR. 3–4)

HØY 
MÅLOPPNÅELSE 
(KAR. 5–6)

Tall og algebra

1. Gjøre overslag 
over svar, regne 
praktiske oppgaver, 
med og uten tekniske 
hjelpemidler, og 
vurdere hvor rimelige 
resultatene er.

Kan regne og vurdere 
svar på enkle, 
praktiske oppgaver.

Kan regne og vurdere 
svar i sammensatte, 
praktiske oppgaver. 

Kan regne og vurdere 
svar i sammensatte, 
praktiske oppgaver. 
Vurdere og bruke 
hensiktsmessige 
metoder. Vise høy 
grad av nøyaktighet 
og ha med et rimelig 
antall siffer i svarene.

2. Tolke, bearbeide, 
vurdere og diskutere 
det matematiske 
innholdet i skriftlige, 
muntlige og grafi ske 
fremstillinger.

Kan løse enkle 
oppgaver med 
utgangspunkt i enkle 
tekster og praktiske 
situasjoner, der all 
informasjon er oppgitt. 

Kan utforske praktiske 
problemstillinger 
og løse oppgaver 
med utgangspunkt i 
tekster og praktiske 
situasjoner. 

Kan ta utgangspunkt 
i tekster og praktiske 
situasjoner, for å tolke 
og analysere praktiske 
problemstillinger og 
løse oppgaver.

3. Tolke og bruke 
formler som gjelder 
dagligliv, yrkesliv og 
programområde.

Kan sette oppgitte 
verdier inn i en formel, 
og fi nne ukjente 
størrelser.

Kan omforme enkle 
formler, for å fi nne 
ukjente størrelser.

Kan omforme 
og kombinere 
sammensatte formler 
for å fi nne ukjente 
størrelser.

4. Regne med forhold, 
prosent, prosentpoeng 
og vekstfaktor.

Finne forhold mellom 
to tall

Kan veksle mellom 
prosenttall og prosent.

Kan fi nne prosent av 
et tall. 

Kan fi nne vekstfaktor, 
og bruke den til å 
fi nne ny verdi i enkle 
oppgaver.

Bruke like forhold for å 
fi nne kjente størrelser

Kan fi nne prosentvis 
endring. 

Kan fi nne opprinnelig/
gammel verdi.

Kunne regne med 
forhold og prosent 
i komplekse 
problemstillinger.

5. Behandle 
proporsjonale 
og omvendt 
proporsjonale 
størrelser i praktiske 
sammenhenger.

Kan behandle 
proporsjonalitet i 
kjente, praktiske 
situasjoner.

Kan undersøke om 
det er proporsjonalitet, 
fra tabell, graf eller 
funksjonsuttrykk. 
Kan sette opp et 
funksjonsuttrykk.

Kan veksle mellom 
ulike representasjoner 
av proporsjonalitet 
på en hensiktsmessig 
måte.
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Prosjektlogo: Bedre vurderingspraksis

likninger av læreverk og oppgaver, samt erfarin-
ger med ulike elevgrupper, viste oss at vi tenkte 
svært likt, men det var nyttig å uttrykke dette 
skriftlig, og å sette det inn i system.

Da vi kom i kontakt med andre skoler på en 
vurderingskonferanse på Gardemoen, viste det 
seg at vi hadde valgt like måter å sette dette opp 
og at det i stor grad var enighet om vanskelig-
hetsgrad på de ulike nivåene.

Et av de største problemene vi hadde, var at 
noen av kompetansemålene i læreplanen var 
svært spesifi kke og konkrete mens andre var 
omfattende og diffuse. Behandlingen av de 
mer diffuse læreplanmålene var også behandlet 
svært ulikt i de ulike læreplanverkene. 

Andre del av prosjektet var at vi skulle 
utprøve kriteriene vi hadde utarbeidet. 

Av erfaring syns vi at vurdering av prøver 
er relativt lik fra lærer til lærer, men at i utfor-
mingen av prøver kan det være stor forskjell i 
vanskelighetsgrad. Derfor bestemte vi oss for 
at vi skulle rette prøver som før, med poeng 
slik som de fl este matematikklærere har gjort. 
Vi bruker kriteriene når vi skal lage prøver. Vi 
bruker kriteriene og fi nner oppgaver slik at de 
ulike nivåene får sine oppgaver. På denne måte 
vil kriteriene være som en kvalitetskontroll når 
vi lager prøver.

Vi samarbeidet med Bergen handelsgymna-
sium og Fyllingsdalen vgs. som utarbeidet kri-
terier i faget 1T. Vi har brukt disse kriteriene, 
men det er ikke tvil om at vi er mer fortrolige 
med kriteriene som vi har utviklet selv og som 
vi har et eiendomsforhold til.

Ellers så har vi brukt kriteriene i repetisjon 
av stoff. Vi fi nner oppgaver på de ulike nivåene 
som elevene får prøve seg på og målet er at elev-
ene etter hvert skal fi nne ut hva de må beherske 
for å få en høyere måloppnåelse.

Utdanningsdirektoratet har satt ned ei 
gruppe som skal samordne arbeidet som er 
gjort i prosjektet. Håper arbeidet fortsetter, og 
at vi ender opp med nasjonale kjennetegn på 
måloppnåelse i de ulike fagene.

matemania er gratis!
Nettstedet matemania er åpnet for gratis bruk, 

både i mellom- og 
ungdomstrinnversjonen. 

Bruk dette i 
undervisningen!

www.matemania.no
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Anne Bjørnestad

Hjelpemidler til eksamen
Elever i videregående skole kan i studiespesiali-
serende programområde trekkes ut til skriftlig 
eller muntlig eksamen i alle matematikkfagene, 
med unntak av faget Matematikk X. Departe-
mentet fastsetter hvilke hjelpemidler som er til-
latt ved sentralt gitt eksamen (skriftlig eksamen) 
og skoleeier bestemmer hvilke hjelpemidler som 
er tillatt ved lokalt gitt eksamen (muntlig eksa-
men). 

I yrkesfaglige programområder bestemmer 
skoleeier hvilke hjelpemidler som er tillatte både 
ved skriftlig og muntlig eksamen.

Det er to modeller for hjelpemidler for sen-
tralt gitt skriftlig eksamen, der fagene mate-
matikk, fysikk, kjemi og biologi følger modell 
2. Denne modellen er todelt, hvor skrivesaker, 
passer, linjal og vinkelmåler er hjelpemidlene i 
del 1 og alle hjelpemidler er tillatt i del 2, med 
unntak av Internett eller andre verktøy som til-
later kommunikasjon. Det foreligger en vurde-
ringsveiledning fra departementet for sentralt 
gitt eksamen. 

Ved muntlig eksamen i videregående skole er 
det skoleeier som bestemmer hvilke hjelpemid-
ler som er tillatt. I februar 2008 gav Hordaland 
fylkeskommune ut «Retningslinjer for lokalt gitt 
eksamen ved vidaregåande skolar i Hordaland», 

hvor det gis to hovedmodeller for gjennomfø-
ring av muntlig eksamen. Den ene modellen 
omfatter eksamen med 48 timers forberedelses-
del og her er alle hjelpemidler tillatt. Den andre 
modellen omfatter eksamen med inntil en times 
forberedelsesdel og her er ingen hjelpemidler til-
latt, eller det gis en defi nert oversikt over tillatte 
hjelpemidler. Begrunnelsen for dette er å få en 
bedre og mer ens praksis for gjennomføring av 
lokalt gitt eksamen. Retningslinjene er bindende 
og skal gjelde for eksamen fra vår 2008. 

Faglærer avgjør på fritt grunnlag hvilken 
eksamensmodell som skal velges, og dersom 
faglærer aksepterer begge modellene kan elev-
ene velge eksamensmodell.

I modell med inntil en times forberedelses-
del er det to alternativer i matematikk. Alterna-
tiv A har et hovedområde fra læreplanen som 
oppgave, og alternativ B har et hovedområde 
fra læreplanen med konkrete oppgaver som 
oppgave. Begge alternativene har 30 minutters 
forberedelsesdel, og hjelpemidlene er formel-
samling, egenprodusert regelbok, kalkulator, PC 
(skolens) med kalkulator og ev. andre digitale 
hjelpemidler. 

Etter avsluttet muntlig eksamen i vår kom 
det en del innspill til disse retningslinjene fra 
skoler og fra lærere, og det ble bestemt at ret-
ningslinjene skulle revideres i løpet av høsten 
08. FAU Realfag1 presenterte et nytt forslag til 
retningslinjer for modellen med kort forberedel-

Anne Bjørnestad, Tanks videregående skole
annbjo5@hfk.no
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sestid som skoler og lærere kunne kommentere. 
Det kom noen innspill til det nye forslaget. Dis-
kusjonen har i grove trekk handlet om hvorvidt 
alle hjelpemidler skal være tillatt, om lærebok 
skal være tillatt, eller om FAUs forslag skal bli 
den endelige innstillingen. Lederen i FAU pre-
siserer at innstillingen fra FAU må være i tråd 
med det fl ertallet av lærerne ønsker, og at på 
tross av de nevnte uenighetene støtter de fl este 
lærerne FAUs forslag. FAUs forslag blir derfor 
ikke endret. Det er nå oversendt fylkeskom-
munen og for matematikk er innstillingen bl.a 
følgende:

– Førebuingstid: 30 minutt.
– Hjelpemiddel: Relevante tabellar og 

formlar, kalkulator, og eventuelt ein 
skule-PC utan nettilgang med pro-
gramvare som elevane er kjende med 
frå undervisninga. 

– Oppgåve: Eit naturleg avgrensa emne-
område i faget, gjerne supplert med 
konkrete oppgåver.

Instruks til eleven: Førebu deg på å visa 
din kompetanse innanfor det oppgjevne 
emneområdet.

Å kunne velge mellom en modell med lang for-
beredelsestid med alle hjelpemidler tilgjengelig 
og en modell med kort forberedelsestid og ingen 
hjelpemidler utover kalkulator, formelsamling 
og relevant programvare på skolens PC til munt-
lig eksamen, er positivt både for lærere og elever. 
Lærere i Hordaland fylkeskommune står fritt 
til å velge en av modellene ut fra en pedagogisk 
vurdering.

I skrivende stund er de endelige retningslin-
jene ikke fastsatt.

Note
1 Hordaland fylkeskommune har nedsatt 

faglige arbeidsutvalg i alle fagområdene i 
videregående skole bestående av lærere 
og som bl. a. arrangerer fagsamlinger for 
lærere innenfor sitt fagområde.

– Timetallsøkning for å få generell studie-
kompetanse

– Todelt eksamensstruktur
– Systematisert vurderingsarbeid

Tilbakemeldingene etter årets eksamen i R1 og 
S1 tyder på at mange mener at karakternivået i 
for eksempel R1 burde være omtrent som det 
var i 2MX. I år tror jeg det ble slik. Jeg skjønner 
at mange er engstelig for rekrutteringen til faget, 
og det er viktig for oss at elevene får vist hva de 
kan. Mestringsfølelse er den viktigste motiva-
sjonsfaktor til videre arbeid med faget. Samti-
dig var bestillingen i Kunnskapsløftet nettopp 
det: Et løft av matematikkompetansen. Må vi 
da tåle et dropp i karakternivå i en overgangs-
fase? Må ikke matematikkompetansen bygges 
stein på stein? Tålmodig og over år? Det sies at 
ungdomskulturen er «instant»: Opplevelser og 
mestring her og nå. Kan matematikk læres på 
en slik måte? 

Jeg har forsøkt å gi en sammenhengende 
framstilling av veien fram til der vi står nå, slik 
jeg har opplevd det. Det har for meg hele tiden 
vært viktig å lytte til erfaringer og ulik kom-
petanse slik at vi får løsninger som har legiti-
mitet. 

Jeg ønsker tilbakemeldinger først og fremst 
på spørsmål som har med utvikling og pro-
duksjon av eksamensoppgaver å gjøre slik at vi 
eventuelt kan justere kursen for å oppnå det alle 
er enige om: Et løft for matematikken. 

(fortsatt fra side 51)
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Audun Holme

Matematikk-loftet: Koder
Julius Cæsar var en romersk politiker og gene-
ral, som etter en stund grep makten og lot seg 
utrope til keiser over romerne. Han hadde da 
bygd opp sin posisjon i Romerriket gjennom 
sine vellykkede felttog mot gallerne. 

En gang var en av hans hæravdelinger blitt 
omringet av gallerne. Cæsar sendte da en soldat 
av sted med en melding om at hjelpen ikke var 
langt unna. Soldaten klarte å avlevere brevet til 
den omringede leiren. Brevet var skrevet i en 
kode, som Cæsar hadde instruert sine offi serer 
om at han ville benytte i slike tilfeller. Brevets 
innhold satte nytt mot til de beleirede, og de 
holdt ut til hjelpen kom frem.

Koden de hadde avtalt var det vi i dag kaller 
en forskyvningskode. Den gikk ut på at alle bok-
stavene i brevet ble byttet ut med den boksta-
ven som sto et visst antall plasser foran i alfa-
betet. En norsk versjon av denne koden med 
en forskyvning på fi re plasser innebærer at «E» 
erstattes med «A», «F» med «B», og så videre 
til «Å» som erstattes med «W». Deretter sluttes 
ringen ved at «A» erstattes med «Z», «B» med 
«Æ», «C» med «Ø» og «D» erstattes med «Å». På 
forhånd må de som bruker koden avtale at når 
den kodede teksten skal omformes til forståelig 
tekst, da er det er «E» som skal erstattes med 

«A». Siden det er nok å vite hvilken bokstav som 
skal erstattes med «A», kan vi si at nøkkelen til 
meldingen er «E». Med nøkkelen «E» vil altså 
ordet «CÆSAR» bli skrevet som «GBWEV» 

En kode av denne typen brukes slik: En skri-
ver opp de 29 bokstavene i alfabetet to ganger på 
et rutepapir, på det ene arket skriver man «Klar-
tekst», på det andre «Kodet». Dersom nøkkelen 
er «E» legger man arkene som vist i fi gur 1.

En kan skaffe seg en enkel kodemaskin ved å 
lage to sirkelrunde skiver, den ene med litt større 
radius enn den andre. Så deler en inn skivene i 
29 like sektorer, altså hver på 12,4 grader. I hver 
av disse sektorene skriver en så bokstavene i 
alfabetet i samme rekkefølge, for eksempel med 
klokken. Så fester en dem sammen med en nagle 
gjennom sentrene, slik at de kan dreies i forhold 
til hverandre. I fi gur 2 ser vi denne kodemaski-
nen, også den innstilt med nøkkelen «E». 

Med en slik kode vil det være nok å gjette hva 
en enkelt bokstav skal erstattes med. Siden både 
norsk og engelsk har den egenskapen at boksta-
ven «E» er den bokstaven som forekommer hyp-
pigst, kan denne koden knekkes straks en har 
en litt lang tekst som er kodet. Da bare teller en 
opp hvilket tegn som forekommer oftest, la oss 
for eksempel tenke oss at det er tegnet «Z». Da 
kan en i første omgang anta at «Z» skal erstattes 
med «E». Som regel vil dette gi en meningsfylt 
tekst, men hvis det fortsatt er uforståelig, tar 
en det tegnet som forekommer nest oftest i den 

Audun Holme, tidligere Universitetet i Bergen
holme@math.uib.no
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Figur 1
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Figur 2

kodede meldingen. Slik kan en fortsette å prøve 
seg frem til en fi nner nøkkelen. 

Det ble derfor tidlig klart at denne forskyv-
ningskoden til Cæsar ikke var særlig god. Nokså 
snart etter Cæsars tid var det derfor noen som 
fant opp de såkalte permutasjonskodene. Da 
bytter man om rekkefølgen til bokstavene på 
det indre hjulet. Hvis noen da greier å få tak 
i det indre hjulet, vil koden være like enkel å 
knekke som forskyvningskoden. Men verre er 
det at dersom man har en kodet tekst som er 
lang nok, da kan man bruke denne teksten til å 
konstruere det indre hjulet! Det har seg nemlig 
slik:

Dersom vi tar en litt lang avisartikkel på 
norsk, for eksempel, kan vi telle opp hvor mange 
ganger de ulike bokstavene i vårt alfabet fore-
kommer. Med utgangspunkt i en kort avisartik-

kel laget jeg tabell 1, se [1]. 
Som vi ser er denne teksten 

litt for kort, siden en del av bok-
stavene mangler helt. Men det 
er uansett ikke nok å bare bruke 
denne tabellen, en må gjette litt 
og forsøke seg frem også.

Nå tar vi den kodede tek-
sten vi har fått tak i, og lager en 
tabell over frekvensene de ulike 
tegnene forekommer med der. 
De to tabellene sammenlignes 
så, og en regner i første omgang 
med at et kodetegn skal tolkes 
som den bokstaven som fore-
kommer med samme frekvens 
som kodetegnet. Dette må en 
kombinere med oppfi nnsomhet 
og kløkt, kodingen er et håndt-
verk men dekodingen er en 
kunst! Men også her er jobben 
ganske enkel, et eksempel er 

gjennomført i detalj i [1]. 
Men så kom neste generasjons kode inn i 

bildet. Denne metoden ble utvikler av den ara-
biske matematikeren Al Kindi. Han ble født 
i 801 i Kufa i dagens Irak, og arbeidet senere 
ved Visdommens Hus i Bagdad, der han døde 
i 873. 

I en variant av denne koden kan vi bruke 
kodemaskinen beskrevet tidligere, med de 
to skivene. Men nå skal de ulike bokstavene i 
klarteksten kodes med forskjellige nøkler. Da 
kan en velge en enkel tekst, for eksempel som i 
[1], «ALLEFUGLERSMÅDEER». Det er hele 17 
bokstaver, og en skal da kode de første 17 bok-
stavene i klarteksten slik: Første bokstav kodes 
med nøkkel A, andre med nøkkel L, tredje også 
med L, fjerde med E, og så videre til bokatav 
nummer 17 som kodes med nøkkel R. Så starter 
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det forfra igjen, bokstav nummer 18 i klartek-
sten kodes med A, og så videre. 

Denne koden var lenge ansett som umulig 
å knekke. Men under Krimkrigen knekket den 
britiske matematikeren Charles Babbage denne 
koden også. Denne koden ble brukt av Russ-
land, som var i krig med en allianse av England 
og Tyrkia. Dokumentene med Babbages løsning 
ble holdt hemmelig så lenge at en annen mate-
matiker, som fant dette uavhengig av Babbage 
og uvitende om hans innsats, fi kk æren av deko-
dings metoden. Babbage brukte en mekanisk 
regnemaskin, som kostet store pengesummer, 
slik at prosjektet til slutt ble stanset. Men før 
dette hadde han altså knekket russernes kode. 
Babbage var ellers en oppfi nnsom og praktisk 
mann, det var han som fant opp kufangeren. Det 
var en grind foran på lokomotivene, som hadde 
til formål å … ja nettopp, fange opp kyrene som 
sto på skinnegangene slik at de ikke ble over-
kjørt av togene. 

Under Den første verdenskrig var tyske 
offi serer i felten utrustet med noen lommeur-
lignende dingser, med fl ere dreibare skiver. Det 
var kodemaskiner, som ble brukt til å sende og 
motta kodede meldinger ved fronten. Med fl ere 
kodeskiver ble det stadig vanskeligere å tolke 
oppfangede meldinger for fi enden. De aller 
viktigste meldingene som ble sendt ut av Over-
kommandoen, var kodet med kodemaskinen 
Enigma, eller Gåten. Det var en meget intrikat 
maskin, som var under stadig utvikling. Virke-
måten for denne maskinen er beskrevet i [2], det 
vil føre for langt å gå nærmere inn på det her. 
Men noe av poenget var at kodingen fant sted i 

fl ere trinn: Først ble det kodet ved en metode, 
deretter ble den kodede meldingen kodet en 
gang til ved en annen metode, og så videre i fl ere 
ledd. Det var dessuten i bruk et enormt stort 
antall mulige «kodeskiver», og valget mellom 
dem fant sted ved elektriske brytere. En viktig 
del av nøkkelen ble da å angi en bestemt konfi -
gurasjon av disse bryterne. 

Å fi nne ut av hvordan denne koden skulle 
knekkes ville kreve et enda større matematisk 
geni enn Charles Babbage.

Artikkelen fortsetter i Tangenten nr. 2/2009.

Referanser
[1] Holme, A. (2007). Da matematikken ble til. 

Cappelen Damm
[2] Singh, S (1999). The Code Book. Anchor 

Books, New York.

a b c d e f g h i j k l

Antall 31 11 0 17 96 12 21 13 31 8 28 31

% 5 2 0 3 16 2 3 2 5 1 5 5

m n o p q r s t u v w x y z æ ø å

Antall 8 38 14 9 0 26 48 25 18 11 0 0 5 0 0 6 12

% 1 6 2 1 0 4 8 4 3 2 0 0 1 0 0 1 2

Tabell 1
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Per Hag, Tom Lindstrøm

Algebra og geometri — 
samspillet som ble borte (del 3) 
I denne delen har vi tenkt å ta utgangspunkt i 
en gammel eksamensoppgave i 2MX. Oppgaven 
handler om en kvinne som skal male huset. For 
å komme til må hun plassere stigen oppå det 
skrånende garasjetaket, og spørsmålet er hvor 
hun bør sette den for å nå høyest mulig opp på 
veggen. Figur 1 viser situasjonen.

I oppgaven var avstanden fra husveggen til 
garasjetaket 1 meter, takvinkelen v var 30°, 
stigen var 5 meter lang, og høyden fra enden av 
garasjetaket (takrennen) ned til bakken var 2 
meter. La oss først løse oppgaven ved derivasjon. 
Det er fl ere variabler vi kan bruke til å beskrive 
problemet, men det mest nærliggende er vel å 
bruke den horisontale avstanden x fra husveg-
gen.

Høyden blir da naturlig delt opp i tre deler 
(se fi gur 2): Først fra bakken opp til tak-
rennen (som er 2 meter), så fra takrennen 
opp til den nederste enden av stigen (som er 

 meter) og til slutt fra 

bunnen av stigen til toppen (som er  
meter). Den totale høyden er derved gitt ved 

 

Deriverer vi dette uttrykket, får vi 

 

Setter vi den deriverte lik 0 og fl ytter over det 
ene leddet, får vi ligningen 
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Figur 1
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som vi lett kan løse ved å kvadrere på begge 
sider. Vi får x = 5/2, og det er lett å se at dette 
er et maksimumspunkt (ligningen har også en 
negativ rot x = –5/2 som må forkastes). Regner 
vi nå ut vinkelen mellom stigen og husveggen, 
får vi 30°, altså det samme som takvinkelen, og 
enkel geometri viser at vinkelen mellom stigen 
og taket da må være 90°. Det er lett å se at dette 
resultatet gjelder uansett hva takvinkelen er: 
Erstatter vi 30° med en generell vinkel v, ender 
vi opp med ligningen 

 

og siden  er tangens til vinkelen 

mellom stigen og husveggen, ser vi ved akkurat 
samme argument som før at stigen må stå nor-
malt på garasjetaket. Det samme resultatet får 
vi hvis endrer lengden på stigen eller avstanden 
mellom husveggen og garasjen. 

Tenker vi geometrisk, er det ikke vanskelig 
å se at det må være slik. I fi gur 3 har vi trukket 
en linje l som er parallell med garasjetaket slik 
at avstanden mellom de to linjene er én stige-
lengde. Uansett hvor på taket vi plasserer stigen, 
kan toppen ikke nå et punkt som ligger over 
den parallelle linjen l. Det betyr at vi ikke kan 
nå punkter på husveggen som ligger høyere enn 
der l treffer husveggen, men dette punktet når 
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Figur 3

�
�

�
�

�
�

���
��

�
�

�
�

�
�

�
��

5 m

�
�

�
�

�
��

�
��

l

vi opp til ved å sette stigen normalt på garasje-
taket. 

Helt til slutt tar vi med en liten oppmunt-
ring til dem som ikke liker at matematikkopp-
gaver på død og liv skal pakkes inn i dagligdagse 
problem stillinger, eller som synes man skal 
tenke mer på sikkerhet enn optimering når 
man plasserer en stige: Tegner man opp grafen 
til h(x), vil man se at den er usedvanlig fl at, og 
at det er svært lite å tjene på å plassere stigen 
på det optimale punktet. Moralen må derfor 
være at man skal plassere stigen der den får best 
støtte!
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Far har vært til foreldrekonferanse i barnehagen. 
Han kommer oppstemt hjem, førskolelærerne 
har fortalt om barnet hans på fruktbare måter. 
Gjennom å fortelle om barnehagens vanlige og 
mangfoldige aktiviteter, har de beskrevet hva 
sønnen trives med, hva han har talenter for, hva 
han får til, hvordan han utvikler sosial og kog-
nitiv kompetanse. «Jeg visste ikke at gutten kan 
spille kort. Jeg er glad for at de ser hvordan han 
vurderer tall og størrelser i lek og spill. Hvor-
dan han utvikler språk. Hvordan han innretter 
seg, tar ansvar og tåler konfl ikter. De beskrev 
sønnen min slik at jeg fi kk et mer nyansert og 
utfyllende bilde. Jeg blir inspirert til å følge opp 
talenter som han har gjennom nye aktiviteter. 
Sønnen min framsto som et interessant men-
neske; for meg. Og jeg tror at også de fi kk den 
utdypende og kanskje nyanserende type inn-
sikt fra meg. De imponerte meg ved ikke å være 
opptatt av å beskrive mangler eller styrker. De 
beskrev verdier og talenter!»

Noen dager etterpå kom far fra skolens for-
eldrekonferanse. Nå handlet det om den eldste 
sønnen. Far er provosert. Han er irritert og 
desillusjonert. «De skulle lære av barnehagen!» 
Lærerne beskrev hva gutten hans presterte i 
forhold til tester og prøver og lærebok. «Det 

handlet så ufattelig mye om tid. Hvor mange 
rette svar han har klart å produsere på tilmålt 
tid. Hvorfor er de ikke interessert i hva elevene 
er interesserte i, hva de har kunnskaper om, og 
i hvordan elevene utvikler seg faglig og sosialt?   
Jeg lærte lite nytt om min sønn og jeg tror ikke 
de fi kk vite noe nytt fra meg. Jeg fi kk beskjed 
om hva vi burde trene på. De burde lære av bar-
nehagefolket,” sier far og ristet oppgitt på hodet. 
”De har et forhold til at kunnskap og presen-
tasjoner enkelt skal kunne måles. Dette må da 
produsere stress i mange hjem. Hvor er lærernes 
ideologi? Jeg savner at de står frem og forteller - 
og diskuterer – hva de tror på.»

Fortellingen hans gir grunn til bekymring 
fordi den neppe er enestående. Skole og barne-
hage utvikler tradisjoner for foreldresamarbeid. 
Gjeldende læreplan vektlegger læringsmål som 
formulerer hva elevene skal kunne. Kartleg-
gingsprøver og nasjonale prøver er med på å 
danne en tolkningsbakgrunn for læreplanens 
formuleringer.  De er også med på å prege en 
kommunikasjon om elevenes læring – og preger 
læreres fokus i foreldresamarbeid.

Lærere har imidlertid en videre interesse. 
De legger tilrette for ulike aktiviteter som gir 
grunnlag for faglig og sosial læring. De stimu-
lerer til samarbeid og undersøkende aktiviteter 
innenfor ulike fag. De har eksempelvis disku-
sjoner med elever om hva prosent betyr, om 
hvordan de kan regne ut prosent og om hvordan 

Marit Johnsen Høines

Vi har ansvar for å si fra

Marit Johnsen Høines, Høgskolen i Bergen
mjh@hib.no
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prosentbegrepet blir brukt i ulike sammenhen-
ger. De forsøker å stimulere elever til å se sam-
menhenger. Gjeldende læreplan vektlegger slik 
aktivitet. I formål for matematikkfaget står det 
at det skal legges til rette for at alle skal få rike 
erfaringer som skaper positive holdninger og 
en solid fagkompetanse.  Det står for eksempel 
også at grunnleggende ferdighet i matematikk 
skal innebære å kunne kommunisere idéer og 
drøfte framgangsmåter, at elevene skal arbeide 
med problemløsning og utforskning som tar 
utgangspunkt i praktiske, dagligdagse situasjo-
ner.

Hva kommer det av at slike aspekter kan 
glemmes i kommunikasjon med foreldre? Kan 
det være slik at en som lærer retter seg inn mot 
det en tror at foreldre vil høre? Tror en at for-
eldrene representerer samfunnsspråket som 
påvirkes av TIMMS- og PISA-resultat, av for-

enklede diskusjoner om dårlige resultat og om 
hvilken kompetanse unge mennesker og sam-
funnet har bruk for?  «Å stimulere interesser, 
er det viktigste,» sier  far. «Klarer ikke skolen 
det, har den tapt.»  Kanskje er det nødvendig å 
minne oss på at foreldre kan ha slike forvent-
ninger til en skole for sine barn. 

Far representerer mange foreldre, som ønsker 
at deres barn skal bli aktive, interesserte, enga-
sjerte og sosiale fagpersoner. De ønsker at de 
skal bli kunnskapsrike, kritiske, ansvarlige, lyt-
tende og argumenterende. Læreplanen gir også 
retning for det. 

Vi har et ansvar for å si fra når vi mener noe. 
Som foreldre. Som lærere. Det handler om å 
være tydelige, om å påvirke kommunikasjonen. 
Til støtte for eget og andres barn. Det er for-
stemmende at far tror at lærerne er uenig med 
ham. De er da ikke det, er de?

Tenk kreativt 1 og 2

Caspar Forlag AS
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Universell matematikk 1T
17. november 2008 lanserte CyberBook det 
digitale læremiddelet Universell matematikk 1T. 
Dette er det første produktet i en ny serie med 
komplette læremidler i matematikk og realfag.  
Læreverket skal kunne erstatte lærebøker og 
arbeidsbøker, men er også ment som et sup-
plement til de mer tradisjonelle lærebøkene i 
matematikk.

Siden 1996 har Cyberbook utviklet og distri-
buert cd-rom- og nettbaserte læremidler. Flere 
av ressursene er utviklet i samarbeid med NRK 
og med støtte fra Utdanningsdirektoratet. I til-
legg har de har også knyttet til seg internasjo-
nale samarbeidspartnere. De har som mål at 
læringen skal være utfordrende, aktivt engasje-
rende og omfatte alle elever uansett bakgrunn 
og evner. Med Universell matematikk ønsker 
forfatterne å øke elevenes interesse for matema-
tikk, gi dem økt matematisk forståelse og bedre 
innsikt i praktisk bruk av faget. 

Nettstedet består av en lærerressurs og en 
elevside. På begge stedene fi nner vi en digital 
lærebok med animasjoner, informasjon om nytt 
stoff, eksempler og oppgaver. Til animasjonene 
er det tekst, og man kan i tillegg få lest opp en 
forklaring. Etter hvert som oppgavene løses får 
man umiddelbart tilbakemelding på om svaret 
er rett eller galt. Når oppgavene er riktig løst 
går man så videre til neste side med nye oppga-

ver og eventuelt nytt stoff. Når eleven er ferdig 
med et kapittel kommer det opp en resultatside. 
Her vises en oversikt over hvor mange prosent 
av oppgavene som er løst, og hvor mange feil 
eleven har gjort underveis. 

Læreverket skal i stor grad være selvinstru-
erende og elevene skal kunne jobbe selvstendig 
og i sitt eget tempo. Ved felles gjennomgang av 
nytt stoff har læreren også mulighet til å bruke 
animasjonene i sin presentasjon.

Læreren kan legge inn egne oppgaver til elev-
ene.  Disse kan leveres inn og vurderes slik at de 
blir en del av grunnlaget for lærerens totalvur-
dering av eleven. Oppgaver og stoff kan tilpasses 
den enkelte elev. Alle innleveringer, og alle svar 
på elevenes oppgaver fra selve læreboken blir 
lagret. Lærere kan ta ut detaljerte rapporter på 
hver enkelt elev som blant annet gir informasjon 
om hvor lenge elevene har jobbet med ressursen, 
hvilke oppgaver som er løst, antall feil elevene 
har gjort og om de har sett i fasiten.

På elevsidene er det i tillegg til læreboken 
også en fagmappe. I denne mappen ligger opp-
gavene som læreren eventuelt har laget. Her 
fi nner elevene også en oversikt over de vur-
deringene læreren har gjort av arbeidet deres. 
Innholdsfortegnelsen har en oversikt over hvor 
mye elevene har gjort i hvert kapittel, antall feil 
de har gjort i hver del, og antall ganger de har 
bedt om hjelp for å løse oppgavene.  
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Vurdering av læreverket
Det er forholdsvis lett å komme i gang med å 
bruke Universell matematikk. Når du har logget 
deg på og valgt Universell matematikk kommer 
du til en enkel og oversiktlig innholdsforteg-
nelse. Her velger man hvilket kapittel man vil 
jobbe med og klikker seg inn på den aktuelle 
siden. Her er fi ne fi gurer, tegninger og som 
nevnt før fl ere animasjoner. Layouten er inn-
bydende og bør virker inspirerende på både 
lærer og elever. Sidene inneholder fl ere symbo-
ler man kan klikke og få frem små bokser med 
mer informasjon. Der er også hjelpemidler som 
kalkulator, notatark og lignende. En ulempe 
kan være at der er i overkant mye informasjon 
på sidene. Dette gjør det er litt vanskelig å få 
med alt i begynnelsen. Man må stort sett prøve 
seg frem ved å klikke på de ulike symbolene før 
man fi nner ut hvilken informasjon som er til-
gjengelig. Dette kan nok være et begynnerpro-
blem. Når man blir kjent med sidene vil man 
lettere vite hvor man skal klikke for å fi nne den 
informasjonen man ønsker. 

Når det gjelder animasjonene er det fl ere fi ne 
fremstillinger som utvilsomt vil være til hjelp 
for elevene når de presenteres for nytt stoff. En 
del av animasjonene kan nok også bidra til økt 
forståelse innenfor allerede kjente emner. Noen 
ganger er jeg imidlertid i tvil om elvene klarer 
å få med seg og forstå det som blir sagt. Mange 
av animasjonene går svært fort, og fl ere ganger 
kommer instruksjonen og selve animasjonen i 
forskjellig tempo. Stemmebruken er tydelig og 
grei, men det brukes ofte vanskelige ord og for-
muleringer som elevene ikke nødvendigvis er 
kjent med. Der er også enkelte ganger lite sam-
menheng mellom ord og begrep brukt i over-
skriften og det som sies i forklaringen. Det er 
mulig å sette animasjonen på pause. Likevel tror 
jeg elevene kan få problemer med å følge reson-
nementene. Når man omformer et uttrykk, eller 
foretar en utregning fl yttes tall og bokstaver 
rundt på skjermen. Mange elever vil da ha van-
skeligheter med å forstå hva som skjer, hvor tall 
og bokstaver kommer fra, og hvor de forsvinner. 

Når det i tillegg er lagt på ”spennende” lydeffek-
ter kan det nesten virke som den rene tallmagi.  
Etter min mening bør hele utregningen vises 
steg for steg. I dette programmet forsvinner som 
regel utregningene etter hvert som man gjør noe 
nytt. Her faller nok mange elever av lenge før de 
er kommer frem til resultatet. 

Jeg savner også fl ere ganger en forklaring 
som er ment å gi elevene en dypere forståelse 
for matematikken som ligger bak de metodene 
som brukes. Elevene får ikke alltid kjennskap 
til de matematiske resonnementene som gjør at 
metoden fungerer. Ofte er det bare en metode 
og et sett med regler som presenteres.

Den mest alvorlige mangelen ved Universell 
matematikk er at animasjoner og forklaringer 
inneholder upresise og fl ere ganger direkte feile 
forklaringer. Her er også helt åpenbare feil i 
utregningene og feil tegnbruk. Jeg har fl ere 
steder oppdaget at utregningene som vises og 
det ”instruktøren” leser opp verken stemmer 
med hverandre, eller med de regler som gjelder 
i matematikken. 

I eksempelet under blir utrykket ac · b defi -
nert som en sum.

I tillegg ser vi at løsningen som presenteres 
ikke er riktig. Når vi imidlertid ser overskrif-
ten i sammenheng med eksempelet forstår vi 
at det her dreier seg om feil bruk av tegn. Det 
som egentlig skal stå i eksempelet er ac + b = 
1 · (–2) + 4 = –2 + 4 = 2. Samme type feil går 
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igjen i alle eksemplene i dette emnet.  Det sier 
seg selv at man ikke kan forvente at elevene skal 
kunne forstå dette. I beste fall blir de forvirret, 
i verste fall lærer de seg gale metoder. Når det 
brukes multiplikasjonstegn i stedet for addi-
sjonstegn er det en alvorlig mangel med pro-
grammet. 

Enkelte metoder som blir brukt er lite kjent 
for norske elever. I en repetisjon av divisjonsal-
goritmen presenteres elevene for en metode som 
de fl este norske elever med 10 års skolegang aldri 
har sett. I et læreverk som er beregnet for norske 
elever i videregående skole mener jeg man bør 
bruke de samme algoritmene som elevene lærer 

i grunnskolen. 
Notasjon og tegnbruk er også enkelte steder 
fremmed for elevene. For eksempel brukes × 
som multiplikasjonstegn i noen tilfeller, og ikke 
det vanlige tegnet for multiplikasjon som brukes 
i Norge. Når målgruppen er norske elever bør 
etter min mening dette ikke forekomme.

Når det gjelder oppgavene i Universell mate-
matikk er der mange gode med varierende van-
skelighetsgrad. De starter som regel med helt 
enkle innlæringsoppgaver og øker vanskelig-
hetsgraden etter hvert som elevene kommer 
videre i kapittelet. I enkelte oppgaver kan det 
imidlertid være vanskelig å forstå hva som skal 
gjøres, og det er ikke alltid den ekstra informa-
sjonen vi kan hente frem gir oss en bedre forkla-
ring. Da blir det mye prøving og feiling. 

Der er imidlertid mange praktiske oppgaver 
som er godt egnet til å gi elevene en god forstå-
else av hvordan den matematikken de jobber 
med kan anvendes i praksis. Her er det fi ne teg-
ninger og tekster som bør inspirere til å ta fatt 
på oppgavene. 

Sidene inneholder også diverse hjelpemidler. 
Her er blant annet en kalkulator elevene kan 
bruke til enkle utregninger. I utgangspunktet 
synes jeg det kan være praktisk med en kalku-
lator tilgjengelig på den siden man jobber med. 
Ulempen med denne kalkulatoren er imidler-
tid at den legger seg midt på siden slik at den 
ofte dekker deler av en oppgave eller tekst som 
elevene har bruk for. Den kan riktignok fl yttes 
litt, men fl yttes den for mye kommer den ut av 
bildet. Kalkulatoren er svært enkel, men har det 
elevene på dette nivået trenger. Litt vanskelig 
blir det likevel når inntasting på denne kalku-
latoren er annen enn det elevene er vant til på 
sine egne kalkulatorer. Hvis man for eksempel 
skal beregne sin til en vinkel må man først taste 
inn gradene og så trykke på sin-tasten. Dessuten 
er elevene vant til selv på de enkleste kalkulato-
rene, å kunne se de fl este tastetrykkene de gjør. 
På denne kan de ikke se om de har trykket +, 
- osv.

Som lærer får du som nevnt en rapport om 
hvor lang tid hver enkelt elev har jobbet med de 
ulike delene, hvor mange feil de har og om de 
har benyttet seg av hint og fasit underveis. På 
denne måten får du veldig god informasjon om 
hvor mye elevene har jobbet med stoffet. I den 
grad man ønsker å kontrollere elevenes innsats 
i faget kan dette være en nyttig ressurs.

Elevenes vurdering
Vi jobbet i ca tre uker med Universell matema-
tikk 1T i klassen jeg underviser. I denne perio-
den arbeidet vi med trigonometri. Jeg brukte 
læreboken elevene har til å gjennomgå nytt stoff, 
men når de jobbet med oppgaver brukte de stort 
sett ressursene som er i Universell matematikk. 
Elevene var entusiastiske og jobbet fl ittig. Etter 
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disse tre ukene fi kk de gi en uttalelse om hva de 
synes om dette lærestedet. 

Elevenes vurdering av Universell matematikk 
samsvarte i stor grad med min vurdering. Stort 
sett synes de det var lett å komme i gang og greit 
å fi nne frem på sidene. Mange påpekte at det var 
litt mye informasjon på sidene og at det dermed 
var litt vanskelig å fi nne frem til den rette infor-
masjonen. Av positive ting trakk elevene frem at 
sidene er innbydende med fi ne farger og fl otte 
illustrasjoner. Når det gjaldt oppgavene var der 
fl ere som synes der var for mange like oppga-
ver i innlæringen, men når man kom litt videre 
var oppgavene både spennende og utfordrene. 
Spesielt bemerket elevene at der var mange gode 
oppgaver hvor stoffet ble brukt i praktiske situa-
sjoner. De fl este elevene foretrakk å bruke sin 
egen kalkulator både fordi den var bedre, og 
fordi det var forstyrrende at den integrerte kal-
kulatoren dekket store deler av skjermbildet. 

Der fi nnes som sagt også et notatark som kan 
hentes frem. Dette var det ingen som brukte. 
Begrunnelsen var at det er mye bedre og fortere 
å bruke vanlig papir og blyant. Elevene hadde 
litt ulike meninger om animasjonene. De synes 
de var fi ne og mente at de noen ganger hjalp 
dem til å forstå stoffet bedre. En del av elev-
ene syntes imidlertid at animasjonene gikk litt 
for fort og at de ofte måtte spille dem av fl ere 
ganger. De syntes det var fi nt å få tilbakemel-
ding på rett eller galt svar med en gang, men 
opplevde det litt negativt at alle feil de gjorde 
ble talt opp. Da burde der etter deres mening 
også vært en kolonne som viste antall riktige 
svar. I tillegg savnet de litt mer forklaring når 
de har gjort en feil. På spørsmål om hvordan de 
synes det var å jobbe på denne måten i forhold 
til mer tradisjonell oppgaveregning med papir 
og blyant var der overraskende mange som ville 
foretrekke papir og blyant. De fl este synes det er 
greit som en variasjon i undervisningen, men 
ingen ville erstattet bøker og papir med PC.  

Konklusjon
Universell matematikk bærer preg av at det er 
oversatt fra et annet språk. Det kan virke som 
om oversetterne ikke har hatt nok kjennskap 
til matematikk og det matematiske språket. 
Dermed oppstår det feile og upresise formu-
leringer. Her er det absolutt nødvendig med et 
grundigere arbeid, og i denne prosessen er det 
helt åpenbart at det er påkrevd med oversettere 
som har god matematisk kompetanse. 

Det å kunne holde kontroll og oversikt over 
elevenes arbeid og innleveringer er bra, men i 
dag bruker de fl este skoler læringsplattformer 
som ivaretar dette. Det synes unødvendig å 
samle slik informasjon to steder.

Jeg har ikke diskutert hvordan dette lærever-
ket kan bidra til å øke elevenes matematiske og 
digitale kompetanse. For elevene føltes det som 
sagt litt meningsløst siden de fl este oppgavene 
måtte regnes ut med blyant og papir. Å skrive 
svaret inn på en PC ble for dem det samme som 
å sjekke med en fasit. Vi brukte det som nevnt 
bare i tre uker og det er uansett litt kort tid med 
tanke på denne vurderingen. 

Med det kjennskapet jeg har fått til Universell 
matematikk 1T vil jeg ikke kunne anbefale dette 
lærestedet i sin nåværende form. De delene jeg 
har sett på inneholder så mye feil og ukorrekte 
fremstillinger at jeg må stille spørsmålstegn 
ved kvalitetssikringen av dette læreverket. Det 
er etter min menig svært mange ting som må 
rettes opp før det kan taes i bruk i undervis-
ningen.

I lanseringen av Universell Matematikk mar-
kedsføres det at læreverket er anbefalt av for-
skere ved Matematikksenteret. Dette senteret 
representerer faglig tyngde og har stor kompe-
tanse innenfor matematikkdidaktikk. Det for-
undrer meg hvis det virkelig er riktig at forskere 
fra dette miljøet har anbefalt dette læreverket i 
den form det foreligger i dag.

Marit Lahn-Johannessen
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Nasjonalt senter 
for matematikk 
i opplæringen
Realfagbygget A4, NTNU
7491 Trondheim
Telefon: +47 73 55 11 42
Faks: +47 73 55 11 40
merete.lysberg@matematikksenteret.no

Novemberkonferansen 
2008
Novemberkonferansen 2008 med tittelen «Geo-
metri – eksperimentering og utforsking» er vel i 
havn, med over 330 deltakere. Deltakerne fi kk 
være med på mange fi ne og varierte plenumsfo-
redrag og ulike parallellseksjoner. Flere av pre-
sentasjonene ligger nå ute på vår hjemmeside; se 
under linken «Novemberkonferanse». 

For de av dere som dessverre ikke fi kk være 
med, (vi hadde svært mange på venteliste som 
gjerne ville være med) serverer vi her en smake-
bit fra et av søndagsarrangementene. Vi startet 
nemlig konferansen i god tradisjon med ulike 
aktiviteter på søndagen. Dette er en aktivitet fra 
utearrangementet «Geometri i stort og smått – 
for store og små».

Likebeinte trekanter
Ute fi kk deltakerne en oppgave med 9 kjegler 
som var stilt opp som prikkene under.  Ved hjelp 
av tau skulle de løse følgende oppgave:

Hvor mange likebeinte trekanter kan dere 
lage med tre av kjeglene som hjørner? (Bruk 
eventuelt en del av et geobrett og strikk.) 

Fasit: Det fi nnes 36 løsninger. Send en epost til 
mona@matematikksenteret.no om dere vil ha til-
sendt de ulike løsningene. 
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Helgeland løfter 
matematikken
Svein H. Torkildsen

Våren 2006 fi kk Matematikksenteret besøk av 
lederne for de fi re regionale kompetansekonto-
rene (RKK) på Helgeland. De ønsket en samlet 
satsing på matematikk i samarbeid med Mate-
matikksenteret, og de ønsket en satsing som 
skulle gå over fl ere år. Vi har foreløpig inngått 
avtale med fi re regioner. Sør-Helgeland og Vefsn 
startet opp høsten 2007, Ytre Helgeland og Rana 
startet opp nå i høst. Disse fi re regionale kom-
petansekontorene representerer fl ere kommu-
ner. Når dette leses har vi også inngått avtale 
med RKK Ofoten, som blir det største prosjektet 
med fi re nettverk.

Før avtaler med regionene ble inngått hadde 
senteret fl ere informasjonsmøter med lederne 
på skolene i hver av regionene. Hensikten var 
både å gi best mulig informasjon før prosjektene 
startet opp og å understreke den sentrale rollen 
skolens pedagogiske ledelse har for utviklings-
arbeid ved skolen. Satsingen på matematikk skal 
også være forankret i kommunenes og skolenes 
virksomhetsplaner.

Utfordringen med Helgelandsprosjektene 
var først og fremst at det ville bli mange skoler 
involvert. Det er 70–80 skoler i de aktuelle kom-
munene, og vi er nå i gang med etterutdan-
ningsprosjekter der 62 skoler er involvert. Vi har 
derfor måttet fi nne en organisering som kunne 
gi mulighet for utvikling på den enkelte skole. 
Det ble etablert ei prosjektgruppe ved senteret 
bestående av Svein H. Torkildsen, Anne-Gunn 
Svorkmo og Astrid Bondø. 

Utviklingsprosjekt ved hver skole
Siden det er så mange skoler involvert har hver 
skole valgt å satse på sitt særegne utviklingstil-
tak.  Ettersom en av hovedidéene til senteret er 
å inspirere lærere til mer elevaktiv matematik-
kundervisning, har mange av skolene satset på 
konkretiseringsmateriell og bruk av det i under-
visningen som sitt utviklingstiltak.

De aller fl este har startet med å fi nne fram 
det de allerede har, og mange blir overrasket når 
de ser hva som virkelig fi nnes på skolene. Mye 
av det er privatisert, gjemt unna til bruk i egne 
klasser. Registrering av utstyret, planlegging og 
innkjøp av nytt utstyr ble en svært konkret opp-
gave å ta fatt på. Noen skoler er også kommet i 
gang med utarbeiding av opplegg der konkreti-
seringsmateriellet spiller en sentral rolle.

Utvikling i tre faser
Samarbeidet omfatter en satsing over to og et 
halvt år. Det er en gjennomtenkt utvikling av 
hovedfokus i løpet av prosjektperioden.
– Første år gir vi mange og varierte innspill 

på arbeidsmåter. Didaktikken og mate-
matikken knyttes sammen. Oppleggene 
lærerne prøver på samlinger senteret har 
ansvaret for, blir prøvd ut i klassene.

– Andre år rettes hovedfokus mot et sys-
tematisk arbeid med aktivitetene. Gode 
aktiviteter og opplegg innpasses i skolenes 
planer, enten i den lokale læreplanen eller i 
skolenes årsplaner.

– Det siste halvåret er det meningen å eta-
blere rutiner for fortsatt samarbeid mellom 
skolene i regionen. Her kan LAMIS spille 
en rolle hvis det er et ønske om det lokalt.

Prosjektgrupper på skolene
Arbeidet etter denne modellen forutsetter at 
det etableres ei prosjektgruppe ved hver enkelt 
skole. Prosjektgruppen skal bestå av 3–6 per-
soner. Skolens administrative og pedagogiske 
ledelse skal være representert i prosjektgruppen, 
enten ved rektor eller inspektør. Dette er et krav 
fra senterets side og er begrunnet med at det er 
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ledelsens oppgave å legge til rette for pedagogisk 
utvikling ved skolen. Skal ledelsen kunne gjøre 
det på en god måte, må den følge prosessene så 
nøye at riktig tiltak kan settes inn på riktig tid. 

Hver prosjektgruppe skal ha en leder, og 
denne lederen skal være en «vanlig» lærer. Pro-
sjektgruppene skal legge til rette for arbeidet 
med utviklingstiltakene på den enkelte skole, og 
støtte lærerne i deres utviklingsarbeid. Senteret 
anbefaler at prosjektlederen får en tidsressurs 
til sitt arbeid.

Mange skoler i denne regionen er så små 
at ikke er nok ansatte til å danne ei prosjekt-
gruppe. Da dannes det ei prosjektgruppe fra 
to eller fl ere skoler, som utgjør en enhet. Flere 
har på denne måten opplevd at det opprettes en 
kontakt mellom kolleger på nærliggende skoler, 
og det er spesielt verdifullt for lærere som år ut 
og år inn arbeider i små miljøer.

Etter prosjektbeskrivelsen skal den enkelte 
skole defi nere hvilke lærere som er med i pro-
sjektet. På mange rene barneskoler er hele per-
sonalet involvert i prosjektet på en eller annen 
måte. Ved noen skoler ble også alle lærerne på 
ungdomstrinnet – uansett fagbakgrunn – defi -
nert som en del av prosjektet for en periode. 
Samtlige lærere ved disse skolene var da godt 
orientert om hva prosjektet gikk ut på. Det 
vanlige er imidlertid at det kun er lærere som 
underviser i matematikk på ungdomstrinnet 
og i videregående skole som er med i prosjektet 
ved skolen. Noen barneskoler har kun deler av 
personalet med på matematikksatsingen, fordi 
andre lærere er engasjert i andre prosjekter.

En del av kommunene er såkalte to-nivå-
kommuner. Det vil i praksis si at RKK-lederne 
fungerer som limet mellom rektorene på sko-
lene i regionen. Det kan bemerkes at lærere gir 
uttrykk for at denne kommunale organiserin-
gen er et hinder for effektivt utviklingsarbeid på 
skolene. Det mangler et kommunalt nivå som 
kan støtte opp om utviklingsarbeidet på den 
enkelte skole.

Nettverk
Skoler med en viss geografi sk til-
knytning til hverandre danner et 
nettverk. Hvert nettverk består av 
5–10 skoler. Organiseringen i nettverk er dels 
begrunnet i en effektivisering av arbeidet i pro-
sjektperioden, dels i at det skal etableres kontak-
ter som gir en mulighet for fortsatt samarbeid 
etter at prosjektperioden er over.

Ulike type samlinger 
For å få framdrift i prosjektet og for å gi tilstrek-
kelig faglige og didaktiske innspill, arrangeres 
det samlinger av forskjellig slag. Samtlige sam-
linger har et omfang på en hel arbeidsdag. RKK 
har ansvar for praktisk tilrettelegging. Matema-
tikksenteret har det faglige ansvaret.

Kick-off
Alle lærere som skal være med i prosjektet, er 
til stede på denne dagen som normalt er den 
første samlingen. Antall deltakere har variert 
fra ca. 170 til ca. 300 i de fi re regionene vi nå er 
i gang med. På disse samlingene har vi først et 
fellesforedrag om det å arbeide sammen om et 
prosjekt. Deretter følger to verkstedøkter av ca. 
90 minutters varighet. Disse er rettet inn mot 
spesielle hovedtrinn og vi legger vekt på prak-
sisnære aktiviteter som lærerne blir invitert med 
på. Enkelt konkretiseringsmateriell spiller en 
sentral rolle på de fl este verkstedene. Samlingen 
avsluttes med et lettere fellesforedrag.

Kursdager
I de to første prosjektene som startet opp, på 
Sør-Helgeland og i Vefsn, hadde vi første år i 
tillegg noen kursdager etter samme mal som 
Kick-off, men med litt færre deltakere. Ut fra 
de erfaringene vi fi kk med dette opplegget det 
første prosjektåret, har vi nå lagt om slik at vi 
på Ytre-Helgeland og i Rana holder kursdager 
rettet mot hvert hovedtrinn på separate dager. 
De fi re første semestrene holder vi ett kurs for 
hvert hovedtrinn med plass til 40 lærere hver av 
de tre dagene. Det gjør det lettere – spesielt for 
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kombinerte skoler – å få lærere av 
sted på kurs. Den første kursda-
gen har vi tema Problemløsing. Vi 
har en læreplan som understreker 

viktigheten av eksperimentering, utforsking og 
problemløsing. Det skal blant annet skje ved at 
elevene får utvikle egne metoder. De internasjo-
nale undersøkelsene viser at våre elever ikke er 
gode på dette feltet, og derfor legger vi vekt på 
problemløsing ved oppstarten av prosjektene.

Prosjektsamlinger
Hvert semester har vi en samling for alle pro-
sjektgruppene i et nettverk. Det dreier seg i 
regelen om  40-50 deltakere. Den første pro-
sjektsamlingen gjennomføres i regelen dagen 
etter Kick-off. Her setter vi fokus på prosjekt-
gruppenes oppgave. Det tar tid å komme inn i 
prosjektets organisering, hvem som skal delta 
på hva og hvem som har ansvar for hva. Slike 
spørsmål avklares gjennom informasjon og 
samtale. Prosjektgruppene får også anledning 
til å drøfte hvilken strategi de skal anvende på 
egen skole for å få en best mulig framdrift i pro-
sjektet. Første oppgave for prosjektgruppene blir 
å få kollegiet med på å defi nere et utviklingstil-
tak ved skolen.

Prosjektsamlingene brukes i fortsettelsen til 
at skolene presenterer opplegg de har gjennom-
ført. Det settes av tid til å utveksle erfaringer om 
hvordan det går med prosjektene på den enkelte 
skole. De som har problemer på et område kan 
få innspill fra andre. Og som alltid ellers er det 
et faglig innspill fra matematikksenteret.

Nettverksamlinger
Hvert semester har vi også en nettverksam-
ling. Der møter prosjektgruppene ved skolene 
i et nettverk. Dette blir da på en måte en mini-
utgave av prosjektsamlingene. Her kan vi gå 
mer konkret inn på utviklingstiltakene ved 
den enkelte skole og skolene kan dra nytte av 
hverandres arbeid. Det er for eksempel ganske 
interessant å se at lærere fra videregående skole 
drar nytte av arbeid utført ved en barneskole. 

Disse samlingene går på rundgang mellom 
skolene som da har ansvar for den praktiske 
tilretteleggingen. Besøk på nærliggende skoler 
opplever de fl este lærere som både interessant 
og nyttig, noe det blir altfor sjeldent anledning 
til i en travel skolehverdag. Disse samlingene 
dekker også på denne måten et behov mange 
lærere føler sterk på. Under det faglige innspillet 
kan vertsskolen delta med så mange lærere de 
har anledning til å avse på slutten av dagen.

Demonstrasjonsundervisning
I prosjektene er det lagt inn en demonstra-
sjonsdag per nettverk per semester. Fra senteret 
møter to kursholdere som gjennomfører hver 
sitt opplegg med elever på to forskjellige trinn. 
Dagene er bygd etter dette mønsteret: 
– Informasjon om opplegget for lærerne som 

skal delta.
– Gjennomføring av opplegg med elevene.
– Oppsummering og samtale om det vi har 

observert. Hva forutsetter det av forkunn-
skap hos elevene? Hva bør klassen arbeide 
videre med neste time?

– Videre arbeid med det faglige temaet vi har 
hatt i timen.

– Skisse til opplegg på eget trinn med dette 
faglige temaet.

Mange lærere får seg en overraskelse når de kan 
sitte på sidelinjen og observere egne elever. Når 
vi vrir litt på opplegget i forhold til det elevene 
er vant til, er det gjerne nye elever som utmerker 
seg. Dette er uten tvil dager lærerne setter stor 
pris på.

Foreldrematematikk
Mange foreldre føler seg utenfor når det som 
foregår i skolen fjerner seg fra det de selv opp-
levde som elever. Gjennom to kursdager blir 
utvalgte lærere kurset i hvordan en kan enga-
sjere foreldrene i barns læring i matematikk. 
Matematikkvelder for foreldre og matema-
tikkinnslag på foreldremøter kan få foreldrene 
med på laget, og det er en forutsetning for suk-
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sess. En av lærerne kunne fortelle at hun fi kk 
spontan applaus fra foreldrene da hun åpnet 
foreldremøtet med å sette møtedeltakerne i gang 
med en matematikkaktivitet.

Erfaringsspredning
Med så mange skoler og lærere involvert i ett 
og samme prosjekt, sier det seg selv at det er 
begrenset hvor mange lærere som kan delta på 
hver av samlingene. En viktig oppgave for pro-
sjektgruppene blir å legge til rette for at erfa-
ringene fra samlingene kommer fl ere lærere på 
skolen til gode. Mange skoler har systematisk 
benyttet deler av fellestiden til slik erfarings-
spredning. En av skolene har endog disponert 
30 % av fellestiden det første året til arbeid med 
prosjektet. Det omfatter da både erfaringsspred-
ning og arbeid med utviklingstiltaket.

Erfaringer så langt
Den vanlige lærer er så langt fornøyd med de 
faglige og didaktiske innspillene Matematikk-
senteret har kommet med. I Vefsn bad de til og 
med om en ekstra kursdag i matematikk ved 
oppstarten på andre året i prosjektet. Vi ser 
lærere som prøver nye innfallsvinkler til lære-
stoffet, erfarer at de får fl ere elever med seg. Det 
gir mot og styrke til å søke en annen og mer 
elevaktiv matematikkundervisning.

Men alt er ikke rosenrødt.  Mange sliter 
med å få tid til å arbeide med prosjektet i en 
travel skolehverdag. De fl este skolene priorite-
rer å sende lærere på de samlingene senteret har 
ansvaret for, men tiden en skulle hatt til sam-
arbeid med kolleger i skolehverdagen klarer 
ikke alle å få en god ordning på. Men det er 
store forskjeller mellom skolene. Vi ser at der 
ledelsen spiller en aktiv rolle og involverer seg 
i prosjektet, er det lettere å få til et samarbeid 
på skolen.

“Alle teller”
Videreutvikling av kartleggingsprøver i 
matematikk

Ingvill M. Stedøy-Johansen

I 2005 fi kk Matematikksenteret et oppdrag 
for Oslo kommune der de ville ha digitalisert 
kartleggingsprøvene som er utviklet ved de 
nasjonale matematikksentrene i Gøteborg og 
Trondheim. Matematikksenteret har engasjert  
programmeringsekspert Øystein Vika til å 
digitalisere prøvene. Han har gjort tilsvarende 
arbeid for oss i en tidlig fase av arbeidet med 
Nasjonale prøver. Oppgavene blir laget slik at 
man utnytter muligheten for dynamikk i en 
digitalisert utgave. 

I tillegg til at det blir morsommere og enklere 
for elevene å arbeide med prøvene, blir det mye 
greiere for lærere. Poengfordelinger og statistikk 
blir lagt inn som verktøy, og lærer kan enkelt 
sammenlikne elever, se på enkeltoppgaver eller 
grupper av oppgaver som tester de samme 
begrepene, følge elevene over tid, og så videre. 

De digitaliserte prøvene blir testet ut med 
elever i Oslo i løpet av våren 2009. Høsten 2009 
vil skoler over hele landet kunne kjøpe tilgang 
til digitaliserte prøver. Vi vil gjerne understreke 
at det kun er prøvedelen av veilednings- og kart-
leggingsmaterialet «Alle teller» som blir digita-
lisert. Veiledningsmateriellet, Håndboka, vil 
fortsatt være tilgjengelig i papirform.
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Videre arbeid med 
kenguruoppgaver
Anne-Gunn Svorkmo
Enkelte kenguruoppgaver er problemløsings-
oppgaver som egner seg for undring og utfor-
sking. Her er tre eksempler på hvordan kengu-
ruoppgaver kan utvikles og arbeides videre med. 
La elevene først løse de opprinnelige oppgavene 
før de går i gang med videre utforsking.

To av oppgavene under fi nnes i begge oppga-
vesettene inneværende år. Hver enkelt er merket 
med det nummeret oppgaven har det i opprin-
nelige settet.

Ecolier nr. 9 og Benjamin nr. 2
Jonas ganger med 3, Petter legger til 2 og Niklas 
trekker fra 1. De starter med tallet 3. I hvilken 
rekkefølge må dette gjøres for at svaret skal bli 
14? 
A) Jonas, Petter, Niklas B) Petter, Jonas, 
Niklas C) Jonas, Niklas, Petter,
D) Niklas, Jonas, Petter, E) Petter, Niklas, 
Jonas

Riktig alternativ er B, dvs. Petter, Jonas og 
Niklas.

Hva hvis guttene starter med tallet 4? Alle gut-
tene gjør det samme som ovenfor, men bare i 
forskjellig rekkefølge. Hvilke mulige svar kan 

de da få? Tips: Lurt å la elevene fi nne ut hvor 
mange forskjellige rekkefølger det er mulig å 
gjøre dette på før de begynner å fi nne alle de 
forskjellige svarene.   

Be elevene om å skrive ned regneoperasjo-
nene og svarene. Hvorfor blir to av svarene 
like? 

Hva hvis guttene starter med tallet 9? Hvilke 
oppgaver kan hver av dem da ha for at svaret for 
eksempel skal bli 19? (Må man bruke tre for-
skjellige regneoperasjoner? Hva om det er fi re 
gutter og en må addere, en må multiplisere, en 
må dividere og en må subtrahere?) 

Ecolier nr. 11 og Benjamin nr. 15
Anna har laget fi guren av fem klosser:

Hun har lov til å fl ytte på bare en kloss. Hvilken 
av følgende fi gurer kan hun ikke lage?

A)   B) 

C)   D) 

E) 

Riktig svaralternativ er D.

kenguru    sidene
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Bygg/tegn fl ere fi gurer som kan Anna lage ut fra 
de forutsetningene som er gitt. Bygg/tegn også 
fi gurer hun ikke kan lage. Bruk gjerne prikkpa-
pir (isometrisk papir) for å tegne fi gurene.

Bygg en ny fi gur av seks klosser. Lag en lig-
nende oppgave som vist ovenfor ved å tegne 
fem alternativer og hvor en av dem ikke hører 
til under de forutsetningene som er gitt. Juster 
eller endre gjerne på forutsetningene. Bruk 
prikkark/isometrisk papir. 

La elevene løse hverandres oppgaver.

Benjamin nr. 22
I regnestykket KAN + GA = ROO står hver 
bokstav for et siffer (ulike bokstaver har ulike 
siffer, like bokstaver har samme siffer). Finn 
differansen RN – KG. 

A) 10 B) 11 C) 12 D) 21 E) 22

Riktig svaralternativ er B, dvs. 11.

En måte å arbeide med denne oppgaven er å løse 
den i fl ere faser. La to og to elever samarbeide 
for å fi nne en løsning på hvilke tall de ulike 
bokstavene kan representere i addisjonsstyk-
ket KAN + GA = ROO.  La elevene presentere 
løsningene sine for hverandre. Hvorfor er det 
mulig at det fi nnes fl ere løsninger? Hvordan er 
det mulig at for eksempel både  438 + 73 = 511 
og 548 + 74 = 622  passer inn?

Hvorfor blir differansen mellom RN og KG 
den samme selv om bokstavene kan represen-
tere forskjellige siffer?

Det fi nnes mange lignende oppgaver for 
eksempel one + one = two og  send +  more = 
money. 

Lenke med fl ere oppgaver sortert etter vanske-
grad: www.geocities.com/athens/agora/2160/
puzzlemenu.html

Tips til hvordan det er lurt å gå fram for å 
fi nne en løsning på ”send+more=money”: mat-
hforum.org/library/drmath/view/60417.htm
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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
Tine 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

Forslag til nye styremedlemmer ønskes!
En oppfordring til lokallag og enkeltmedlemmer.
På årsmøtet i august skal det velges nye medlemmer til styret. På valg er en for hvert skoletrinn: 
Barnetrinn, ungdomstrinn, videregående og universitet/høgskole. I tillegg skal det velges en vara-
representant fra barnehage. Vi oppfordrer medlemmene til å komme med forslag på nye represen-
tanter. Vi er sikker på at det fi nnes mange gode kandidater rundt om i landet. Forslag sendes innen 
1. mars til et av medlemmene i valgkomiteen:
Gerd Nilsen: gernil2@online.no, 
Mona Røsseland: mona@fi boline.no, 
Vetle Rohde: vetle.rohde@lui.hio.no
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Lederen har ordet
Sidsel Ødegård

Da har jeg igjen anledning til å 
lufte noen tanker med matema-
tikkglade mennesker. Målgrup-
pen til Tangenten er de av oss 
som er glad i matematikk og som 
kanskje også jobber med mate-
matikk. Men det er en annen 
gruppe jeg vil fokusere på denne 
gangen, de som ikke liker mate-
matikk i det hele tatt. De som 
ikke leser Tangenten. 

Jeg fi kk gleden av å delta på 
«Landskonferansen om matema-
tikkvansker» i regi av Statped  i 
november 2008. Gjennom spen-
nende foredrag og diskusjoner  
fokuserte vi på denne gruppen 
som for oss alle er en stor utfor-
dring å hjelpe. Matematikkvan-
sker er den lærevansken forskere 
«glemte». Det har vært betyde-
lig fl ere forskningsrapporter på 
lese- og skrivevansker. Hvorfor 
er det slik?

Noen har så store vansker 
med matematikk at det faktisk 
hemmer deres livsutfoldelse 
både sosialt og faglig gjennom 
skolen og i yrkesvalget. Av de 
som dropper ut av videregå-
ende skole er de med matema-
tikkvansker overrepresentert. 
Det samme gjelder innsatte i 
fengsel.

Vi har alle hørt om matema-
tikkvansker og dyskalkuli, men 

enda har ikke forskerne kommet 
fram til en ens defi nisjon av pro-
blemet. Dette er heller ikke så 
veldig viktig, da enhver testing 
må ha som mål å komme fram til 
tilpasset undervisning mer enn en 
diagnose. Det er mye snakk om 
tilpasset undervisning i skolen. 
Ofte oppfattes dette som lang-
sommere progresjon og enklere 
stoff, men en slik hjelp vil ofte 
være til liten nytte for elever med 
matematikkvansker. Disse elev-
ene har ikke behov for å lære 
mer, men å lære annerledes.

Mange skoler utarbeider 
arbeidsplaner som elevene selv 
har ansvar for å følge opp. Fra 
forskermiljø er man skeptisk til 
dette (P. Haug) og det fortelles 
at dette ofte gir dårlige resultater. 
Det blir mindre kontakt mellom 
lærer og enkeltelev, liten mulig-
het til kollektiv støtte og liten 
mulighet for samarbeid elevene 
imellom. Ved bruk av arbeidspla-
ner er det rapportert om mer uro 
og lærerens rolle blir mer margi-
nalisert. Gjennom TIMSS er det 
også registrert at Norge ligger på 
bunn når det gjelder kontroll av 
lekser. Det understrekes at tilpas-
set opplæring ikke er det samme 
som individualisering. Undersø-
kelser i Sverige viser at 15 % av 
elevene som går ut av 9. klasse 

(avgangsklassen) er på nivå med 
en gjennomsnitts 4. klassing (O. 
Magne). Dette har vært stabile 
tall gjennom tre læreplaner, og vi 
kan vel anta at tallene for Norge 
ikke er helt ulike.

Forskning viser at å sette inn 
tiltak i tidlig alder kan redusere 
vanskene betydelig. Det er derfor 
vi med stor spenning følger med 
på resultater fra «Stavangerpro-
sjektet» i regi av Lesesenteret 
ved UiS. Der skal de følge barns 
utvikling fra de er 2 ½ til de er 9 ½ 
år, og vise viktigheten av tidlig 
tiltak. 

Tyske Andreas Schleicher, 
som er leder for de internasjo-
nale skoleprøvene PISA, sier i 
et intervju med NRK (16.03.07) 
«Den norske skolen aksepterer 
og bidrar til at noen elever faller 
utenfor og blir skoletapere. Man 
klarer ikke å oppdage de som har 
problemer tidlig, og skolen klarer 
ikke å komme med hjelpetiltak 
tidlig nok.» Sånn skal det ikke 
være!

Det er mye å ta fatt i, og det 
er utrolig spennende å jobbe 
med denne elevgruppen. Så ha 
øynene åpne for disse elevene 
og fi nn fram til de gode tiltakene. 
De trenger oss.
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I august 2009 ønsker LAMIS 
Mjøsregionen alle som undervi-
ser i matematikk velkommen til 
sommerkurs på Hafjell. Vi håper 
vi kan tilby et innholdsrikt pro-
gram og at mange vil være med 
på en spennende helg som kan 
gi inspirasjon rett før skolestart.

Matematikk i tid og utvikling
Årets sommerkurs setter fokus 
på matematikk og teknologi. 
Hva har matematikk hatt å si for 
den teknologiske utviklingen før, 
nå og hvilken betydning har det 
for fremtiden? På indre Østlan-
det har vi mange store industri-
konsern og bedrifter. Innenfor 
denne industrien ser man at de 
er avhengig av fl ere dyktige fag-
folk, og at fl ere velger utdanning 
innenfor matematikk og realfag. 
Vi spiller på lag med noen av 
disse aktørene på årets sommer-
kurs, og personer tilknyttet blant 
annet Raufoss Asa, Moelven og 
Energisenteret på Hunderfossen 
bidrar som foredragsholdere på 
kurset.

Programmet
Her er en foreløpig oversikt over 
programmet. Flere detaljer og 
eventuelle endringer vil dere fi nne 
på sommerkursets nettsider når 
disse er klare. Følg med på www.
lamis.no under Sommerkurs.

Torsdag 6. august:
Ankomst og registrering fra kl. 
12.00
Lunsj kl. 13.00-14.00 
Offi siell åpning kl. 14.00
Åpningsforedrag ”Matematikk 
og teknologi” kl. 14.30.
Parallellsesjon 1 kl. 16.00-18.00
Møtetid (lokallag LAMIS) kl. 
18.00-19.00 
Middag kl. 20.00

Fredag 7. august:
Frokost fra kl. 07.30
Praktisk info kl. 08.40
Fellesforedrag kl. 9.00
Parallellsesjon 2 kl. 10.30-12.30.
Lunsj kl. 12.30-13.30.
Presentasjon av utstillere fra kl. 
13.30.
Parallellsesjon 3 kl. 14.30-16.30.
Årsmøte LAMIS kl. 17.00-19.00 
Middag kl. 20.00

Lørdag 8. august:
Frokost fra kl. 07.30
Praktisk info kl. 08.40
Fellesforedrag kl. 9.00
Parallellsesjon 4 kl. 10.30-12.30
Lunsj kl. 12.30-13.30
Utfl ukt Hafjelltoppen kl. 14.00-
17.00
Festmiddag kl. 20.00

Søndag 9. august:
Frokost fra kl. 8.00
Parallellsesjon 5 kl. 9.00-11.00
Utsjekking fra kl. 11.00
Avslutningsforedrag kl. 11.30-
12.30
Presentasjon av neste års 
komité og avslutning kl. 12.30-
13.00
Utsjekking og lunsj fra kl. 13.00

Plenumsforedrag og 
parallelle sesjoner
Jon Sandvik er avdelingsle-
der og forskningssjef ved RTIM 
(Raufoss Technology and Indus-
trial Management). Han har vært 
prosjektleder og ansvarlig for 
FoU-samarbeid gjennom NCE 
Raufoss (Norwegian Centres 
of Expertise). Høsten 2008 fi kk 
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han Forsknings- og utdannings-
prisen for Oppland sammen med 
Tore Pryser. Prisen er opprettet i 
samarbeid mellom Oppland Fyl-
keskommune og Forskningsrå-
det. FoU-miljøet rundt Raufoss-
industrien er et av de viktigste 
i Innlandet, og det er av avgjø-
rende betydning for regionen å 
videreutvikle dette. Jon Sandvik 
holder åpningsforedraget på 
årets sommerkurs.

Are Strandlie er forsker ved 
Høgskolen i Gjøvik og ble i 
desember 2008 utnevnt til pro-
fessor i eksperimentell partik-
kelfysikk ved NTNU. Han skal 
holde et plenumsforedrag om 
Cern (European Organization 
for Nuclear Research). Strandlie 
er kjent for sitt engasjement og 
forskning for HiG, UiO og CERN. 
Han har selv vært to år ved Cern 
i Genève. I 2008 var han med og 
arrangerte Cerns årlige sommer-
skole innen informatikk, som da 
var lagt til Høgskolen i Gjøvik.

Nils Voje Johansen skal 
holde et plenumsforedrag om 
komplekse tall og tallteori. Han 
er lektor ansatt ved matematisk 
institutt ved Universitetet i Oslo. 
Han har formidlet populærviten-
skap og universitetshistorie i en 
rekke sammenhenger; i foreles-
ninger, aviser og på fjernsyn. I 
2005 ga han ut en bok som heter 
”Einstein i Norge”. Johansen vil 
også holde en forelesning om 
komplekse tall under de paral-
lelle sesjonene for de som er 
spesielt interessert i dette.

Svein Sjøberg er professor i 
naturfagdidaktikk ved Universitet 
i Oslo. Han kommer til Hafjell for 

å holde avslutningsforedraget på 
sommerkurset. Sjøberg har vært 
engasjert i utvikling av lærepla-
ner for realfagene i norsk skole, 
og har skrevet lærebøker på 
alle nivåer. Som forsker har han 
arbeidet særlig med sammen-
henger mellom naturvitenskap, 
kultur og samfunn.

Vi jobber nå med å fi nne fram 
til tema og personer til de paral-
lelle sesjonene (verksteder). Vi 
har fått en del på plass, men vi vil 
gjerne ha innspill fra deltakerne. 
Skal du på årets sommerkurs 
og har et ønske for en parallell 
sesjon, må du gjerne ta kontakt 
med oss i komitéen. Kanskje du 
selv har noe å bidra med og vil 
holde en forelesning eller et verk-
sted? Av dem vi allerede har gjort 
avtale med, kan vi nevne: Hanne 
Marken Dalby, Petra Skoglund, 
Einar Jahr, Christoph Kirfel, Sven 
Jacobsen, Per Olav Folgerø, 
Henning Bueie, Anne-Gunn 
Svorkmo, Mona Røsseland, 
Hugo Christensen, Dordi Askild-
sen og Fokus Bank (økonomi). 
Fredag 7. august tilbyr vi besøk 
og forelesning på Energisenteret 
på Hunderfossen som en av de 
parallelle sesjonene. Målet vårt 
er at tilbudet skal være innholds-
rikt, variert og spennende.

Praktisk informasjon
Sommerkurset arrangeres på 
Quality Hotel & Resort Hafjell i 
Øyer kommune, 15 km nord for 
Lillehammer. Du kan komme hit 
med bil, buss eller tog. Toget 
stopper på Lillehammer sta-
sjon (Dovrebanen) og du kan 
ta rutebuss videre til hotellet. 

Bussen stopper rett ved hotellet. 
Ekspressbusser (for eksempel 
Norway Bussekspress) stopper 
også rett ved hotellet. Kommer 
du med bil fi nner du hotellet 
langs E6 mellom Lillehammer 
og Trondheim, 15 km nord for 
Lillehammer. 

I avtalen med hotellet har vi 
fått en god pris på overnatting 
for kursdeltakerne. Rom med 
frokost koster kr 575 per person. 
Det er viktig å merke seg at alle 
deltakerne selv må ringe hotellet 
å bestille rom. Man betaler også 
for dette direkte med hotellet ved 
avreise. Konferanseavgiften skal 
som vanlig betales til LAMIS på 
forskudd. Mer informasjon om 
dette fi nner dere på nettsiden til 
sommerkurset når denne er klar. 
Nettsiden vil åpne for påmelding 
i løpet av mars.

Årets komité 
Vi fi re som har sittet i styret for 
LAMIS Mjøsregionen de to siste 
årene, startet opp komitéen for 
Sommerkurset 2009: Ann-Beth 
Ødegaard (Ringsaker), Hans-
Petter Hornæs (Gjøvik), Knut 
Ellevold (Lillehammer) og Anita 
Røste (Lillehammer). Fra høsten 
2008 ble komitéen forsterket 
med Gerd Nilsen (Ringsaker), 
Camilla Ertås (Hamar) og Connie 
Søbakk (Hamar). 

Har du spørsmål eller innspill 
til komitéen må du gjerne ta kon-
takt med Anita.Roste@lilleham-
mer.kommune.no eller en av de 
andre i komitéen. 

Vi håper vi ses på Hafjell i 
august!
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Fem år med lokallag i Rogaland
Kurt Klungland

Jasså, er det bare fem år siden 
vi startet?  Oddveig, Elisabeth, 
Kari, Mary og jeg. Tre av oss var 
ressurspersoner for Matema-
tikksenteret, og Kari H. Lunde 
arbeidet sammen med Oddveig 
Øgaard og Elisabeth Aksnes på 
Bryne skule. Og så fi kk vi med 
oss Mary Billington fra davæ-
rende Høgskulen i Stavanger til 
å danne interimstyre. 5. januar 
2004 hadde vi vårt første sty-
remøte. Første offi sielle møte 
var Matematikkens dag den 19. 
januar på HiS. Vi delte trinnene 
mellom oss og gikk hjem og 
jobbet oss gjennom oppgavene 
i heftet. 

Dette var vel noe vi hadde 
ruget på noen år, men da Kari, 
Oddveig og jeg kom i snakk etter 
et verksted på sommerkurset i 
Trondheim det året, var vi tre med 
samme tanke: Lokallag. Så gikk 
det slag i slag. Interimstyre ble til 
styre. Men hvor mange i styret? 
Dermed startet en artig tradi-
sjon. Vi velger alltid varamedlem 
i LAMIS Rogaland, og vårt vara-
medlem har fast plass i styret. 
Like greit det, vi trenger jo alle 
idéer og krefter vi kan få. 

Mange av møtene driver vi 
sjøl, vi i styret. Vi elsker jo å dele 
våre små og store idéer med 
andre, og å spre budskapet om 
at god matematikkundervisning 
er kjekt. Det velbrukte rogaland-
ske ordet «kjekt» innebærer ikke 
bare at det er gøy. Det sier vel så 
mye om motivasjonen, at vi som 
elever og lærere driver på fordi vi 
liker det. Vi lar oss rive med. Og 
mange har latt seg rive med etter 
hvert. Men vi har da en bunnre-
kord også. Den satte vi på vårt 
tredje møte. Det var med Robo-
lab i februar 04. Elisabeth og jeg 
kjente til First Lego League fra før, 
og vi fi kk Per Jørgen Ødegaard 
fra Mikroverkstedet til å komme. 
Men det gjorde jo ikke oss noe at 
vi var få. Det er jo heller synd på 
de som går glipp av moroa. For 
gøy var det å kunne kontrollere 
en Lego-robot til å kjøre rundt på 
bordplata uten å falle utfor. 

Over kanten skulle derimot 
Barbie-dokkene til Svein Tor-
kildsen. Høsten 2007 hadde vi 
matematisk modellering på Uni-
versitetet i Stavanger. Da målte vi 
fallhøyde og telte strikk og gjettet 
oss fram. Alt for forsiktige var vi 

da – med dukkene altså. 
Ellers har vi aldri vært redde 

for å hive oss uti det. Da Dordi 
Askildsen kom inn i styret, tok vi 
den store utfordringa. Vi satset alt 
på ett hefte: Matematikkens dag 
2006. Dordi og Kari og jeg fi kk 
med oss Victoria Sandberg fra 
Abelloftet på Jærmuseet i Sand-
nes. For et team vi var, der vi satt 
og koste oss hjemme hos Kari på 
Bryne. Origami måtte være med. 
Dordi hadde fått mange gode 
tips av Kjersti Melhus (UiS) som 
hadde overtatt plassen i styret 
etter Mary Billington. Kjersti laget 
gode «oppskrifter» som vi testet 
og fi kk forbedret. Jeg hadde 
vært på ICME i København og 
truffet den svensk-japanske ori-
gamikunstneren Norio Torimoto. 
Det ble lange forhandlinger med 
svenskens kompanjong for å 
få boomerang-fl yet inn i heftet. 
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Video av fl ygeteknikken måtte vi 
ha med, og da kunne vi like godt 
få laget oppskrifter og andre 
kopi originaler inn på CD-en. Det 
måtte ikke så lite argumenta-
sjon til i hovedstyret for å få den 
CD-en med i heftet. Men vi fi kk 
det som vi ville. 

Vi ville ha et pent og tynt hefte. 
Vedleggene kom på CD. Penger 
måtte vi også skaffe. Heldigvis 
fi kk vi napp hos BP, som fi kk 
sin reklame på Happy-kubene. 
40.000 kostet de! Vi regnet jo med 
at mange ville sende inn svar på 
tall-pyramidene. Men den gang 
ei. Matematikk forskning blant 
elever i grunnskolen er visst ikke 
vanlig i Norge, ifølge PISA. 

Tetraederfraktalene til Victoria, 
dataspillene til Freudenthalinsti-
tuttet (som jeg også fi kk kontakt 
med på ICME) og ikke minst spil-
lene – for hva blir Matematikkens 
dag uten spill? – og særlig Svein 
sine kortspill, som han velvillig lot 
oss få plukke fra – måtte med. 
Og så, etter god bearbeiding av 
Victoria og titalls korrekturlesin-
ger av oss andre, ble produktet 
vårt oversendt fra Randi Håpnes 
til trykkeriet. 

Hva skulle vi nå gjøre med alle 
de ledige kveldene? Skulle det 
ikke være Kulturby i Stavanger 
og Sandnes i 2008? Jo visst, sa 
Victoria, og Vitenfabrikken (ny-)
åpner den våren. Det gjorde vi 
noe med, og det var ikke nei fra 
hovedstyret da vi spurte om å få 
arrangere sommerkurset i Sand-
nes 2008. Nye komité møter. De 
første våren 2006. Året etter var 
vi vokst til omtrent ti personer – 
og vi klarte vel aldri å få samlet 

alle på ett styremøte! Men det var 
jo en sak for og av hele lokal-
laget, så hele styret ble med i 
arbeidet, og halve Jærmuseet 
(Vitenfabrikken, Vitengarden og 
Science Circus). Dermed gikk 
enda et ønske i oppfyllelse: 
LAMIS sommer kurs komite møte 
i Egersund. Vi hadde nemlig hel-
gemøte på hytta til Anne Grethe 
Aven på Eigerøy i januar i år. 

Nå er vi på’n igjen. Vi roet litt 

ned denne høsten. Kun førjuls-
matematikk på Vitenfabrikken. 
Men godt frammøte, og som 
alltid mange gode idéer. Ikke 
minst har mini-brette-boka til 
Anne Liv Salvanes slått godt an 
i min 3. og 4. klasse. Den kan vi 
bruke til uteskole matematikk og 
dagbok og alt mulig. Får jo også 
håpe at min reklame for Jule-
byen Egersund slo an. Det var 
også herlig å få se de nydelige 
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origamikubene – oktaederne og 
ikosaederne til Helge Helgesen. 
Han er jo kanskje like god som 
Henrik Kirkegaard til å brette, og 
minst like god til å løse oppgaver, 
har de funnet ut som holder kurs 
hos oss.

Til lokallagsmøtene har vi noen 
faste innslag: Foruten julemate-
matikken og matematikkens dag, 
har vi i mange år hatt uteskole-
matematikk på Vitengarden. Like 
kaldt og blåsete hver gang. Det 
er jo på Jæren! Og så fi nner vi 
på noe sjøl av våre egne idéer, 
har en spillekveld eller et fore-
drag eller GeoGebra eller noe. Vi 
i LAMIS og på matematikksen-
teret er hverandres ressursper-
soner. Jeg fi kk en tur og et hyg-
gelig møte på Nedre Eiker med 

matematikk dag heftet vårt i 2006, 
og Dordi og Kari dro til Bergen 
med det samme. Ellers prøver vi 
å trekke frem lokale krefter og å 
la medlemmene tore å vise fram 
hva de kan. – I år deltok vi også 
på Forsknings dagene i Stavan-
ger med en stand med oppga-
ver av ulikt slag. Det er en herlig 
opplevelse å stille seg opp med 
matematikk i gata og møte Hver-
mannsen til frivillig matte! Det å 
kunne gi noen premie i en mate-
matikkonkurranse som aldri har 
lyktes med matematikk tidligere 
i sitt liv, gir en god følelse! 

Ett ønske håper jeg og alle 
lokallagsdrivere å få innfridd av 
dere medlemmer. Det er enkelt: 
gi oss din e-post-adresse. Da 
kan vi sende ut annonsene om 

våre gode møter rett i postkassa 
di. Vi prøver å sende til alle kom-
muner og ber dem videresende 
til skoler og barnehager, men 
vi er slett ikke sikre på om det 
kommer fram. For sjøl om vi har 
mange deltakere på de fl este 
møtene våre, så er det kanskje 
enda fl ere som ønsker å vite 
om det. Men det kommer seg. 
I Rogaland har vi nå adressen til 
260 av våre 400 medlemmer, sjøl 
om vi mister 15–20 ved hver sko-
lestart, fordi mange også skifter 
adresse når de skifter arbeids-
plass. Og hvem husker vel å gå 
inn på www.lamis.no og foreta 
omregistrering? (Du kanskje, 
som plutselig kom på noe!) Og 
det kan og bør du gjøre uansett 
hvilket lokallag du hører til.
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Norsk Matematikkråd
Styremedlem Anne-Mari Jensen

Norsk matematikkråd er et fritt-
stående, rådgivende organ som 
skal gi råd i saker etter anmod-
ning fra departementer, Norges 
forskningsråd, Universitets- og 
høgskolerådet, de deltakende 
institusjoner og fra det nasjonale 
fakultetsmøter i realfag.

På årsmøtene møter repre-
sentanter for universitetene og 
de fl este høgskoler, fra student-
organisasjonene, fagforeningene 
og organisasjoner som LAMIS. 
Rådet har i alt over 30 represen-
tanter. Et styre og to utvalg, ett 
for forskning og ett for undervis-
ning, tar seg av rådets oppgaver 
mellom årsmøtene. 

Norsk matematikkråd er opp-
tatt av matematikk i grunnskole, 
videregående skole, tekniske 
fagskoler og høyere utdanning. 
Aktuelle saker er læreplanenes 
innhold, vurderings- og eksa-
mensformer, bruk av lommereg-
ner og IKT og kompetansekrav 
til lærere som skal undervise i 
matematikk / realfag i skolen. Et 
annet viktig felt er matematikken 
i lærerutdanningene, ingeniørut-
danningene, de økonomiske og 
administrative utdanninger og 
utdanning innenfor matematikk 
fagdidaktikk. Man arbeider for 
at det skal være et høyt nivå på 
matematikkunnskapene, både 
ved å stille krav til å komme 
inn på slike utdanninger, og når 

det gjelder fagplaner og under-
visning i matematikk på disse 
studiene. Norsk matematikkråd 
arbeider også for at det settes 
av tilstrekkelig midler til forskning 
innenfor matematikk og mate-
matikkdidaktikk.

Norsk matematikkråd har en 
egen test for å måle matematikk-
kunnskapene til begynnerstu-
denter ved universiteter og høg-
skoler på studier der matematikk 
inngår. Matematikkrådstesten for 
begynnerstudenter ble sist gitt 
høsten 2007.  

Norsk matematikkråd står for 
utvelgelsen av vinnere av Holm-
boeprisen som går til matema-
tikklærere i norsk grunnskole 
eller videregående skole.

I året som har gått har Norsk 
matematikkråd spesielt engasjert 
seg i følgende saker:
– Styret har sendt en hørings-

uttalelse angående krav til 
undervisningskompetanse i 
grunnskole og videregående 
skole: Lærere som undervi-
ser på ungdomstrinnet bør 
ha minst 30 studiepoeng i 
matematikk i tillegg til de 
som er obligatorisk i lærer-
utdanningen. For å undervise 
i videregående skole bør det 
kreves minst 60 studiepoeng 
i matematikk utover største 
fordypning i vgs. Alle lærere 
bør ha minst ett kurs i sann-

synlighetsregning og statis-
tikk.

– Norsk matematikkråd har 
vært sterkt engasjert i debat-
ten rundt arbeids- og eksa-
mensformer i skolen. 

– Omleggingen av (allmenn)
lærerutdanningen er også et 
meget aktuelt område. 

LAMIS’s representanter i Norsk 
Matematikkråd er for tiden Svein 
H. Torkildsen og Anne-Mari 
Jensen, med Hugo Christensen 
og Gerd Nilsen som vararepre-
sentanter.

Se for øvrig Norsk matema-
tikkråds hjemmesider: 

www.matematikkradet.no
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Ny organisasjonssekretær: 
Anja Glad von Zernichow

Som tidligere kjent har styret 
i LAMIS vært på jakt etter ny 
organisasjonssekretær. Det er 
med lett hjerte vi nå ønsker å 
presentere alle våre medlemmer 
for Anja Glad von Zernichow som 
tiltrådte stillingen 1. februar. 

Anja har de siste årene arbei-
detet som lærer ved Møvig skole 
i Kristiansand, det siste året kom-
binert med 25 % frikjøp som res-
sursperson ved Matematikksen-
teret. Hun har vært fagansvarlig 
i matematikk ved egen skole og 
tilknyttet «Nettverk i Matema-
tikk» ved pedagogisk senter i 
Kristiansand. Anja er også res-
sursperson ved Norsk GeoGebra 
institutt ved NTNU.

Anja har en mangfoldig bak-
grunn. Hun arbeidet mange år i 
Skatt Sør som førstekonsulent 
med hovedfokus på aksjesel-
skaper. Hun har hatt oppdrag 
fra Skattediretoratet med å lage 
eksamensoppgave til Skatteetat-
skolen og arbeidet for Aust-Agder 
Fylkeskommune med å evaluere 
en digital læringsplattform rettet 
mot yrkesfaglig studieretningen 
i den videregående skolen. Anja 
har vært hjelpelærer på det Øko-

nomisk-administrative Bachelor-
studiet ved HiA, nå Universitetet i 
Agder. Hun har også vært ansatt 
i TVSør, som nyhetsoppleser og  
i Frokost-TV. 

Anja er engasjert, spørrende 
og lyttende. Hun er genuint 
opptatt av å øke interessen og 
motivasjonen rundt matema-
tikkundervisningen, og mener 
det er viktig med bevissthet og 
refl eksjon rundt gode undervis-
ningopplegg slik at elevene kan 
utvikle gode strategier. Hun har 
tro på å utfordre elevene til selv 
å fi nne ut av ting, slik at de ikke 
blir for opptatt av «hvordan gjør 
vi dette», men at de selv kan 
oppdage nye sammenhenger 
og dermed øke kunnskapen. 
Begrepslære, kommunikasjon og 
dialog har vært grunnleggende i 
hennes undervisning.

Stillingen som organisasjons-
sekretær kombineres med en 
50 % stilling som ressursperson 
ved Matematikksenteret. Hun 
kommer til å ha sin kontorplass 
på Sørlandske Kompetansesen-
ter i Kunnskapsparken v/UiA.

I en overgangsperiode vil Anja 
ha et tett samarbeid med Svein 

Torkildsen som nå avslutter sitt 
arbeid som organisasjonssekre-
tær.  Anja vil delta på lokallags-
samlingen helgen 6.–8.2. Lokal-
lagstyrene får dermed mulighet 
til å bli kjent med den nye sekre-
tæren. Styret ønsker Anja hjerte-
lig velkommen og ser fram til et 
godt samarbeid.
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Sommerleir i matematikk
Svein H. Torkildsen

Tanken om å inspirere elever ved 
å gi dem tilbud om å møte dyk-
tige fagfolk, er ingen ny tanke i 
LAMIS. Men først nå ser det ut 
til at vi har en gyllen mulighet 
til å gjennomføre tiltaket. Som-
merleiren skal etter planen gjen-
nomføres i slutten av juni. For de 
fl este vil nok det si første uke av 
sommerferien. Det blir etter hvert 
mange tilbud om sommerleir for 
ungdom, hver med sine profi le-
ringer. Vi henvender oss naturlig 
nok til unge som har en viss inter-
esse for matematikk. For ett år 
siden annonserte vi sommerleir 
i matematikk for elever i alders-
gruppen 15–17 år. Da strandet 
det hele på fi nansieringen. I år 
er fi nansieringen i orden.

Sponset opplegg
Nå er vi altså kommet så langt at 
alt ligger til rette for gjennomfø-
ring av en sommerleir for elever 
i aldersgruppen 15–17 år. Gjen-
nom sponsormidler fra våre gode 
samarbeidspartnere, Abelpri-
sens barne- og ungdomsutvalg 
og Fokus Bank, er fi nansierin-
gen i orden. Deltakerne må etter 
det budsjettet vi opererer med, 
betale reise og en egenandel på 
1000 kr for fem dagers opphold 
med kost og losji.

Variert innhold
Sommerleiren er et samarbeids-
prosjekt mellom Sophus Lie Kon-

feransesenter, LAMIS og mate-
matikk.org.

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

Nettstedet matematikk.org er 
et samarbeidsprosjekt mellom 
fl ere universitet og høgskoler. 
Det inneholder et variert utvalg 
matematikkoppgaver og brukes 
av elever i hele utdanningsløpet. 
Deltakerne på sommerleiren får 
mulighet til å være med på å lage 
oppgavesett med løsningsforslag 
som brukerne av matematikk.org 
vil få stor nytte av – aktiviteten 

på leiren vil med andre ord føre 
til varige spor på nettet.

Men det er mer enn hodet 
som skal få utfordringer i løpet 
av oppholdet. Distriktet byr på 
rike muligheter for friluftsaktivi-
teter og Fjordane folkehøyskole 
selv er spesielt sterk på sirkus-
aktiviteter. Her blir det mulighe-
ter for å utvikle seg under kyndig 
veiledning.

Læreren som informasjons-
kanal
Så sant vi får nok deltakere, blir 
leiren gjennomført i år. Planleg-
gingen er kommet så langt at det 
bare er å spre ryktet videre. Dere 
kan allerede nå be interesserte 
elever i aldersgruppen 15–17 år 
melde sin interesse.

Sommerleir i matematikk 
20.–24.6.2009
Arrangør Sophus Lie Konferansesenter, LAMIS, 
 matematikk.org.
Målgruppe Ungdom 15–17 år.
Sted Fjordane Folkehøgskole, Nordfjordeid
Utgifter Reise tur-retur Nordfjordeid. 
Egenandel 1000 kr. Dekker kost, losji og alle aktiviteter.
Innhold Matematikkaktiviteter, arbeid med internettside, utfl ukt, 

sirkus- og friluftsaktiviteter.
Søknad LAMIS v/organisasjonssekretæren
 Realfagbygget, NTNU
 Høgskoleringen 5
 7034 Trondheim
 svein.torkildsen@matematikksenteret.no
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LAMIS har inngått et samarbeid 
med Norsk GeoGebra institutt 
(NGI). GeoGebra har på kort tid 
fått mange brukere i Norge, og 
fl ere lokallag etterspør kursk-
velder i GeoGebra. Gjennom 
samarbeidet med Norsk Geo-
Gebra institutt kan LAMIS tilby 
lokallagene gratis kurskvelder i 
kombinasjon med et nettbasert 
opplæringstilbud.

Norsk GeoGebra institutt er 
den offi sielle norske delen av 
International GeoGebra Institute, 
og arbeider for å utvikle gratis 
GeoGebra-ressurser, tilby kurs 
og verksteder for lærere ved å 
bygge opp et nasjonalt nettverk 
av ressurspersoner, utvikle Geo-
Gebra videre og bidra til nasjonalt 
og internasjonalt samarbeid om 
matematikkdidaktisk forskning 
på bruk av GeoGebra og andre 
digitale verktøy i undervisnin-
gen. NGI drives av Program for 
lærerutdanning NTNU i samar-
beid med Matematikksenteret. 
Norsk GeoGebra institutt mottar 
økonomisk støtte fra Matema-
tikksenteret og NTNU. Styret 
i LAMIS har vedtatt å inngå et 

formelt samarbeid med insti-
tuttet. Den økonomiske støtten 
LAMIS bidrar med til Norsk Geo-
Gebra institutt, får vi igjen i form 
av kurskvelder i lokallagene og 
verksteder på sommerkursene 
til LAMIS.

Kurs for LAMIS’ lokallag
Norsk GeoGebra institutt vil fra 
mars 2009 tilby et attraktivt opp-
læringstilbud for lærere basert på 
en kombinasjon av nettunder-
visning og lokale kurssamlinger 
i regi av LAMIS’ lokallag. Kurs-
opplegget kan skreddersys ut fra 
det enkelte lokallags behov, men 
vil i utgangspunktet bli lagt opp 
med en innledende kurskveld 
etterfulgt av et nettbasert opp-
læringstilbud som går over 4-8 
uker (anslått arbeidsmengde er 
ca 20 timer), og avsluttes med 
nok en lokal kurskveld. Lærere 
som gjennomfører kurset vil få 
tilbud om å sertifi sere seg på 
GeoGebra. Gjennom denne 
avtalen forplikter Norsk GeoGe-
bra institutt seg til å gjennomføre 
inntil 10 kursrekker (20 kurskvel-
der) som beskrevet ovenfor for 

LAMIS’ lokallag i løpet av 2009. 
Kursene vil bli gitt av Norsk Geo-
Gebra institutts sertifi serte kurs-
holdere.

LAMIS markedsfører dette til-
budet for sine lokallag, og bistår 
dem med planlegging og gjen-
nomføring. Det enkelte lokallag 
må selv markedsføre kurstilbu-
det lokalt og stille med egnet 
kurslokale til kurskveldene. Det 
er plass til inntil 30 deltakere på 
hver kursrekke.

Du kan lese mer om selve pro-
grammet, NGI og sertifi sering av 
kursholdere på hjemmesiden til 
Norsk GeoGebra institutt:

www.geogebra.no

Avtale mellom LAMIS og 
Norsk GeoGebra institutt
Svein H. Torkildsen
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