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Er et museklikk en aktivitet? Elektroniske 
hjelpemidler har holdt sitt inntog i det norske 
klasserommet. Det digitale klasserommet er 
kommet for å bli. I den videregående skolen 
er det mange elever som nå har sin egen bær-
bare PC, på ungdomsskolen og på barnetrinnet 
fi nner vi stadig fl ere elektroniske tavler, smart-
boards og datalabber. Mange av oss har prøvd 
disse verktøyene og sett de store mulighetene og 
fordelene som er forbunnet med digitale hjelpe-
midler. Etter hvert har vi kanskje også fått opp 
øynene for baksiden av medaljen og her vil jeg 
nevne noen av ulempene jeg selv har observert. 
De som ivrer for å drive den teknologiske utvik-
lingen i klasserommet fremover begrunner sin 
iver med at elevaktiviteten øker i et slikt miljø. 
Påstanden er at elevene blir mer aktive i et data-
støttet klasserom. De fl este vil nok være enige i 
at elevaktivitet er en vesentlig forutsetning for 
læring skal fi nne sted. Spørsmålet er da hvilke 
kvaliteter må en aktivitet inneha for at læring 
skal fi nne sted? Er et tastetrykk nok for at vi kan 
si at eleven er i aktivitet?

Fra egne observasjoner vet jeg at elektroniske 
omgivelser også kan virke pasifi serende. Er kra-
vene til elevens matematiske forståelse eller hans 
digitale kompetanse for høye vil mange elever 
bare bli sittende som paralysert. Jeg har også 
observert at det å arbeide i en datastøttet sam-
menheng medfører at eleven legger vekk papir 
og blyant. Den uformelle rablingen, den raske 

skissen, hjelpetegningen og de spede strekene 
som gjerne kan få tankene på gli har dårlige kår i 
et klasserom der det arbeides digitalt. «Jeg visste 
ikke at jeg hadde lov å bruke papir og blyant, jeg 
trodde alt skulle være digitalt.» Er vi i ferd med 
å avskjære elevene fra hjelpemidler og rutiner de 
allerede behersker og er trygge på? Hvem klarer 
vel å rable ned noen foreløpige formler på data? 
Den uformelle fasen i læringsprosessen der elev-
ene bare prøver ut, er usikre, slenger frem et for-
slag, streker opp en prøveskisse overlever ikke i 
en digital sammenheng. 

Den perfekte atommodellen eller modellen 
for planetsystemet – selvsagt animert – som 
spinner rundt eller den fl otte 3-dimensjonale 
modellen for en celle kan på en datamaskin 
lastes ned på en to tre, og vises på et smartboard. 
Det vi glemmer er at vi ikke har vist eleven den 
enkle 2-D utgaven. En modell han muligens 
kan tegne selv, en modell som han kan huske 
og dermed bruke i egne forklaringer og reson-
nementer. Eleven står tomhendt tilbake. 

Holder vi på med geometriske konstruksjo-
ner ser vi ofte at elever forveksler den enorme 
presisjonen dynamiske geometriprogrammer 
kan stille med, med den eksakte konstruksjo-
nen. Tegning og konstruksjon glir over i hver-

(fortsetter side 21)
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Stieg Mellin-Olsen

Oppgavediskursen 
i matematikk
Diskursbegrepet brukes forskjellig. Her brukes 
ikke diskurs om argumentasjon eller samtale, 
men om den måten en snakker på innenfor et 
saksområde. Litt rundt og upresist skal vi bruke 
diskurs slik Højrup (1985) gjør det, nemlig som 
en beskrivelse av den samlete kommunikasjo-
nen i en spesiell institusjon eller en bestemt 
situasjonstype. Mer presist vil en diskurs her 
oppfattes som et språklig uttrykk for et ten-
kesett (Madsen 1973). Diskursen er knyttet til 
en gruppe med utsagn. I disse utsagnene eksis-
terer det også en indre struktur eller lovmes-
sighet som utgjør den diskursive formasjonen. 
Diskursen organiserer virksomheten til men-
nesket, den gjør enkelte handlemåter mulige 
mens andre ikke blir det. En studie av læreres 
språk i forhold til en omfattende diskurs retter 
oppmerksomheten mot helheten i lærerens 
praksis mer enn hva studiet av isolerte utsagn 
gjør. Dette gjelder enten lærerne praktiserer en 
offi siell diskurs perfekt eller de støtter seg til en 
så godt de kan samtidig som de mumler et annet 

språk gjennom munnviken. 
Diskursanalysen viser hvordan menneskets 

praksis, uttrykt gjennom språket, stenges inne av 
de institusjonelle rammene. Samtidig viser den 
hvordan mennesket prøver å bryte ut av stengs-
lene ved å avdekke en diskurs inne i diskursen, 
den såkalte motdiskursen, uttrykt gjennom «the 
tiny, invisible text that runs between and some-
times collides» (Foucault 1985, s. 28).

Et forsøk på å sirkle inn en diskursiv forma-
sjon som representerer lærertenkning om mate-
matikkundervisning må nødvendigvis være 
knyttet til den sentrale rollen oppgaveløsingen 
har i matematikkundervisningen. Læreres vekt-
legging av oppgaveløsing er ikke bare resultat av 
deres egne frie valg, den er institusjonalisert. 

Matematikkoppgaver har en begynnelse og 
en slutt. Slutten markeres ofte ved et svar som 
står i en fasit. Oppgavene kommer i rad og rekke 
til elevene. Når en oppgave er løst venter den 
neste oppgaven. Slik fortsetter det inntil den 
siste oppgaven er løst i denne timen, denne 
leksen eller i denne boken. Alternativt kunne 
vi tenke oss oppgaver som inviterer elevene til 
selv å stille nye problemstillinger. Oppgavene i 
elevenes lærebøker gjør sjelden det. Elevene ran-
geres innbyrdes etter hvor langt de er kommet 
i læreboken. Oppgaveløsingen starter allerede i 
1. klasse. Endepunktet for oppgaveløsingen er 
eksamen. Oppgavediskursen avtegner seg, med 
ord som kjennetegn: 

Stieg Mellin-Olsen startet Tangenten i 1990, 
og var redaktør til 1995. 
Denne artikkelen sto på trykk første gang i 
Tangenten nr. 2 1996. Artikkelen er utdrag fra 
«Samtalen som forskningsmetode» (Mellin-
Olsen, 1991). Artikkelen trykkes her på nytt 
for å markere at tidsskriftet går inn i sin 20. 
årgang.
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Kjøre, reise, fart
Lærerne bruker stadig ordet «kjøre». Det 
«kjøres» på for å komme frem: «Så jeg kjører 
masse praktisk regning derfra.» «Det begynner 
jeg med tidlig på høsten, la oss si i 9. klasse.» 
Jan kjører den tradisjonelle måten, han kjører et 
minikurs, han kjører et «hver 2. uke-opplegg» 
osv. 

Ordet «kjøre» kan gi assosiasjoner om en 
kusk/sjåfør som vet hvor reisen skal gå. Det er 
et mål for kjøreturen, og det er kuskens oppgave 
å bringe passasjerene frem. Passasjerens opp-
gave i forbindelse med kjøreturen er å holde seg 
ombord på kjøretøyet, slik at de ikke kommer 
vekk underveis. Lærernes bruk av «kjøre» peker 
i retning av en ferd mot eksamen. Reisen består 
av en rekke oppgaver som skal løses. Oppga-
vene kjøres gjennom minikurs, gjennom skrift-
lige innleveringer og til slutt gjennom en siste 
gjennomkjøring og oppkjøring. Også lærerne på 
barnetrinnet har et mål i sikte, oftest er det 
ungdomstrinnet. De vet at en annen lærer skal 
overta eleven og de vet noe om hvordan denne 
læreren tenker og vurderer. Derfor er også de 
ute på en reise der det skal skje bestemte ting 
underveis. Bruken av «kjøre» hos lærerne kan 
også tolkes som en transport av kunnskaper fra 
et sted til et annet. Slik sett kan «kjøre» settes i 
forbindelse med metaforer som «dose», «ballast» 
og «kapasitet». Oppfatningen av en reise bekref-
tes gjennom bruk av ord som «avsporing», «gå 
i sporet», «skjære ut», «backe ut», «rase gjen-
nom», «underveis», «rett-frem-løpet», der elev-
ene «regner fritt» og der det fi nnes elever som 
«ligg eit hestehovud – langt forut.» 

Vår danske kollega Peter Bollerslev brakte 
frem uttrykket «nu går det på skinner» som 
er i fl ittig bruk blant danske lærere. Uttrykket 
brukes synonymt med «å gå i sporet» eller «rett-
frem-løpet». Når «det går på skinner» i Dan-
mark går det rett frem uten hindringer. Uttryk-
ket «kjøre inn» brukes gjerne om å få en ny ting 
til å fungere. En ny motor kjøres inn. En lærer 
«kjører inn» bruk av karakterer i 7. klasse: «Vi 
vil ikke for tidlig kjøre inn dette med karakte-

rer.» Kanskje er det knyttet noe ubehagelig til 
det å «kjøre inn». 

Pensum tolkes longitudinelt, oppgave følger 
oppgave og kapittel følger kapittel. Lærerne på 
ungdomstrinnet har tre år å gjøre det på. Men 
oftest tenker de på hva de må gjennomgå innen 
et år ut fra kravene som læreboken stiller. En 
reise har stoppesteder. Læreren samler klassen 
rundt seg og de ser på landskapet. Hvordan skal 
lærestoffet forstås? Hvilke regler og setninger 
kommer til bruk her? Hvordan skal de brukes? 
Hvilke muligheter er her? Hva synes elevene er 
vanskelig? Reisens stoppested gir rom for etter-
tanke og refl eksjon omkring de faglige forhold. 
Her kan en samtale og forhandle. Etter en slik 
pause fortsetter reisen gjennom oppgaverek-
ken. 

Ungdomstrinnet utgjør et tidsrom på tre år. 
Barnetrinnet deles gjerne inn i to, småskoletrin-
net og mellomtrinnet. Et bestemt kvantum opp-
gaver skal løses, oppgaver som er ordnet i rekke. 
En viss reise skal gjennomføres på et visst tids-
rom. Vi har tid og veg og kan dermed snakke 
om fart. Denne farten er kjernen i oppgavedis-
kursen. Lærerne bruker ikke ordet «fart», men 
fenomenet ligger under det de sier. Når de sier 
noe om stoffmengde, er det oftest i sammen-
heng med tid. Og når de sier noe om tiden, er 
det i sammenheng med stoffmengden. Elevenes 
arbeid med stoffmengden skjer gjennom opp-
gaveløsingen. «Stoffmengde» fungerer syno-
nymt med «oppgaver» eller antall emner som 
det skal løses oppgaver i. Stoffmengden er oftest 
for stor i forhold til disponibel tid. Det kreves 
en viss fart for å gjennomføre reisen. Lærerens 
dilemma avtegnes. Farten skaper dårlig samvit-
tighet hos Erik fordi han hele tiden må «jage 
videre. Til eksamen …» Jan bruker uttrykket 
«ha med seg»: «Jeg føler at det er noen mini-
mumsgreier de bør ha med seg som ballast.» 
Bruken av «minimumsgreier» peker i retning av 
at Jan ikke er tilfreds med det han oppnår. Han 
må prøve å sikre at elevene iallfall får noe «med 
seg». Lærerne bruker ofte «kjøre» og synonymer 
for å markere det rutinemessige i forhold til det 
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de kunne hatt lyst til å gjøre. De bruker det da 
på en for dem negativ måte, noe som illustreres 
ved: det rutinemessige, plankekjøringen, rett-
frem-løpet osv. Inntrykket av at det for lærerne 
eksisterer to slags undervisning i matematikk 
forsterkes, den rutinemessige og trygge og det 
som ligger utenfor sporet. 

Dilemmaet forskjellig fart – 
sammenholdt klasse
Oppgavediskursen skaper bestemte behov for 
differensiering, diskursen vil også forme meto-
der som kan løse differensieringsproblemet. 
Forskjellig fart hos elevene gjør at de danner 
en rekke. Til ethvert tidspunkt ligger elevene 
spredd langs oppgaverekken som løperne på 
en 10 000 meter. Samlet ved start, mer og mer 
spredd rundt banen for hver runde som løpes. 
Noen elever «ligger godt an» mens andre «faller 
av». Startstedet kan være begynnelsen av et sko-
leår eller ved begynnelsen av et kapittel. Lære-
boken organiserer fremdriften der hvert kapit-
tel tildeles en viss tid. Innenfor dette tidsrom-
met får elevene løst forskjellig antall oppgaver. 
Kapittelet samler elevene. Rekkefølgen skaper 
differensieringsproblemet. Læreren må sørge for 
at han får gitt et tilbud til samtlige elever, uan-
sett hvilken plass de har i rekkefølgen. Tilbudet 
er oppgaver og hjelp til å løse disse. «Noen har 
jo ikke kapasitet til å komme seg gjennom alt. 
Mens andre må du kanskje fore med noe ekstra 
stoff.» 

Lærerne «forer» elevene mer eller mindre, gir 
dem større og mindre «doser», og prøver å få 
elevene til å «komme lenger». Når de henven-
der seg til samlet klasse vil grupper med elever 
falle ut. Det eksisterer en topp, et midtskikt og 
en bunn. Det går selvsagt an å henvende seg 
til en sammenholdt klasse både i matematikk 
og andre fag uten at noen elevgruppe behøver 
å falle ut, men oppgavediskursen medfører at 
elevene befi nner seg på forskjellig sted. Det er 
utfra dette at lærerne klassifi serer elevene for 
ulike differerensieringstiltak. «Det er jo eit 
sprang i den klassen eg har no, det er to som 

kjører heilt sitt eige løp.» De to elevene kommer 
til å ligge «eit hestehovud» foran de andre. Erik 
differensierer ved å gi dem fl ere oppgaver. Rolf 
peker på at dersom han ikke hadde hatt diffe-
rensieringsproblemet så ville han «ha prøvd å 
komme lenger, gått videre. For det er nok mange 
elever som kunne ha klart større doser.» 

Lærerne utvikler også andre diskurser, f.eks. 
med tilknytning til prosjektarbeid. Her blir dif-
ferensieringsproblemet annerledes, noe som vil 
kalle på andre didaktiske løsninger. Kombina-
sjonen oppgaveløsning/sammenholdt klasse 
skaper frustrasjon og motstand hos lærerne. 
Dilemmaet ligger fremme i dagen: Elever som 
holder forskjellig fart vil oftest arbeide med 
forskjellige oppgaver. Lærerne føler forpliktelse 
til å støtte hver enkelt av dem og makter oftest 
ikke dette. Dette gjelder spesielt for lærerne på 
ungdomstrinnet. 

Ole snakker om en «årelang dårlig samvit-
tighet, det at du kunne ha gjort så uendelig mye 
mer hvis du hadde hatt mer homogene grup-
per.» Han peker på at han bare rekker «deler 
av den sammenholdte klassen». Noen vil «falle 
utenfor». Dersom han går inn på «midten» vil 
«topp» og «bunn» falle utenfor. Hanne som har 
en 1. klasse observerer at hun tvinges til å skape 
lærevansker: «Jeg har jo sett på tiden fram til 
sommeren og funnet sånn noenlunde av boka 
hvor jeg må være til vinterferien, til påsken. Da 
må jeg forsere i forhold til henne. Hun er bare 
en av dem. Det er et par tre, men hun som skjæ-
rer mest ut da. Subtraksjon, det veit jeg … det 
syns jeg er forskrekkelig … hvor liten forståel-
sen er.» 

Dilemmaet kan bli til en dobbeltbinding: 
toppsjiktet, midtsjiktet, bunnsjiktet; uansett hva 
en prioriterer så prioriterer en feil. Per ønsker at 
de svake elevene skal slippe eksamen: «Spesielt 
med de svake, der er det jo ganske sprøtt egent-
lig – at de skal gjennom det samme nåløyet. Da 
kan du drepe interessen for matematikk full-
stendig. Så der, jeg vet ikke, der burde det vært 
en eller annen måte du kunne fritatt for eksa-
men.» Han plages av hva som skjer med de svake 
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elevene. Hvis de slapp eksamen så kunne en «ha 
gjort noe interessant slik at de kunne hatt glede 
av matematikken. Kunne ha gått ut av skolen 
og husket tilbake på den tiden som noe gøy.» 
Per viser i likhet med fl ere av de andre lærerne 
at han kjenner alternativer til oppgavediskur-
sen, og at han i hvert fall med de svake elevene 
ønsker å gå ut av den. Til syvende og sist velger 
han imidlertid, stadig på vegne av de svake elev-
ene, å følge denne diskursen. 

Rolf opplever problemet for de fl inke elevene 
slik: «Men hvis jeg ikke hadde hatt differensi-
eringsproblemet ville jeg ha prøvd å komme 
lenger, gått videre. For det er nok mange elever 
som kunne ha klart større doser, kommet lenger 
i faget, hvis vi på en måte hadde hatt en homo-
gen gruppe. Nå blir det vel mer at de fl inke går 
i bredden. De regner 5 oppgaver av den typen 
i stedet for 3 eller 2 som kanskje var nok.» De 
fl inke elevene karakteriseres her ved at de kunne 
ha klart større doser. Når Rolf gir eksempel på 
hva han formidler til de fl inke elevene er det «i 
gaten 1. klasse videregående skole.» Når lære-
stoffet i 9. klasse er tilegnet, står neste års lære-
stoff og venter. 

Elevsyn
Lærerne har ansvar for at elevene får løst et 
minimum med oppgaver slik at de rekker frem 
til eksamen. De observerer og vurderer hvordan 
elevene arbeider med dem. Noen elever er raske 
og løser mange oppgaver, noe som i utgangs-
punktet må vurderes positivt. Det blir ikke 
alltid vurdert slik, bl.a. fordi lærerne observe-
rer at elevene regner om kapp, uten at elevene 
tenker så mye over hva de regner. Andre elever 
regner langsomt. De hindrer fremdriften av 
klassen. Per merker seg en utvikling i det siste 
tiåret, elevene er ikke så tente på å løse oppgaver 
lenger. Han forteller om elever som for noen år 
siden løste alle eksamensoppgavene i heftet, og 
som dermed var sikre på M-en. Dagens elever 
«stresser» ikke så mye. Mange av dem er «kalde 
taktikere», de løser akkurat så mange oppga-
ver som må til for å få M-en. Ole peker på at 

undervisningen gir elevene anledning til å være 
late: «Den er så fi rkantet oppbygget – sant? Så 
– elevene liker den der. For de slipper å bruke 
fantasi, de kan være reproduktive – de slipper å 
anstrenge seg, å formulere en tekst.» Han innfø-
rer begrepet «behagelighetsnivået» som enkelte 
elever kan legge seg på. Bak disse formulerin-
gene ligger det en oppfatning av at elevene kjen-
ner til hva som kreves av dem, og at de ofte ikke 
gjør noe mer enn dette. Hvor mange oppgaver 
elevene klarer å løse innen et bestemt tidsrom 
bestemmer hvilken posisjon de får i elevrekke-
følgen. En del av disse posisjonene har lærerne 
satt navn på. De vanligste navnene er knyttet 
til karaktersystemet: S/M-elever, M-elever, 
G-elever, NG/LG-elever. Vi fi nner også uttrykk 
som: middelhavsfarer, vippekandidat, elever 
som faller utenfor, elever som kan glimte til, 
elever som kan ha helt andre evner, kunne hatt 
glede av matematikken, de som må fores med 
ekstra stoff. 

Rolf og Nina gir eksplisitt uttrykk for en 
sammenheng mellom elevsyn og oppgavedis-
kursen. I forbindelse med vektleggingen av 
rutinepreget «reproduksjon» i timene etterlyser 
Rolf kreativitet: «Det er vrient. Men av og til får 
du sånne glimt av elever som egentlig er sånn 
veldig…, kanskje lite motivert, til og med lat, 
som ikke gjør så veldig mye. De kan glimte til av 
og til og vise at de har jo helt andre evner som de 
ikke får brukt eller får gjort nytte av da.» Nina 
forsvarer prosjektarbeid med matematikk ut fra 
et liknende perspektiv: «Det kunne jo være litt 
interessant å se litte granne – jeg har jo fått en 
pekepinn på hvor de ligger i matematikken og – 
om dette kan slå ut på en annen måte (vakkert, 
vakkert) å jobbe på denne måten.» 

Sammenhengen mellom oppgavediskursen 
og språket som brukes om elevene kommer 
også til syne når lærerne snakker om andre fag. 
Lærerne kan snakke om elevene på en annen 
måte i forbindelse med et annet fag enn mate-
matikk. Pers elever utfører et prosjekt med 
vannanalyser fra brønner og tjern innenfor et 
omfattende område rundt skolen. Flere ganger 
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gir han uttrykk for hvor positive elevene er: «Jeg 
måtte skryte av disse 8. klassene. For resultatene 
ble så fi ne. De var så seriøst opptatte. Det var 
ikke nei å høre.» Dette er de samme elevene som 
Per i annen sammenheng kan ha omtalt som 
«kalde taktikere». 

Dilemmaer i diskursbruken
Oppgavediskursen ble rekonstruert ut fra en 
oppfatning av at lærerne vektlegger oppgave-
løsing som læringsvirksomhet. På samme tid 
virker en rekke institusjonelle forhold inn og 
medfører at manglende tid til å arbeide tilstrek-
kelig grundig med lærestoffet er et omfattende 
problem. Dette skapte metaforene «reise» og 
«fart» som uttrykk for forholdet mellom opp-
gavemengden og tiden som er til disposisjon. 
Lærerne kan ikke tenke på oppgavene elevene 
skal løse uten at de samtidig tenker på tiden. 
Tiden blir derfor en regulerende faktor i lærer-
nes didaktiske kunnskapsbegrep. 

Selvsagt bor ikke alle lærere i diskursen som 
er trukket opp her. Her er tatt utgangspunkt i 
språket til fem lærere som i særlig grad viser 
betydningen koplingen oppgaveløsning/tid 
har for deres didaktiske kunnskapsbegrep. Selv 
blant disse vektlegges andre forhold som ikke er 
tatt med i kjernen for diskursen. 

Lærerne snakker ofte om vanskene med å 
håndtere kunnskapene slik de ønsker det fordi 
spredningen i klassen er så stor som den er. De 
behøver da ikke å relatere spredningen til det 
forhold at elevene befi nner seg på forskjellige 
steder i oppgaverekken, men heller det at elev-
ene har forskjellige faglige nivå (spesielt når det 
gjelder regneferdighet og forståelse for regler 
i algebra). Selv om tiden ikke hadde vært en 
slik begrensende faktor som den er, ville disse 
lærerne likevel ha opplevd dilemmaer. Når de 
arbeider med sammensatte tekstoppgaver for 
de fl inke elevene, faller de svake utenfor. Enkle 
«oppstilte» oppgaver vil kjede de fl inke elevene. 
Dilemmaet er likevel knyttet til reiser gjennom 
oppgaverekker. Det er eksistensen av og betyd-
ningen av oppgaveløsing som bringer frem 

problemet med grupper som faller utenfor. Det 
er når vi utfordrer denne eksistensen at Nina 
og Rolf undres: Det kunne vært spennende å 
se hva de svake elevene kunne klare dersom en 
gjorde noe annet i undervisningen enn å løse 
oppgaver. 

Lærerne forteller om en rekke dilemmaer i 
forbindelse med den sammenholdte klassen som 
mer er knyttet til fenomenet «felles evaluering» 
(som igjen skjer ved at elevene må løse oppga-
ver) enn til tidsmessige begrensninger. Det er 
mulig å tolke disse lærerne dit hen at selv om 
de hadde fått all verdens tid til rådighet så ville 
de svakeste elevene ikke makte å løse «M-eleve-
nes oppgaver.» Det er dette som, ifølge lærerne 
selv, gjør at de begrenser prosjektarbeid i klas-
sen. Hvordan kan f.eks. Per la de svake elevene 
glede seg over prosjektarbeid når han ikke kan 
tilgodese arbeidet deres her når han evaluerer 
dem? Lærernes dilemmaer er ikke alltid knyttet 
til forholdet mellom reisen gjennom oppgave-
rekken og tiden som er til disposisjon. På den 
annen side står som oftest enten tiden eller opp-
gaverekken som en kulisse i bakgrunnen for de 
frustrasjonene læreren opplever. 

Dilemmaene som potensiale
Det at lærerne kan bo i oppgavediskursen, at de 
prøver å løse didaktiske problemer som oppstår 
ved hjelp av diskursen, innebærer ikke at de er 
ukritiske til den. Tvert om er mange av lærerne 
lite tilfredse med denne måten å håndtere kunn-
skaper på. De vet bare ikke hvordan de skal løse 
opp den frustrasjonen og den utilfredsheten 
de opplever når de håndterer kunnskapene på 
denne måten. Dilemmaene kommer ikke bare 
til uttrykk gjennom det Foucault kaller for den 
spinkle, usynlige teksten som løper mellom lin-
jene i hovedteksten, de kommer også til uttrykk 
gjennom lærernes refl ekterte kritikk av sin egen 
hovedtekst. Dette siste innebærer at lærerne har 
en refl ektert distanse til den måten de undervi-
ser på. Den kritiske oppfatningen av diskursen 
kommer ikke minst til uttrykk gjennom lærer-
nes beskrivelser av hvordan elevene arbeider 
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med oppgavene. Elevenes manglende evne og 
vilje til refl eksjon i faget er et problem for de 
fl este lærere og fl ere av dem knytter dette trek-
ket ved elevene til oppgavediskursen. 

Lærerne er også opptatt av at elevene ikke 
får utnyttet matematikkfagets muligheter. Dette 
gjelder spesielt det praktiske. De fl este lærerne 
ønsker at matematikken skal bli «mer praktisk». 
De ønsker også at elevene skal oppleve faget på 
en mer helhetlig måte enn hva de gjør gjen-
nom oppgavediskursen. Dilemmaet mellom 
ønsket om å utvikle engasjement og kreativitet 
hos elevene og krav i forbindelse med eksamen 
kommer ofte til uttrykk. 

Erik viser hvor dypt dilemmaet kan sitte: 
«sjøl om du ser at elevane her tenner på ein ting 
– så kan du ikkje drive for lenge med det altså. 
For du vil jaga vidare… Det er ikkje til å kome 
forbi det.» «[…] det er vel og ein forskjell på faga 
veit du. Ein får det vel ikkje 100 % likt, men det 
eg er ute etter er at ein del av dei idéane som er 
med og skaper engasjement og kreativitet i den 
prossessorienterte skriveundervisninga, den kan 
kanskje overførast. Eg syns kanskje at boka, i og 
med at dei har disse fi nn-ut oppgåvene og desse 
problemoppgåvene, er med på det. På andre sida 
er boka ganske stringent og strukturert. Du veit 
akkurat nøyaktig kor du har alle elevane. For 
eg har kontrollprøver eg kan ta. Eg tok ein no. 
Sjokkprøve.» 

I begynnelsen vektlegger han «engasjement» 
og «kreativitet». Han har fått dette til i norskun-
dervisningen, og mener her at «den kan kanskje 
overførast.» Han ser muligheten i problemopp-
gavene i læreboken. Så i neste øyeblikk gir boka 
en annen assosiasjon: den er ganske «stringent 
og strukturert.» Dette leder over til å vite nøyak-
tig hvor «du har alle elevene» i forbindelse med 
eksamen som så leder til assosiasjonen «sjokk-
prøve». Bokens stringens og struktur sammen 
med Eriks ønske om å vite hvor elevene er faglig 
sett er knyttet til kravet til matematikklæreren 
på ungdomstrinnet: Det eksisterer muligheter 
for en eksamen, og som Erik sier det litt senere: 
«dei vil ikkje sitte som nokre idioter den dagen 

dei er til eksamen. Dei vil ikkje det.» 
Ole beskriver seg som «forherdet» i forbin-

delse med en stadig dårlig samvittighet, og 
snakker også om en «årelang dårlig samvittig-
het.» Når jeg relaterer dilemmaene og spennin-
gen i lærernes språk til potensialet i deres didak-
tiske kunnskapsbegrep, er det fordi disse dilem-
maene viser lærernes innsikt i at det er mulig 
å gjøre noe annet i undervisningen enn det de 
vanligvis gjør. En årelang dårlig samvittighet 
utvikles neppe dersom en ikke hadde ønsket å 
få noe mer ut av undervisningen. 

Nina arbeider også på ungdomstrinnet. 
Hun vektlegger ikke dilemmaet slik de øvrige 
lærerne gjør. Hun snakker heller ikke så mye om 
oppgaveløsing. Hun arbeider under de samme 
rammebetingelsene som de andre ungdoms-
skolelærerne og har samme tid til disposisjon 
som de andre lærerne til å komme gjennom en 
bestemt stoffmengde og et visst antall oppgaver. 
Spørsmålet som blir stående ubesvart her er om 
lærerne som bor i oppgavediskursen legger for 
stor vekt på rammebetingelsene, eller om det 
kan være Nina som undervurderer disse betin-
gelsene. Selv om oppgavediskursen synes urok-
kelig, vil lærerne selv kunne vurdere i hvilken 
grad de vil fl ytte for godt inn i den, eller om 
de vil bevare et urolig og utprøvende forhold 
til den. 
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Gert Monstad Hana

Bør det innføres 
diktatur i Norge?
Om valgordninger og rettferdighet 
Våre liv preges av de valg vi gjør. Mange av disse 
gjøres sammen med andre: vennegjengen som 
skal bestemme seg for hvilken fi lm å se eller 
hvilken pizza å bestille. Ofte er vi i en situasjon 
hvor ikke alle ønsker det samme alternativet, 
og da dukker følgende problemstilling opp: 
Hvordan velger vi slik at valget er mest mulig 
rettferdig for de involverte? Det fi nnes mange 
måter en gruppe personer kan velge et alternativ 
på: alternativet fl est ønsker, med vetorett (forel-
dre ovenfor barn), diktatorisk (fotballdommer), 
ulik vekting (styreleder med dobbeltstemme), ut 
i fra bestemte ytre kriterier (opptak til studie), 
tilfeldig (loddtrekning) eller mer avanserte 
metoder (fordeling av plasser ved stortingsvalg). 
Spørsmålet over har ikke noe enkelt allmenn-
gyldig svar, og svaret vil variere ut i fra situasjo-
nen rundt valget.

Å betrakte en abstrakt struktur for å studere 
dens egenskaper er sentralt i matematikken. Å 
se på den matematiske strukturen til valgord-
ninger gir innsikt i de mekanismer som styrer 
demokratiske prosesser. Bare det å forstå valg-
ordningen ved stortingsvalg krever enn viss 
matematisk innsikt (Smestad, 2005). For å ikke 
spenne over for mye, vil jeg holde meg til valg 

hvor det bare er ett alternativ som skal velges.

Hva er problemet?
Den valgordningen1 vi kjenner best til er fl er-
tallsvalg: alle stemmer på en kandidat og den 
kandidaten som får fl est stemmer velges. Dette 
virker i utgangspunktet som en grei måte å 
avgjøre et valg på, men det enkle er ikke alltid 
det beste, som vi skal se. Tenk at vi skal gjøre et 
valg mellom kandidatene A og B hvor syv per-
soner ønsker A og tre personer ønsker B. Det 
virker da opplagt å velge A. Men hva hvis vi i 
tillegg får vite at de personene som ønsker A 
ser på B som et akseptabelt alternativ selv om 
det ikke er det de helst ønsker, mens de tre som 
ønsker A ser på B som helt uaktuell. Er det fort-
satt opplagt at vi skal velge A?

Det blir svært vanskelig å se på valg generelt 
dersom vi skal ta denne typen hensyn. Derfor 
gjør vi noen forenklende antakelser slik vi ofte 
gjør i matematikken når vi modellerer en situa-
sjon. Disse antakelsene er med på å gjøre situa-
sjonen mer håndterlig å analysere. Vi antar at 
alle velgerne har like sterke meninger og at de 
greier å rangere kandidatene. Med disse anta-
kelsene burde vel fl ertallsvalg være en ypperlig 
måte å avgjøre valg på? Ja, hvis det bare er to 
kandidater. Med en gang vi har fl ere enn to kan-
didater er fl ertallsvalg problematisk også med 
disse antakelsene.

Vi lar et eksempel illustrere noe av det som 

Gert Monstad Hana, Høgskolen i Bergen
gmh@hib.no
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kan gå galt med fl ertallsvalg hvis det er tre kan-
didater å velge mellom. Matematikere er lite 
oppfi nnsome, så jeg kaller kandidatene for A, B 
og C. Nå er som kjent matematikere også late, så 
jeg innfører notasjon for å slippe å skrive så mye, 
og skriver A > B dersom A foretrekkes fremfor 
B. (Det går raskere å skrive, samt at god nota-
sjon gjør det lettere å se strukturen i situasjonen 
som studeres.)

Preferansene fordeler seg som følger:
– 3 personer: A > B > C
– 2 personer: B > C > A
– 2 personer: C > B > A

Vi ser at A vil vinne et fl ertallsvalg med tre 
stemmer. Det er mer enn de to stemmene B og 
C får. Men ser vi nøyere på preferansene ser vi at 
fi re av syv foretrekker B foran A, og at fi re av syv 
foretrekker C foran A. Altså blir alle de andre 
kandidatene foretrukket av fl ertallet av velgerne 
fremfor A, men allikevel vinner A valget!

La oss ta et eksempel til for å vise avhen-
gigheten valgutfallet kan ha av valgordningen 
(Saari, 2008). Preferansene fordeler seg som 
følger:
– 3 personer: A > B > C
– 2 personer: B > C > A
– 2 personer: A > C > B
– 4 personer: C > B > A

Dersom vi bruker fl ertallsvalg blir den samlede 
rangeringen A > C > B. Hvis vi i stedet tenker 
oss en valgordning hvor velgerne stemmer på to 
av kandidatene så er plutselig rangeringen snudd 
til B > C > A. En tredje valgordning kan være at 
velgerne gir to poeng til kandidaten de helst vil 
ha og ett poeng til deres kandidat nummer to. 
Da blir rangeringen C > B > A. Alle de tre kan-
didatne kan altså vinne valget avhengig av hvil-
ken valgordning vi bruker. Saari (2008, s. 448) 
skriver skarpt at «[…] election outcomes can 
more accurately refl ect the choice of an election 
rule than the voters’ wishes.»

Finnes det en rettferdig valgordning?
La oss først se på hvilke kriterier det er naturlig 
å kreve at en rettferdig valgordning skal ha. De 
følgende kriteriene virker fornuftige (selv om de 
kan være tunge å trenge inn i og virke kronglete 
formulert).

Valgordningen skal ikke være diktatorisk. En 
valgordning er diktatorisk dersom det fi nnes en 
bestemt person som avgjør utfallet av valget.

Flertallskriteriet. Dersom mer en halvpar-
ten av velgerne rangerer samme kandidat på 
første plass, så vinner denne kandidaten valget. 
(Bordavalg som omtales under er et eksempel 
på en valgordning som ikke tilfredsstiller dette 
kriteriet.)

Condorcet-kriteriet2. Dersom A > B av et fl er-
tall av velgerne, A > C av et fl ertall av velgerne, 
A > D av et fl ertall av velgerne og så videre for 
alle kandidatene, så vinner A valget. (Eksem-
plene ovenfor viser at fl ertallsvalg ikke tilfreds-
stiller Condorcet-kriteriet.)

Pareto-kriteriet. Dersom alle velgerne foretrek-
ker A foran B, så skal valgordningen også plas-
sere A foran B.

Valgordningen skal være uavhengig av irrele-
vante alternativ. Dette vil si at dersom vi gjen-
nomfører et valg på nytt med de samme velgerne 
med de samme preferansene hvor den eneste 
endringen er at vi har tatt vekk en av kandi-
datene som tapte, så skal vi få samme vinner 
som før. (Det første eksempelet ovenfor viser at 
fl ertallsvalg ikke tilfredsstiller dette kriteriet. 
Dersom kandidat C trekker seg, så vil B vinne 
i stedet for A.)

Monotonisitetskriteriet. Hvis en eller fl ere per-
soner endrer sine preferanser slik at alternativ 
A rangeres høyere, så skal aldri A komme dårli-
gere ut i valget. Og motsatt: endres preferanser 
slik at A rangeres lavere, så skal aldri A komme 
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bedre ut i valget3. (Valgrunder er et eksempel 
på en valgordning som ikke tilfredsstiller dette 
kriteriet.)

De gode nyhetene er at det ikke er vanskelig 
å fi nne valgordninger som tilfredsstiller disse 
kriteriene enkeltvis. Den dårlige er at det ikke 
fi nnes noen valgordning som tilfredsstiller 
disse kriteriene samtidig. Et mye omtalt resul-
tat i denne retningen er Arrows4 sats hvis inn-
hold har gitt tittel til denne artikkelen. Denne 
satsen sier at under antakelsene gjort ovenfor og 
dersom Pareto-kriteriet er oppfylt og valgord-
ningen er uavhengig av irrelevante alternativ, så 
må valgordningen være diktatorisk.

At det ikke fi nnes noen valgordning som 
oppfyller alle kriteriene ovenfor betyr ikke at 
det ikke fi nnes valgordninger som er rettferdige, 
men det betyr at det ikke fi nnes noen valgord-
ning som er rettferdig i alle sammenhenger. 
En diktatorisk valgordning kan være rettferdig 
under en fotballkamp, men er nok ikke like 
rettferdig som styringsform for et land. Det blir 
opp til oss å kritisk vurdere hvilke valgordnin-
ger som er rettferdige i de situasjonene vi er i.

Hvilke valgordninger fi nnes?
I utgangspunktet er det bare fantasien som 
setter grenser, men det er klart at fantasien vil 
komme opp med forslag av varierende kvalitet. 
For de fl este er fl ertallsvalg den valgordningen 
de umiddelbart kommer på, men eksemplene 
i innledning burde overbevise en om at vi til 
daglig faktisk også bruker andre valgordnin-
ger.

Borda-valg5. Her får kandidatene poeng etter 
hvor høyt de rangeres hos velgerne. Hvis det 
er fem kandidater får deltakerne fi re poeng for 
hver velger som rangerer de høyest, tre poeng 
for hver velger som rangerer de nest høyest, 
… og null poeng når de rangeres nederst. Den 
tredje valgordningen i eksempelet til Saari er et 
Borda-valg.

Condorcet-valgordning. Dette er valgordninger 
som tilfredstiller Condorcetkriteriet. Dersom 
en kandidat rangeres høyere enn alle andre ved 
parvise sammenligninger er denne kandidaten 
en Condorcet-vinner. Det fi nnes forskjellige 
Condorcet-valgordninger som fraviker hver-
andre etter hvordan de bestemmer vinneren 
til et valg uten Condorcet-vinner. Dette siste 
skjer når vi har sykler med parvise vinnere: for 
eksempel A > B av et fl ertall av velgerne, B > C 
av et fl ertall av velgerne og C > A av et fl ertall 
av velgerne.

Godkjennelsesvalg. Her gir velgerne stemme til 
alle de kandidatene de kan akseptere som vinner 
av valget (m.a.o. kandidatene de godkjenner). 
Velgerne kan stemme på så mange kandidater 
som de selv ønsker6.

Valgomganger. Her gjennomføres først en 
valgomgang med vanlig fl ertallsvalg. Hvis ingen 
kandidat får over halvparten av stemmene så 
vil kandidater som gjør det dårlig (etter fast-
satte kriterier) strykes og det gjennomføres en 
ny valgomgang med de gjenværende kandida-
tene. Dette fortsetter til det bare er en kandidat 
igjen. Forskjellige former for valgordninger som 
bruker valgomganger er i bruk. Presidentvalget i 
mange land, deriblant Frankrike, baserer seg på 
et system med to valgomganger hvor bare de to 
fremste kandidatene fra første valgomgang går 
videre til andre omgang.

Listen med valgordninger kunne vært bety-
delig forlenget, og det fi nnes mange forskjel-
lige varianter av valgordninger som blir brukt 
i praksis ved forskjellige politiske valg. Å se på 
egenskapene til disse kan være interessant. For 
eksempel tilfredsstiller valgordningen som blir 
brukt ved presidentvalget i USA bare det første 
rettferdighetskriteriet ovenfor.

Det er i hovedsak varianter av de valgordnin-
gene jeg nevner her som ses på som de mest for-
nuftige å bruke i politiske sammenhenger. Fler-
tallsvalg anses derimot som lite egnet, og det 
eneste som ser ut til å tale for den er at metoden 
er enkel og rask.
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Ved å se nærmere på valgordninger kan elever 
få øvelse i å studere matematiske strukturer, 
modellering og å kritisk vurdere matematik-
kens innvirkning på våre liv (Skovsmose, 2005). 
Mulighetene fi nnes til å se på valg både i den 
dagligdagse og den politiske sfæren. Samfunns-
debatten rundt valgordninger i Norge har de 
siste år hovedsakelig dreid seg om utjevnings-
mandater og den enkelte velgers mulighet til å 
gjøre endringer på valglistene. Også hvilke valg-
ordninger som blir brukt under stemme givning 
i forskjellige politiske organ er av interesse. Nye 
valgordninger, som direktevalg på ordfører 
enkelte steder, dukker opp. Å ha kjennskap til 
og evne til å vurdere valgordninger har betyd-
ning for å sikre både nødvendig debatt rundt 
temaet, samt at den allmenne velger skal kunne 
delta i denne.

Noter
1 En valgordning er her en regel slik at 

dersom vi kjenner preferansene til velgerne 
så kan vi avgjøre resultatet av valget.

2 Marquis de Condorcet (1743–1794) ønsket 
seg valgordninger basert på dette kriteriet.

3 Dette og det forrige kriteriet har tilknytning 
til taktisk stemmegivning hvor en stemmer 
annerledes enn sine preferanser fordi dette 
vil gi et mer preferensiert valgutfall (eksem-
pelvis en velger som ikke stemmer på det 
partiet hun ønsker fordi partiet ikke har 
sjanse til å vinne valget uansett). Mye av 
forskningen rundt valgordninger har handlet 
om å konstruere valgordninger som gjør 
taktisk stemmegivning unødvendig.

4 Kenneth Arrow (1921–), vinner av Nobels 
minnepris i økonomi i 1972, la mye av 
grunnlaget for den sosiale valgteorien og 
beviste den mye omtalte satsen sin i 1951.

5 Oppkalt etter Jean-Charles de Borda som 
laget denne valgordningen i 1770 grunnet 
sin misnøye med fl ertallsvalg og fi kk den 
senere i bruk ved valg i det franske viten-
skapsakademiet.

6 Den årvåkne leser oppdager kanskje at 
godkjennelsesvalg bare blir skikkelig inter-
essant som valgordning hvis antakelsen 
jeg gjorde over om at alle velgerne har like 
sterke meninger ikke stemmer.
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Per Ødegård

Språklige dimensjoner 
i matematikkoppgaver
Forholder det seg slik at språk i matematikk-
oppgavene er en plagsom uting som burde vært 
luket ut av faget? Eller er det slik at språket er så 
tett knyttet til matematikken og matematikk-
forståelsen at vi bør bestrebe oss på å fi nne de 
riktige formuleringene og kontekstene? I denne 
artikkelen skal jeg prøve å nærme meg noen 
svar på problemstillingene.

Tidsskriftet Nämnaren presenterte en gang 
en ironisk veiledning til elever om hvordan de 
skulle forholde seg til matematikklekser. Et av 
tipsene lød: «Om det er mulig, la være å lese 
gjennom oppgaven. Å lese oppgaveteksten tar 
bare tid og avstedkommer bare forvirring». 

Elevstrategiene har lenge og for mange vært 
å sile ut tall for deretter å gjette på hvilken 
algoritme som oppgaven mest sannsynlig ville 
kreve. Det har – sett fra elevens side – vært vik-
tigere å gi læreren et raskt svar enn undersøke 
hva oppgaven egentlig dreier seg om.

Som ungdomsskolelærer i matematikk 
erfarte jeg at elevene ofte oppfattet tekst som 
unødvendig og forstyrrende for å løse oppgaver. 
Historien nedenfor er selvopplevd og peker på 
problemet med elevenes svarorientering. Det 
gjelder å svare så raskt som mulig. «Tom og 
Susan er på besøk hos besteforeldrene som har 

gård. Det går høns og griser i en innhegning. 
Tom sier til Susan: «Jeg har sett 18 dyr.» Susan 
svarer: «Og jeg har talt 52 bein til sammen.» 
Hvor mange dyr er det av hvert slag?» Overras-
kende nok kommer svaret fra eleven umiddel-
bart «70, lærer.» Han har silt ut informasjon og 
ordene «til sammen» leder eleven til addisjon.

Elevenes forståelse av at tekst ofte skjuler og 
dekker til en algoritme som de skal bruke for 
å komme fram til et svar, sitter dypt. Det kan 
kanskje henge sammen med opplæringen som 
i for stor grad har fokusert på tilegnelsen av 
algoritmene og en ørkesløs anvendelse av dem i 
kontekstløse sammenhenger.

Noe av det positive i den nye læreplanen, 
Kunnskapsløftet – LK06 – er vektleggingen av 
de grunnleggende ferdighetene. Elevene skal lese 
og skrive også i matematikk. Dette er en utfor-
dring vi lærere skal ta alvorlig. Fagsynet som 
sier at matematikk ikke kan skilles fra språk får 
dermed vind i seilene. Det er derfor svært gle-
delig at det i Kunnskapsløftet understrekes at 
lesing og skriving skal brukes og som det står: 
«… medvirke til å utvikle fagkompetansen i 
matematikk.» At elevene skal kunne regne i alle 
fag, betyr også at den språklige dimensjonen 
styrkes og utvikles. Vektleggingen av at språk 
er nedfelt i planverket må få betydning for så vel 
opplæringen som for alle de oppgavene – også 
eksamensoppgavene – de skal arbeide med. 

Minoritetsspråklige elever utgjør mange 

Per Ødegård, Nygård skole
per.odegaard@bergen.kommune.no
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steder en stadig større del av klassen. I voksen-
opplæringen er de den dominerende elevgrup-
pen. Vi har lenge visst at elever med norsk som 
andrespråk sliter mer med matematikkfaget enn 
dem som har norsk som førstespråk. Mange 
lærere har ønsket at disse elevene burde få opp-
gaver uten språklig kontekst, det vi kan kalle 
«nakne» oppgaver. Ofte er voksne minoritet-
språklige elever, spesielt de som kommer fra 
Asia og Russland, meget dyktige tallbehand-
lere og behersker godt de fi re regningsartene. 
Omkvedet blant kollegaer – matematikklærere 
som norsklærere – har vært «hvorfor kan ikke 
disse elevene få rene regneoppgaver, så vil de få 
vist hva de kan slik at de kan få bedre karakte-
rer». «Slutt med alle disse tekstoppgavene.» 

De minoritetsspråklige elevene møter store 
og ofte unødvendige hindre i møtet med tekst-
oppgaver. Eksempler på hvordan man med enkle 
grep kan lette alle elevers inngang til oppgavens 
matematiske problem presenteres nedenfor.

I Sverige har man sett nøyere på og under-
søkt forholdene mellom matematikk, språk, 
andrespråk, leseforståelse og kontekstens betyd-
ning for at en elev skal kunne løse en matema-
tikkoppgave. Så viktig har man vurdert dette 
i Sverige at Myndigheten för skolutveckling 
(2008) har gitt ut en egen bok som heter «Mer 
än matematikk». Sitater fra denne boken er 
skrevet i bokser og i parentes gitt sidehenvis-
ning. 

For at en prøve skal være relevant, er målet 
at eleven må forstå teksten i oppgavene i den. 
Elever som sier at matematikk er vanskelig er 
ofte de som ikke forstår teksten – og det gjelder 
faktisk enspråklige så vel som tospråklige elever. 
Det blir også referert i boken at «… den viktig-
ste oppgaven for matematikklærerne i grunn-
skolen er å hjelpe elevene til å bli gode lesere.» 
(ibid., s. 11).

Er det slik at som mange lærere tror – eller 
har trodd – at det vil gå så mye bedre om vi lar 
elevene få regne på nakne oppgaver. Det viser 
seg at dette ikke alltid helt holder stikk. La oss 
betrakte følgende oppgaveeksempel:

Den nakne oppgaven lyder: Regn ut 
30

0,6(s. 15)

Gitt i en kontekst: En sekk med tørrfôr veier 
30 kg. Hvor lenge rekker sekken hvis en valp 
spiser 0,6 kg hver dag (s. 15)

Overraskende nok klarte fl ere elever oppgaven 
gitt i en kontekst enn den nakne varianten.

Altså faller argumentet om at det blir så mye 
bedre om elevene bare skal regne på nakne opp-
gaver etter tillærte algoritmer de er blitt drillet 
i. Det viser i alle fall PRIM-gruppens undersø-
kelse av Äp9 i matematikk 2006 (Skolverket, 
2006). En god forklaring kan være at i en kon-
tekstsammenheng kan elevene selv velge hvor-
dan de vil angripe oppgaven. De behøver ikke 
være låst til en algoritme eller en eneste vei fram 
til løsningen.

Selv om kontekstoppgaven har en større løs-
ningsfrekvens enn den nakne, har den likevel 
et forbedringspotensiale. Setningsbygningen 
synes enkel og grei nok, men for elever med 
norsk som andrespråk kan likevel en ombyg-
ning og forandring av enkeltord ytterligere 
øke løsningsfrekvensen. Trolig vil disse ordene 
vanskeliggjøre hva oppgaven dreier seg om: 
«tørrfôr», «rekker» og «valp». Tørrfôr og valp 
kan de sikkert fi nne forklaring på med hjelp av 
en ordbok, men «rekker» kan det være mange 
tolkningsmuligheter av.

Oppgaven presentert i en forandret kon-
tekst:

En sekk med hundemat veier 30 kg. En hund 
spiser 0,6 kg mat hver dag. Hvor man dager 
har hunden mat?

Nakne brøkoppgaver har ofte gitt elever, spesielt 
de som har slitt litt med faget, store problemer. 
Den følgende oppgaven underbygger denne 
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påstanden. Prøv selv i klassen. 

Regn ut: 
1 1

:
2 10

=

Rent instrumentelt skal man altså huske «snu 
den siste brøken på hodet og sette gange tegn.» 
Men så var det å huske hvordan man ganget to 
brøker med hverandre … Husket man så det, 
fi kk man et svar som var større enn begge tal-
lene i oppgaven. Så dukket neste undring opp: 
«Kan det stemme da, blir det ikke alltid mindre 
når vi deler?»

Man kan i stedet gi denne oppgaven i en 
tekstsammenheng:

”En fl aske brus rommer en halv liter drikke. 
Hvor mange personer kan få drikke dersom 
hver av dem skal ha en tidels liter?”

De fl este elevene klarte denne oppgaven. Så kan 
man diskutere om teksten er klar nok, om den 
er forståelig, om enkeltord burde erstattes og 
om halv og tidel skulle vært skrevet på brøk-
form i oppgaven. Teksten bør dessuten tilpasses 
den målgruppen oppgaven er tenkt for. I vok-
senopplæringen da det tidligere bare var norsk-
språklige voksne, ble teksten:

«Hvor mange slurker blir det av en halvliter øl 
dersom man drikker en desiliter i hver slurk?»

Man kan seinere oversette problemstillingen til 
matematikkspråket og kanskje nettopp få den 
nakne oppgaven. Elevene kjenner svaret og kan 
oppmuntres til å lage sine egne algoritmer på 
denne type brøkregning.

Teksten skal være matematisk korrekt slik at 
man ikke blir kritisert av kollegaer, men samti-
dig skal teksten være for elever og ikke for kol-
legaer. Dette er en av utfordringene for alle som 
skal lage matematikkoppgaver. Jeg mener det er i 
utformingen av selve teksten forbedringspoten-
sialet er størst. I rammen nedenfor er et eksem-
pel på en mulig forvirrende bruk av ordene is og 
iskrem. Slik konstruktørene har tenkt er iskrem 
det du kjøper i kiosken mens den inneholder 
is. På min dialekt kjøper jeg is som inneholder 
iskrem. Det er også viktig at bilder og strekteg-
ninger underbygger forståelsen og ikke vanske-
liggjør inngangen til oppgaven.

Oppgaven kan sikkert forsvares slik den er 
formulert. Det går tydelig fram hva som er hva. 
Jeg stusset likevel og måtte lese oppgaven fl ere 
ganger fordi is og iskrem betyr motsatt for meg 
– og kanskje for mange andre. Kjedeligere er det 
at 2,0 cm på tegningen ikke tydelig nok tar med 

Eksempeloppgave grunnskolen 2008
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kjeksen.
Signalord kan lede eleven i feil retning. Noen 

eksempler:

Ole er 8 år og 3 år eldre enn Jens. Hvor 
gammel er Jens? (s. 20)

Akkurat som ordene «til sammen» fi kk ledet 
eleven inn på å summere 18 og 52 for å fi nne 
hvor mange dyr det var på gården, leder ordet 
«eldre» elevene på samme vei – til addisjon. 

Truls mistet 5 kuler. Han hadde da 12 kuler 
igjen. Hvor mange hadde han fra  starten 
av? (s. 20)

Signalordet «mistet» henspeiler på subtraksjon.
Noen ord er tve- eller mangetydige. Spesielt 

vil dette ha betydning for minoritetsspråklige.

Før: Lag en skisse over et kvartal i byen (s. 26)

Bedre: Lag en skisse over et område i byen 
(s. 26)

Ofte kan en unødig vanskelig setningsbygning 
forbedres. Teksten i den neste oppgaven hen-
speiler på tegningen nederst på siden:

Før: List opp hva de ulike tegnene betyr og 
skriv tallet som mangler under det siste  
bildet. (s. 27)

Her presenteres to innskutte bisetninger. Det 
kan vanskeliggjøre forståelsen. 

Etter: Se på tegningene. Finn symbolet 
som er brukt for enere, tiere, hundretall og 
tusentall. Hvilket tall viser det siste bildet? 
(s. 27)

Det er spesielt problematisk for minoritets-
språklige elever når verb kombineres med steds-
adverb. Slike språklige konstruksjoner bør man 
unngå og heller skrive om. 

Før: En lastebil frakter ca. 15 m³ snø. Hvor 
mange lass går med for å fl ytte 3000 m³? 
(s. 23)

Etter: En lastebil frakter ca. 15 m³ snø. Hvor 
mange lass trengs for å fl ytte 3000 m³? (s. 23) 

I den svenske boken vises det til en rekke andre 
språklige elementer det er viktig å vurdere når 
man lager matematikkoppgaver. I eksamens-

240 4 012 ________
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oppgavene for voksne – der det som nevnt er 
overveiende minoritetsspråklige elever – har 
arbeidet med å bearbeide oppgavene språklig 
hatt høy prioritet. Tekst og illustrasjoner skal 
utgjøre en enhet slik at innholdet på best mulig 
måte skal kunne nå fram til mottakeren. Selv 
om det alltid har vært stor bevissthet omkring 
språklige utfordringer fra alle involverte i pro-
sessen, har den svenske boken økt erkjennelsen 
om de språklige utfordringene en oppgavekon-
struktør står overfor.

Oppgaven som følger (side 17 og 18) er en 
eksempeloppgave til grunnskoleeksamen for 
voksne 2008. I tillegg til alle gode råd boken 
hadde å bidra med, er det også lagt vekt på at:
– Illustrasjoner skal hjelpe eleven til å forstå 

konteksten.
– Fragmentering er prøvd unngått. Oppga-

ven har 6 deloppgaver knyttet til samme 
problemområde.

– Matematikken legitimeres gjennom å vise 
til den samfunnsmessige rammen oppga-
ven har.

– Ingressen er kun vel en linje, men kan like-
vel ha en motiverende effekt.

– Oppgaven fanger opp læreplanens krav om 
grunnleggende ferdigheter. Elevene skal 
skrive også i matematikk.

I hvilken grad man har lykkes med å lage en 
matematikkoppgave uten at språket skal være 
en hindring for å løse den overlates til leseren.

Den svenske boken (Myndigheten för sko-
lutveckling, 2008, s. 43) tar opp og drøfter 
langt fl ere språklige dimensjoner enn de få jeg 
har referert her. Den oppsummerer på denne 
måten:

Å tenke på når du lager matematikkoppga-
ver:
– Forsikre deg om at elevene forstår 

begreper som nylig er blitt introdusert.
– Forsikre deg om at elevene forstår at 

bestemte vanlige ord kan få en annen 
betydning når de anvendes i en mate-

matisk kontekst.
– Husk at verb pluss stedsadverb kan være 

vanskelig for andrespråklige elever.
– Vær forsiktig med uvanlige ord og 

uttrykk samt tvetydige ord.
– Bygg ut teksten i stedet for å forkorte 

den.
– Pass på at layouten letter forståelsen.
– Forstår alle elevene referanserammene i 

oppgaven.
– Gi gjerne oppgaver som kan løses på 

forskjellige måter slik at elevene får 
muligheter til å formulere og redegjøre 
for hverandre (husk de grunnleggende 
ferdigheter).

Vi må klare å dreie elevenes forståelse til at 
språk er en viktig og nødvendig del av matema-
tikkfaget, og ikke en tilslørende ubehagelighet. 
Det må jobbes målbevisst med å sette faget inn 
i meningsfulle kontekster. Mengden av nakne 
oppgaver må reduseres radikalt og elevene må 
skånes for den hastige jakten på det riktige 
svaret. En vei å gå er å arbeide mer bevisst ved 
utarbeidelsen av de oppgavene vi gir dem. Da 
kan matematikken kanskje bli mer meningsfull 
for langt fl ere elever.

Litteraturliste
Myndigheten för skolutveckling (2008). Mer än 

matematik – om språkliga dimensioner 
i matematikuppgifter. Stockholm, Liber 
Distribusjon.

Skolverket (2006). Resultatredovisning. Ämne-
sprov årskurs 9, våren 2006. www.prim-
gruppen.se (PRIM: Forskningsgruppen för 
bedömning av kunnskap och kompetens)

I tillegg anbefales: Löwing & Kilborn (2008). 
Språk, kultur och matematikkundervisning. 
Lund, Studentlitteratur.

tangenten 2 2009.indd   16tangenten 2 2009.indd   16 30.08.2011   22:45:2530.08.2011   22:45:25



tangenten 2/2009 17

3 B   Å LAGE BRO         13 poeng 
 
 
Det er viktig å gjøre beregninger over hvordan en bro skal bygges. Hvis det ikke gjøres, 
kan den bli ødelagt. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.zefrank.com      www.stuff.co.nz 
 
 
 
 
Dersom en trebro skal kunne bære vekten av en person, er det mange faktorer som 
virker inn. I denne oppgaven skal vi se på disse faktorene: 
 
 
 
Bæreevne (vekten broen skal bære) v  kg 
Lengden av broen    l  m  
Tykkelsen av broen    t  cm 
Bredden av broen    b  cm 
 
Formelen nedenfor vise litt forenklet bæreevnen til 
en trebro 
 
 

l
tbv
⋅
⋅

=
2

2

 

 
 

3.1  2p Vis ved regning om en bro med målene  
              b = 70, l = 4 og t = 2 vil bære en person 
  på 70 kg. 

foto: UDIR 
 

  
3.2   1p   Vis at formelen (funksjonsuttrykket) kan skrives som:  
 

  
2

3 bv ⋅
=  når l=3 og t=3 
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3.3 2p  Tegn grafen til funksjonen i oppgave 3.2. La b variere mellom 10 og 100. 
 
 
3.4 2p Bruk grafen til å finne: 
 

 a) Bæreevnen når b = 45. 
 b) Bredden av broen når v = 70. 

 
 
Grafen nedenfor viser sammenhengen mellom lengden av broen og bæreevnen. 

 
 

3.5 2p  Forklar med ord hva du kan lese ut av denne grafen. 
 

 
 
Tegningen ovenfor viser en skisse av en bro. Strekene som er tegnet med rødt, er wirene 
til broen. AB = 100 m, AE = 50 m og DE = EF. 
 
3.6 4p Hvor mange meter wire trengs til denne broen? 

 
 

  
 
Denne broen har flere wiere 
enn den du skal regne på i 
oppgave 3.6 ovenfor. 
 
 
www.flickr.com 
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Geir Mosaker, Leirvik Module Technology
geir@sklbb.no

Geir Mosaker

Pausen – 
pinleg eller produktiv?
Kven har vel ikkje opplevd det? Å sitje saman 
med nokon du kjenner berre litt og prate om 
eitt og anna, og så stoppar samtalen. Det blir 
stilt. Det er stille. Ingen seier noko. Men alle 
tenker: Nokon må seie noko. Framleis stille. 
Skal ikkje nokon snart seie noko? Tida står. «Og 
elles …?»

Det har kanskje berre gått tre fi re sekundar. 
Men det var pinleg. Det var noko som skjedde 
på så kort tid, til våre lange liv å vere, men som 
likevel fekk så stor merksemd. Kanskje for 
lang tid framover. Denne pausen som oppstod 
betydde noko. Dei fi re sekundane der ingen sa 
noko var ikkje utan verknad. Vi veit at denne 
opplevinga ikkje knyter oss nærare saman.

Kva har dette med matematikk og matema-
tikklæring å gjere? Forskingsprosjektet Lærings-
samtalen i matematikkfagets praksis1 ved Høg-
skolen i Bergen studerer dei kommunikative 
vilkåra for at samtalar i matematikkundervising 
skal gi læring i faget. Når vi bruker ordet samtale 
tenker vi oftast på dei orda som blir sagt, uttrykt 
munnleg, det verbale. Eg vil i denne artikkelen 
i staden setje eit fokus på dei tidsintervalla i ein 
samtale der det ikkje blir sagt noko, og prøve 
å peike på nokre kjenneteikn, eigenskapar og 
funksjonar desse periodane har. Gjennom heile 

teksten har eg klasseromsundervising som kon-
tekst, der aktørane er lærar og elevar.

Kva er ein samtalepause?
For å forsøke å gi min defi nisjon på kva ein 
samtalepause er, vil eg først ta eit lite sidesteg 
til forskingsfeltet samtaleanalyse (conversation 
analysis, CA). I CA er tur-taking eit sentralt 
omgrep. Ettersom ein samtale utviklar seg, vil 
det på ulike tidspunkt kreve at aktørane byttar 
på å snakke. Når ein aktør snakkar, er det aktø-
ren sin tur. Når neste aktør tar ordet, tar aktø-
ren neste tur. Skiftene i kven sin tur det er til å 
snakke, kallast tur-taking. Jefferson, Schegloff 
og Sacks (1974) opererer med tre omgrep (på 
engelsk) for å skildre opningane i samtalar når 
ingen snakkar: «gap», «lapse» og «pause». «Gap» 
er det tidsrommet når tur-taking oppstår. Det 
er defi nert som eit kort opphold. Dersom det 
er stille over lengre tid går «gap» over til å bli 
«lapse». Ein «pause» er eit «gap» innanfor ein 
aktør sin tur. Nielsen og Nielsen (2005) tar 
utgangspunkt i desse tre omgrepa, men utvi-

Artikkelen er utvikla som ein del av prosjektet 
Læringssamtalen i matematikkfagets praksis, 
LIMP: www.hib.no/fou/limp. Prosjektet er 
støtta av NFR,  og er eit forskingssamarbeid 
med UiA, HiBo, HiO, HiST gjennom Teaching 
Better Mathematics.
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der til å bli fem ulike typar pausar med ulike 
opphav.

Heller enn å gå inn i kva som skiller dei ulike 
pausane frå kvarandre, ønsker eg i denne teksten 
å vise til kva rolle dei kan spele i undervising. 
Difor blir følgande defi nisjon av ein samtale-
pause tenleg for mitt tilfelle: Ein samtalepause er 
det stille tidsrommet, lengre enn eitt sekund , som 
oppstår når turtaking fi nn eller kunne ha funne 
stad. I min kontekst vil samtalepausane oppstå i 
tur-takinga mellom lærar-elev og elev-elev. 

Undersøking av eiga undervising
Hausten 2007 gjorde eg eit lydopptak av ein 
undervisingssekvens i matematikkdidaktikk 
eg hadde med ein klasse allmennlærarstuden-
tar. Då eg i ettertid høyrde gjennom opptaket, 
vart eg ekstra merksam på samtalepausane som 
oppstod. Dei var mange, og dei var ofte lange. 
Eg undrast kvifor det var slik. Kvantitative data 
frå sekvensen er som følgjer: I løpet av 16 min 
30 sek oppstod 27 pausar lengre enn eitt sekund. 
Pausane samla sett tok 2 min og 35 sek, eller 
om lag 15,8 % av tida. Pausane varierer i lengd, 
frå 1–2 sek opptil 14 sek på det lengste. Det kri-
tiske spørsmålet kom raskt: Var denne under-
visingssekvensen god eller dårleg? Eg helte mot 
det siste.

Å stille dette spørsmålet betyr at eg plasserer 
ein eigenskap ved samtalepausane: Dei har noko 
å seie for kvaliteten på undervisinga. Pausane 
fortel meg noko om kvaliteten til samtalen. Alt 
etter korleis eg tolkar innhaldet i eller funksjo-
nen til pausane, er desse med på å fortelje om 
det som blir sagt. 

Kvalitetar ved pausen
Lengda på pausane, kombinert med korleis dei 
oppstår, får konsekvensar for om vi ser på ein 
samtale som god eller ikkje. Ein 14 sekundars 
pause er svært lang og klam for dei fl este dersom 
det er reist eit direkte spørsmål til ein bestemt 
aktør i samtalen (berre prøv!). Som lærar ville 
det vore ufi nt å ha late eleven som ikkje får fram 
eit svar sitje så lenge utan at noko blir sagt. Mot-

setnaden til eit slikt døme er dei situasjonane 
kor eleven som vil gi si matematiske forklaring 
på eit problem knappast får tid til å tenke og 
strukturere språket før vi grip inn og tar ordet 
med våre gode presise formuleringar. Er ikkje 
det like ufi nt?

Pausefrekvensen er ein annan målbar stor-
leik. Kor ofte dukkar pausane opp – er dei hyp-
pige, eller kjem dei sjeldan? Kva inneber dette? 
Her er det vanskeleg å generalisere, men mange 
føler nok at ein samtale som er god, fl yt og driv 
avgarde utan stans, aktørane avløyser kvaran-
dre kontinuerleg i det verbale språket. Stadige 
avbrekk og opphald i ordstraumen vil kunne 
bremse progresjonen og utviklinga i meinings-
utvekslingane, og samtalen vil kjennast lite 
fruktbar.

Men: I samtalepausane som oppstår er det 
potensiale. Under rette tilhøve kan pausane 
spele ei viktig rolle for kvaliteten på samtalen. 
Dei kan vere fruktbare for framdrifta og for 
innhaldet i samtalen. Eg meiner pausane kan 
opne for læring. I Jefferson m.fl . (1974) er det eit 
stadig uttrykt mål med «minimization of gaps 
between turns», altså med kortast mogleg stille 
mellom kvar tur. Jefferson har i sine analysar av 
store datamateriale kome fram til at ein pause 
på eitt sekund er eit standard maksimum for når 
pausane byrjar å bli problematiske (se Nielsen 
og Nielsen, 2005). CA viser altså at desse romma 
mellom samtaleturar vert forsøkt unngått eller 
redusert til eit minimum. Dersom klasseroms-
samtalar blir prega av tilsvarande kommunika-
sjonsmønster, trur eg elevar mister viktig tid til 
utvikling av tanken. Vi kan ta ifrå dei ein arena 
for læring.

Kven eig pausane?
Difor er mitt fokus som matematikkdidakti-
kar at vi opnar augene for samtalepausar, og 
at pausane blir elevane sine. Eller rettare, at 
elevane tek kontroll over pausen og gjer den til 
sin. Ein eleveigd pause inneber at neste utspel, 
neste ytring er forventa å kome frå ein elev, 
og at utsegna er meiningsberande, relatert til 
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innhaldet i samtalen. Eleveigde samtalepausar 
betyr aktive elevar, tenkande elevar, refl ekte-
rande elevar. Og kanskje til og med elevar som 
lærer. Dette krev ein matematikklærar som har 
tolmod, som vågar å la det bli stille, som klarer 
å lage eit undervisingsklima der pausane blir 
produktive, ikkje pinlege. Eitt sekund, to, tre, 
fi re … før eleven tar ordet. Slike opplevingar 
kan knyte oss nærare saman!

Ein samtalepause kan jo like gjerne bli læra-
ren sin. Ikkje sjeldan stiller elevar spørsmål 
som utfordrar oss. Takk for det! Vi må tenke, 
vi har ikkje svaret klart, og denne uvissa kan 
fort bli ukomfortabel. Kor lett er det ikkje å ty 
til raske, enkle eller avfeiande svar. Er det rart 
at elevane våre ganske ofte svarer «Veit ikkje» 
på våre spørsmål? Læraren er ein rollemodell 
for elevane, også på dette området.

I andre samanhengar tenker vi kanskje i lag, 
elevane og vi. Pausen er vår. Det kjennest godt 
å vere i lag om den, vi hjelper kvarandre. Eller 
så kan vi oppleve at eigarforholdet i løpet av ein 
samtalepause skiftar. Det som byrja som ein 
eleveigd pause endar opp som læraren sin. Ele-
vane gir ingen respons, kva skal eg føreta meg 
no?

Korleis aktørane oppfattar eigarforholdet til 
pausane er med på å styre korleis samtalen utvi-
klar seg. Det er ikkje alltid gitt kven som skal 
eller bør eige pausen. Dersom ingen aktørar vil 
eige pausen, blir det skapt, tenkt og refl ektert 
lite kring det som genererte pausen. Men dei 
som grip fatt i sjansen som byr seg, kan verke 
stimulerande for kva veg samtalen tar, kva inn-
hald samtalen får, og difor også for kva læring 
som potensielt skjer i klasserommet.

Avslutning
Som lærarar er vi leiarar for undervisingssitua-
sjonen. Det er ofte vi som set agendaen, det er 
vi som har planen for det som skal skje og det 
som skal bli sagt. Vi har kontroll over innhaldet, 
i alle fall så lenge det er vi som har ordet. Mate-
matikkdidaktikken har dei seinare åra klart 
å løfte den språklege og kommunikative rolla 

langt fram, og det pedagogiske læringssynet som 
er rådande i dag er prega av sosial samhandling. 
Vi forsøker å få slutt på tida med einvegskom-
munikasjon i matematikkundervisinga, der 
læraren frå tavla fortel korleis noko skal gjerast, 
og der elevane prøver å kopiere dette over i til-
svarande problem i arbeidsbøkene. Dersom vi 
meiner at læring skjer i ein sosial kontekst, blir 
samtalen eit viktig middel for å nå målet om 
betre matematikklæring. Då er det også viktig 
å vite noko om kva som kvalifi serer ein samtale 
som ein læringssamtale. Å ha eit blikk for kva 
rolle pausane spelar, kan bidra til det.

Litteratur
Jefferson, G., Schegloff, E. A. og Sacks, H. 

(1974). A Simplest Systematics for the 
Organization og Turn-taking for Conversa-
tion, I Language. Journal of the Linguistic 
Society of America. Vol 50.

 Eller nettsida www.liso.ucsb.edu/Jefferson/
Systematics.pdf

Nielsen, M. E. og Nielsen, S. B. (2005). Sam-
taleanalyse. Forlaget Samfundslitteratur, 
Danmark.

andre fordi tegningen kan perfeksjoneres slik 
at en ikke lenger opplever behovet for å kon-
struere. Dette kan være en alvorlig hindring i 
geometriundervisningen.

Redaktøren støtter fullt ut bruk av digitale 
hjelpemidler  i klasserommet og andre lærings-
arenaer. Imidlertid ser vi at teknologien ikke 
bare kommer med velsignelser, men at den 
også medfører en del alvorlige ulemper. Når vi 
observerer slike må vi fi nne utveier. Vi må bruke 
de digitale hjelpemidlene kritisk. Videre må vi 
sørge for at elevene også klarer seg i omgivelser 
der datamaskiner ikke er tilgjengelig. Vi må lære 
dem å velge hjelpemidler med omhu, men samti-
dig å kunne stole på sine egne kunnskaper.

Når vi og elevene tar kontrollen over de 
tekniske hjelpemidlene vil skadevirkingene bli 
mindre og utbyttet større.

(fortsatt fra side 1)
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Sigbjørn Hals

Fingermultiplikasjon
På det vellykka sommarstemnet som Lamis 
arrangerte i Sandnes i august 2008, viste Per 
Inge Torkildsen korleis vi kan multiplisere ved 
hjelp av fi ngrane. No tenkjer du kanskje at det 
er nettopp det vi vil unngå. Elevane bør ikkje 
telje på fi ngrane, men i staden utføre jobben og 
pugge den vesle multiplikasjonstabellen. Det er 
klart at det beste er om multiplikasjon er blitt 
internalisert kunnskap, slik at ein slepp å tenkje 
seg om for å vite at 7×8 = … Ja, kva var no det 
då? Lærarar bør ikkje unngå øving og automa-
tisering av slike tabellkunnskapar, fordi det gjer 
kvardagen lettare når ein raskt kan fi nne pro-
duktet av to tal når ein treng det. For dei elevane 
som har brukt mykje tid og krefter på å lære 
dette, og likevel ikkje hugsar dei skumle kom-
binasjonane i 6–9 gongane, kan denne enkle 
metoden vere ein av fl eire som kan bidra til å 
lette innlæringa. Fingermultiplikasjon handlar 
ikkje om å telje seg oppover til svaret. Denne 
metoden er langt raskare. 

For å få til fi ngermultiplikasjon, må vi gå ut 
frå dette:
• Elevane har 5 fi ngrar på kvar hand.
• Dei har lært gangetabellen opp til og med 

5×5.
• Dei kan 10-gongen.

La oss vise framgangsmåten med to eksempel. 
Først 9×8:

         

     9 (fordi 4 + 5 = 9)                    8 (fordi 3 + 5 = 8)

Adder fi ngrane som peikar opp: 4 + 3 = 7. Det 
utgjer tiarane. 7×10 = 70.

Multipliser fi ngrane som er nede: 1×2 = 2. 
Det utgjer 2 einarar.

 9×8 = 70 + 2 = 72.

Neste eksempel er 6×7:

        

          6 (fordi 1 + 5 = 6)              7 (fordi 2 + 5 = 7)

Adder fi ngrane som peikar opp: 1 + 2 = 3. Det 
blir 3×10 = 30.

Sigbjørn Hals, Måløy vidaregåande skule
sigbjorn.hals@sfj.no

(fortsetter side 58)
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Borghild Kjørstad, Sigbjørn Hals

Sophus Lies pris 
Skulane i Sogn og Fjordane vert inviterte til å 
nominere seg for Sophus Lies pris. Alle steg frå 
barneskulen til og med den vidaregåande skulen 
kan delta.

Prisen er gjeven av Sparebanken Sogn og 
Fjordane. Vinnaren får 25 000 kroner og ein 
diplom av kunstnaren Elisabeth Steen og bilet-
handsamar Lars Lunde. Formålet med prisen 
er å auke interessa for matematikk og realfag. 
Prisen vert i år delt ut for tredje året. Haugen 
skule i Eid kommune fekk prisen i 2006, og i 
2007 gjekk han til Måløy vidaregåande skule.

Prisen vert gjeven til ein skule eller klasse 
som gjennom idérikdom, samarbeid og mål-
retta arbeid fremjar interesse for matematikk 
gjennom elementær dugleik i rekning, tal-
handsaming og algebra. I tillegg er det viktig 
å synleggjere bruk av matematikk i andre fag, 
til dømes fysikk, naturfag, statistikk, økonomi 

og musikk. Juryen vil også leggje vekt på ori-
ginalitet, synleggjering i og utanfor skulen, og 
engasjement som fører til glede og nytte i mate-
matikkopplæringa.

Prisen for 2008 vert dessverre ikkje utdelt 
pga. få søkjarar.

Redaksjonen i Tangenten har utfordra dei to 
tidlegare vinnarane av prisen til å fortelje om 
arbeidet som førte til at dei vann prisen i 2006 
og 2007.

Haugen skule – Borghild Kjørstad
Det tar tid å utvikle god undervisning og det er 
vel satsing over tid som har synt seg å bere frukter 
også på Haugen skule? 

Ja, utviklingsarbeidet i matematikk på skulen 
vår vart starta i 2004. Tidlegare hadde vi hatt 
prosjekt gåande i fl eire fag, særleg innan lese-
opplæring og data. Men innanfor matematikk-
undervisninga var lite endra. Det var mykje 
tavleundervisning og skriving i kladdebøker. 
Vi ville gjere matematikkfaget levande. Vi ville 
unngå einsidige læringsmetodar, elevane skulle 
få sjansen til å oppdage og fi nne ut av reglar 
og system sjølve! Læreplanen inviterer til akti-
vitetar der elevane skal kjenne att og beskrive, 
der dei skal teikne, lage og utforske fi gurar 
og modellar. Elevane skal bruke matematikk 
i praktiske situasjonar og dei skal samtale og 
argumentere. Dette tek tid, vil nokon seie. Ja, 
det tek tid og det er viktig. Det handlar om kva 

Borghild Kjørstad, Haugen skule
borghild.kjorstad@eid.kommune.no
Sigbjørn Hals, Måløy vidaregåande skule
sigbjorn.hals@sfj.no

Meir informasjon om prosjektet «Matematikk 
til glede og nytte» og Utviklingsplanen i 
2006/2007 2007/2008 fi nn du her: 
www.skuleutvikling.no
Kontaktperson for prisen er Jan Eide, 
jaei@online.no, telefon 913 53 295
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kunnskap vi vil at elevane skal utvikle, og kva 
vi tenkjer dei skal nytta kunnskapen til. Vi satsa 
på to vegar for å utvikle undervisninga. Det eine 
var å lage ein matematikkverkstad, det andre 
var uteskule. 

Matematikkverkstaden, vart den knytt til eit rom, 
reint fysisk? 

Ja, det fyrste problemet var faktisk å fi nne ein 
stad å vere. Vi valde det minste materialrommet. 
Det var trangt og smalt og fullt av ting. Rydding 
måtte til, noko måtte kastast, noko kunne bru-
kast og resten blei plassert andre stader. Det var 
ikkje så enkelt å utstyre rommet slik vi ønskte. 
Men vi samla det vi hadde av brukande materi-
ell, så kjøpte vi litt nytt, og så samla vi emballa-
sje med meir til butikken. Med nye gardiner og 
litt dekor på veggane blei det veldig bra! Seinare 
fekk vi også nye bord og stolar.

Ein slik verkstad skal stimulere til ulike aktivitetar 
for læring?

Ja, det er viktig at det er nettopp det, aktivite-
tar for læring. Målet for verkstaden er at elevane 
skal kunne byggje opp kunnskap og forståing 
gjennom eigen aktivitet. Dei skal oppdage reglar 
og system innan matematikk gjennom arbeid 
med konkretar, dei skal lære å stille spørsmål og 
fi nne svar gjennom eigne erfaringar.

Er det organisert for ulike aktivitetar, reint 
fysisk?

Ja, det er laga til fem stasjonar i verkstaden: 
butikk, mål/vekt/klokke, aritmetikk, spel og 

geometri/brøk. Der er plass til fi re elevar på 
kvar stasjon, men fl eire kan vere med på butik-
ken.

Elevar frå ulike aldersgrupper er på verkstaden?
Både skulen og dei eldste i barnehagen 

brukar verkstaden. Det meste av materialet kan 
brukast av både store og små, men verkstaden 
vert nok mest nytta i høve dei yngste elevane. 
Øktene på verkstaden må planleggast nøye, elles 
blir det lett kaos. Rydding er ein viktig del av 
verkstadarbeidet. Alt ein har brukt skal leggjast 
attende på rett plass slik det låg i øskja, og slik 
det stod i hyllene. 

Det er vel slik at lærarrolla vert ei anna i verk-
staden?

Vi startar med ei samtale om kva vi skal 
arbeide med/øve på/lære. Vi har vorte meir 
bevisste både på å tydeleggjere læringsmåla, og 
også på at elevane sjølve set ord på matematik-
ken. Vi snakkar om matematikk med elevane. 
Korleis tenkte du? Kan du forklare …? Læraren 
går rundt mellom gruppene og blir verande ei 
stund der det trengst. Han får i gang samarbeid 
mellom elevane i gruppa, set i gang samtaler om 
det dei arbeider med, kjem med idéar og fram-
legg når det trengst, han oppmuntrar og lyttar. 
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Elevane løyser oftast først oppgåver læra-
ren har gjeve dei, og så arbeider dei vidare med 
materialet med oppgåver dei fi nn på sjølve. 
Stundom skriv og teiknar dei om det dei har 
gjort og funne ut, eller dei demonstrerer, viser 
og fortel for dei andre gruppene eller for andre 
klasser. Det er viktig for oss å erfare at både 
elevar og lærar endrar rolla si ved å vere i verk-
staden.

Erfaringane frå uterommet vert det et supplement 
til dette?

Ja, og vi trudde først at det var begrensa kor 
mykje matematikk ein kunne få til i uteområdet 
på ein naturleg måte. Erfaringa har vist at det er 
heller mangelen på tid som set grenser. 

Kva tema arbeider de med ute?
Oppgåver om tid høver godt ute. Til dømes 

kan ein ta tida når ein elev spring rundt sku-
lehuset og etterpå kan han prøve å springe på 
akkurat same tida ein gong til. For å oppleve 
lengda på eit minutt, kan ein elev hoppe opp 
og ned og så stanse når han trur minuttet er 

gått. Ein annan elev tek tida og så kan dei byte 
roller. 

Å tippa kor mykje og å måle; er det ein arbeids-
måte som vert brukt vidare?

Ja, det er eit godt læringsprinsipp. Måling 
av avstand høver også godt ute. Det er greitt å 
starte med meter. Elevane kan klippe ein tråd 
som dei trur er ein meter før dei målar med eit 
målband. Så kan dei tippe diverse avstandar før 
dei målar lengda. Seinare kan dei prøve å gå 100 
meter, og så vidare. Lange avstandar er det greitt 
at læraren har målt opp på førehand. Kvar elev 
eller kvar gruppe kan lage sin eigen meterstav 
av ein kjepp som dei brukar til å måle diverse 
avstandar på skuleområdet. Resultata kan dei 
skrive opp på ei skisse som dei har teikna av 
skuleområdet. Så lagar dei kart der ein meter i 
terrenget blir ein cm på papiret.

Elevane kan og bruke einingar dei fi nn på 
sjølve i staden for ein meter. Det kan vere eit 
papirark, ei bok, ei kongle, eit stykke bork, ei 
fjør, ein stein eller kva som helst. Dei kan og 
bruke kroppsdelar, ein fot, ein tomme, ei famn 
osv. 

Å tippa og måle, ved bruk av ulike einingar i ute-
rommet forstår vi at de kan nytta i ulike emne? 

Ja, utrekning av areal høver også godt ute. 
Elevane kan måle areal og omkrins av bygnin-
gar, gjerde, parkeringsplass, sandkasse osv. Sei-
nare kan ein bruke desse opplysningane når ein 
lagar kart.

Har de andre arrangement de vil løfte fram?
Heilt sidan 2004 har vi kvart år arrangert 

Matematikkens dag på skulen. Då har vi gjerne 
hatt aldersblanda grupper og lagt vekt på mykje 
fysisk aktivitet og leik med matematikk. Vi har 
brukt både uteområdet, gymsalen, matematikk-
verkstaden og klasseromma. Heile skulen og dei 
eldste i barnehagen er med, og vi gjer eit grun-
dig forarbeid for at dagen skal bli så vellukka 
som mogeleg.
Vi veit at det er tema på foreldremøte?
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Matematikk er ikkje berre eit skulefag. Mate-
matikk er ein del av kvardagen, og mange av dei 
daglege gjeremåla våre kan hjelpe barna til å få 
eit betre forhold til matematiske emne som til 
dømes måleeiningar. Aktivitetar som innkjøp, 
matlaging, forming, handarbeid og sport er 
fulle av reknestykke. Vi oppmodar difor for-
eldra til gå på jakt etter matematikken i desse 
situasjonane. For mange er det meir spennande 
å rekne slike meiningsfulle oppgåver enn dei 
ferdig oppstilte oppgåvene i matematikkboka. 

Godt språk er god hjelp i matematikk. Språk 
og matematikk høyrer saman. Talforståing 
byggjer på nokre grunnleggjande omgrep, til 
dømes alle, mange, få (mengdeomgrep), først, 
sist, føre, etter (rekkjefølgjeomgrep), lang, kort, 
stor, større, liten, mindre, høg, låg (relasjonsom-
grep), sirkel, kvadrat, rektangel (formomgrep)

Vi oppmodar foreldra til å bruke desse 
omgrepa.

Så de er konkrete og gjer råd til heimen?
Ja, vi formulerer råda så klart og konkret vi 

klarer, som til dømes:
– Oppgåver kan løysast på ulike måtar. Gje 

barnet tid til å utforske forskjellige fram-
gangsmåtar for å løyse eit problem.

– La barnet fortelje korleis det tenkjer.
– Gje ikkje frå deg svaret med ein gong! Finn 

fyrst ut om barnet skjønar oppgåva og alle 
orda som er brukte. Gje nokre hint slik at 
barnet sjølv fi nn fram til ei løysing.

– Finn fram konkrete ting som kan vere til 
hjelp, slik som litermål, klossar, knappar, 
utklipte fi gurar osv.

– Nokre oppgåver må ein streve litt med før 
ein får dei til. Men blir leksene jamt for 
vanskelege, må ein ta kontakt med læraren 
slik at leksene kan tilpassast betre.

Skal ein bli fl inkare til å lese, må ein lese mykje. 
Skal ein bli fl inkare til å rekne, må ein rekne 
mykje, tenkjer vi.

Har de ei heilt anna undervisning nå, enn før?

Framleis er det slik at vi for det meste under-
viser matematikk i klasserommet. Men faget er 
blitt mykje meir enn boka. Elevane trivst med 
den utvida forståinga av kva matematikk er, dei 
stiller fl eire spørsmål til seg sjølve og til læraren, 
dei har meir glede av faget, dei har blitt generelt 
fl inkare også når det gjeld å løyse oppgåvene i 
læreboka. Men vi har også lært at god planleg-
ging og gode rutinar er essensielt. Lærarane må 
difor heile tida evaluere arbeidet med faget og 
endre på det som ikkje fungerer. Utviklingsar-
beidet i matematikk har såleis også vore svært 
lærerikt for lærarane.

Måløymodellen – Sigbjørn Hals
Eg tek for meg arbeidet som førte til at klasse 
1STA ved Måløy vidaregåande skule (MVS) 
vann Sophus Lies pris for 2007. 

Det heile starta våren 2006 då underteikna 
og dei dyktige og engasjerte kollegaene mine 
Kjellrun Breidalen og Per Magne Løken fekk 
vite at vi ville få ein stor del av timetalet i klasse 
1STA neste skuleår. Vi var leie av raskt skiftande 
pedagogiske vindar og ville byggje ei stødig 
pedagogisk plattform for arbeidet vårt. Dette 
resulterte i «Måløymodellen» som blei viktig for 
planlegging og gjennomføring av opplæringa 
skuleåret 2006/2007. 

Visjonen ved MVS er «Din vekst vår utfor-
dring» og vi ville ta dette på alvor i alle dei 
pedagogiske vala våre. Pedagogikken byggjer 
òg på Ausubel sine ord: «Dersom eg skal koke 
all pedagogikk ned til ei setning, så må det bli 
denne: Skaff deg greie på kva eleven kan og 
undervis deretter.» 

Ut frå dette lagde vi ein plan for året, der vi 
starta med ei kartlegging av fagleg bakgrunn 
og læringspreferansar. Dette gjennomførte vi i 
løpet av dei to første vekene i skuleåret. Til kart-
legging av fagleg bakgrunn i matematikk brukte 
vi verktøyet M9. I dag ville vi nok ha brukt Alle 
teller frå Matematikksenteret, men vi var ikkje 
nok kjende med dette verktøyet då. I tillegg til 
fagleg bakgrunn testa vi òg elevane sine lærings-
preferansar. Det har vore reist mykje kritikk 
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mot læringsstilsteoriane til Dunn & Dunn, og 
vi var ikkje tilhengarar av at kvar elev skal få 
skreddarsydde opplegg som dei så skal halde 
seg strengt til heile tida. Vi gjennomførte testen 
for å bevisstgjere elevane og oss sjølve om at vi 
er svært ulike og at dei innlæringsmetodane 
som fungerer best varierer sterkt frå person til 
person.

Konklusjonen på granskinga var ikkje 30 indi-
viduelle opplegg, men at vi måtte etterstrebe 
varierte arbeidsmetodar slik at vi kunne treffe 
eit større spekter av elevane. 

Etter testane og ein dialog med kvar elev, 
hadde vi eit innleiande kurs der elevane fekk 
prøve ut ulike læringsstrategiar. Vi knytte desse 
metodane til repetisjon av basiskunnskapar i dei 
ulike faga, før vi tok til på nye læringsmål. Ved 
arbeidet med dei nye måla prøvde vi å realisere 
innhaldet i akronymet VIKTIG, som står for 
Variasjon, Inspirasjon, Klare og konkrete mål, 
Tilpassa opplæring, Individet i fokus og Grun-
dig og hardt arbeid (av både lærarar og elevar). 
Dette kan høyrest ut som uforpliktande fl osklar, 
men spørjegranskinga som vi gjennomførte på 
slutten av året viste at elevane opplevde dette 
som reelt vektlagt og verdifullt. Vi hadde vari-
erte typar testar etter kvart læringsmål. Først 
var det ein eigenevalueringstest der elevane fekk 
innsikt i kor mykje dei faktisk hadde lært om 
emnet. Denne testen vart det ikkje sett karak-
ter på, og han kunne takast fl eire gonger. Slike 
testar lagde vi m.a. med gratisverktøyet Hot 

Potatoes, med testverktøyet i Fronter eller med 
multimediaprogramma Mediator og Multime-
dialab. Vi lagde testane slik at dei var i samsvar 
med dei varierte innlæringsmåtane.

Spesielt om matematikkopplæringa
Vi bestemte oss for at elevane ikkje skulle ha 
grafi ske lommereknarar, men kjøpe/lease eigne 
berbare datamaskiner i staden. Det gjekk ei tid 
før vi fekk maskinene på plass for dei som leasa 
desse. Det fungerte betre for dei som kjøpte 
eigne maskiner eller hadde slike frå før. Bortsett 
frå nokre små tekniske startvanskar fungerte det 
veldig greitt med dei berbare datamaskinene. 
Eg sakna aldri grafi ske kalkulatorar, men vi 
kjøpte inn små lommereknarar av typen Sharp 
EL-506. Desse vart valde fordi ein enkelt kan 
løyse andregradslikningar med dei, og det vart 
vurdert som viktig for dei som seinare skulle 
ha Kjemi 1 og Kjemi 2. Av programvare valde 
vi GeoGebra, Graph 4.3 og Derive 6. Graph 4.3 
brukte vi eigentleg berre til regresjon, men no 
treng ein ikkje dette programmet lenger fordi 
alle aktuelle typar regresjon er innebygde i Geo-
Gebra 3.2. I denne nye versjonen er det òg eit 
integrert rekneark. Vi brukte Derive til større 
symbolske operasjonar i slutten av samansette 
problemløysande oppgåver og unngjekk bruk 
av symbolreknande programvare før elevane 
hadde forstått og meistra rekneoperasjonane 
utan hjelpemiddel. 

Derive er ikkje lenger i produksjon frå Texas 
Instruments. Mange skular brukar no i staden 
gratisprogrammet wxMaxima, som kan lastast 
ned frå www.moglestu.vgs.no/maxima og dekkjer 
saman med GeoGebra alt vi treng av program-
vare for vgs bortsett frå romgeometrien i R2. 
Til romgeometrien brukar vi no programmet 
Autograph. Sjå www.autograph-maths.com/ eller 
www.alfasoft.no/produkt/autograph/autograph.
html

Alle prøvene var todelte og har ein del utan 
og ein del med hjelpemiddel. Dette førte til at 

(fortsetter side 50)
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Peer Andersen

Lottotrekningen i Excel
Mange leverer ukentlig inn sin lottokupong i 
håp om å vinne den store gevinsten. Men for 
de aller fl este blir den store gevinsten bare en 
uoppnåelig drøm. En kan regne ut sjansen for å 
vinne de ulike gevinstene. En måte å illustrere 
vinnersjansene i Lotto på er å bruke Excel til å 
simulere lottotrekningen. Vi skal i denne artik-
kelen først se på hvordan en kan beregne sjansen 
for å vinne de ulike gevinstene og deretter skal 
vi se på hvordan Excel kan brukes til å simulere 
trekningen. 

Teoretisk beregning av sannsynligheten 
for å vinne i Lotto
Lotto er et pengespill som går ut på at en trek-
ker ut 7 tall blant 34 tall. Disse 7 tallene kalles 
vinnertallene og disse avgjør hvem som får 
første premien. Trekningen foregår uten tilbake-
legging, og rekkefølgen tallene trekkes i er derfor 
uten betydning. I tillegg til de 7 vinnertallene 
trekkes det også ut 3 tilleggstall. Disse har 
betydning i forhold til tre av de andre premi-
ene. Førstepremien går til dem som har tippet 
alle 7 vinnertallene riktig. Første premien er som 
oftest på minst en million og kan komme helt 
opp i 20 millioner. Andrepremien går til  spillere 
som har 6 vinnertall pluss ett tilleggstall. Tred-

jepremien går til dem som har 6 rette vinnertall. 
Fjerdepremien går til dem som har 5 riktige vin-
nertall. Merk her at en kun får fjerdepremie selv 
om en i tillegg til de 5 vinnertallene også har 
ett eller to tilleggstall riktig. Femtepremien går 
til de spillerne som har 4 rette vinnertall pluss 
minst ett tilleggstall (Lysø 2005, s. 139–140).

Vi skal nå se på hva sjansen er for å vinne de 
ulike premiene. Vi bruker en uniform sannsyn-
lighetsmodell der vi for hver av premiegruppene 
ser på hvor mange vinnerrekker det er i forhold 
til det totale antall lottorekker det er mulig å 
trekke ut. I Lotto er det slik at hvert tall kan 
trekkes kun en gang og rekkefølgen kulene blir 
trukket ut har ingen betydning. Det er med 
andre ord et uordnet utvalg uten tilbakeleg-
ging. I Lysø (2006, s. 88–90) er det gitt en mer 
detaljert beskrivelse av hvordan en kan regne ut 
antall kombinasjoner for et uordnet utvalg uten 
tilbakelegging. Når vi skal trekke ut 7 kuler av 

34 så kan det gjøres på 
34

5379616
7

⎛ ⎞
=⎜ ⎟

⎝ ⎠
 måter. 

For å vinne førstepremie så kreves det at en 

har alle 7 tallene riktig. Sjansen for at det skal 
inntreffe blir da 

P(1. premie) = 
1

0,000000186
5379616

=

Når vi skal beregne de andre gevinstene, er det 
hensiktsmessig å dele de 34 tallene inn i 3 grup-

Peer Andersen, Høgskolen i Telemark
peer.andersen@hit.no
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per, en med vinnertallene som består av 7 tall, 
en med tilleggstallene som består av 3 tall og en 
med de øvrige 24 tallene.

For å vinne andrepremie kreves det at en har 
6 av de 7 hovedtallene riktig samt ett av tilleggs-
tallene riktig. Sjansen for å vinne andrepremie 
blir da 

P(2. premie) = 

7 3 24

6 1 0
0,000003904

34

7

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⋅ ⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ =
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

For å vinne tredjepremie må en ha 6 av hoved-
tallene riktig, men ingen av tilleggstallene. Det 
betyr at 6 av tallene må komme fra gruppen 
med vinnertall, mens det siste må komme fra 
gruppen med de øvrige tallene. Sjansen for at 
det skal skje er 

P(3. premie) = 

7 3 24

6 0 1
0,000031229

34

7

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⋅ ⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ =
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

For å vinne fjerdepremie må en ha 5 rette. Det 
har ingenting å si om en har ett eller fl ere til-
leggstall riktig. Vi slår derfor sammen grup-
pen med tilleggstall og de øvrige tallene til en 
gruppe på 27 tall. For å få fjerde premien må 
vi ha 5 av de 7 vinnertallene riktig, mens de to 
siste kommer fra gruppen på 27 tall. Sjansen for 
at vi vinner fjerde premie blir da 

P(4. premie) = 

7 27

5 2
0,001370172

34

7

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠ =
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

Til slutt skal vi se hva sjansen er for å få 
5. premie. For å vinne 5. premie kreves det at 
en har 4 av hovedtallene og minst ett av til-
leggstallene rett. Dette blir litt mer komplisert 
å beregne enn de foregående gevinster fordi en 
må se på sjansen for 4 rette og 1 tilleggstall, 4 

rette og 2 tilleggstall og til slutt 4 rette og 3 til-
leggstall hver for seg og så legge dem sammen 
til slutt. Sjansen for at det skal skje er:

7 3 24

4 1 2
(5. premie)

34

7

7 3 24 7 3 24

4 2 1 4 3 0

34 34

7 7

0,005861943

P

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⋅ ⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠= +
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⋅ ⋅ ⋅ ⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠+
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

=

Legger vi sammen sannsynligheten for å vinne 
de ulike premiene så fi nner vi sannsynligheten 
for å vinne i Lotto på en enkelt rekke. Den blir 
da 0,00726743. Statistisk sett vil en med andre 
ord vinne i Lotto ca. hver 138. uke om en spiller 
en rekke i uken.

Simulering i Excel
Excel regneark er et kraftig verktøy som kan 
brukes til mye forskjellig innen matematikk. I 
Andersen (2007) er det gitt eksempler på ulike 
Excel øvelser til bruk i matematikkundervis-
ningen. Her er også lottotrekningen beskrevet. 
En detaljert beskrivelse av hvordan en kan lage 
et regneark som simulerer lottotrekningen er 
lagt ut på: www.caspar.no/tangenten/2009/
lotto.pdf. Fremstillingen er basert på Andersen 
(2007 s. 124–129). En arbeidsbok som simule-
rer lottotrekningen er lagt ut på www.caspar.no/
tangenten/2009/lotto.xls. Du kan laste den ned 
på din egen maskin. Arbeidsboken består av to 
regneark. Det ene har jeg kalt for Lottotrekning 
(fi gur 1) hvor selve simuleringen foregår, og det 
andre har jeg kalt Statistikk (fi gur 2) der vi 
samler statistikk over alle trekningene vi gjen-
nomfører. Når du skal spille lotto så åpner du 
regnearket Lottotrekning. Du kan enten fylle 
ut 10 enkeltrekker selv, eller trykke på Autofyll 
knappen og la maskinen gjøre det. Når du har 
fylt ut kupongen så kan du velge hvor mange 
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uker du vil spille denne kupongen. Jeg har laget 
knapper fra 1 til 10000 uker. Prøv gjerne å 
gjennomføre 1 trekning noen ganger for å se at 
regnearket fungerer som det skal. Hvor mange 
ganger tar det før du vinner din første premie? 
Simuleringen er ganske ressurskrevende, og de 
største trekningene tar det forholdsvis lang tid 

å kjøre. Prøv deg frem med 10 trekninger før de 
går videre med de større trekningene. 

Oppsummering
Det mest interessante ved å bruke Excel til å 
simulere lottotrekningen er at en kan få utført 
mange forsøk på kort tid. Uten bruk av Excel 
eller andre dataprogrammer vil det i praksis 
være umulig å simulere et større antall med 
lotto trekninger. Regnearket åpner for fl ere inter-
essante forsøk som en kan gjøre. 

Premie
Relativ 
frekvens

Teoretisk 
verdi

1. premie 0,0000010 0,0000002

2. premie 0,0000050 0,0000039

3. premie 0,0000290 0,0000312

4. premie 0,0013690 0,0013702

5. premie 0,0059440 0,0058619

Ingen 
premie

0,9926520 0,9927326

Tabell 1

1. premie 0,00186

2. premie 0,03904

3. premie 0,31229

4. premie 13,7017

5. premie 58,6194

Ingen premie 9927,32

Tabell 2

Figur 1
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Det ene er at en kan se på hvordan de teore-
tiske verdiene vi fant i første delen samsvarer 
med simuleringene som vi gjør med regnearket. 
Jeg har gjennomført 100 000 trekninger med en 
10 rekkers kupong slik at jeg til sammen har fått 
1 million enkelttrekninger. Resultatet er vist i 
tabell 1.

Vi ser det er bra samsvar med resultatet av 
min simulering og de teoretiske verdiene, bort-
sett i fra 1. premiekategorien. Jeg var heldig å 
få 7 rette en gang på en million forsøk. Statis-
tisk skal jeg bare få 7 rette en gang på 5 379 616 
forsøk. Dette gjør at den relative frekvensen blir 
betydelig større enn den teoretiske verdien for 
denne premiegruppen. 

De store talls lov sier at hvis vi i løpet av en 
serie uavhengige forsøk utført under identiske 
forhold fortløpende registrerer andelen av et 
bestemt utfall så vil denne andelen etter hvert 
stabilisere seg og nærme seg et bestemt tall. 
Dette tallet defi nerer vi som sannsynligheten 
for utfallet (Lysø 2006, s. 38). Et forsøk som jeg 
har gjort er å simulere 20 serier med 100 trek-
ninger og deretter fortløpende regne ut den 

relative frekvensen. I fi gur 3 ser vi hvordan den 
relative frekvensen for 5. premien har utviklet 
seg i løpet av disse 20 forsøkene.

I starten så ligger andelen 5. premier noe 
høyere enn den teoretiske verdien, men etter 
hvert så stabiliserer den seg nært den teoretiske 
verdien.

En simulering i Excel åpner også for andre 
interessante forsøk. Jeg har blant annet kjørt 
gjennom 10 serier hver med 1000 trekninger og 
kartlagt antall premier på de ulike forsøkene. 
I og med at vi bruker en kupong på 10 rekker 
får vi 10 000 enkeltresultater per forsøk. Antall 
premier vi kan forvente per forsøk er stilt opp 
i tabell 2.

Ikke overraskende fi kk jeg ingen første- eller 
andrepremier i mitt forsøk. Vi ser ut fra tabellen 
at vi kan forvente å få tredjepremie ca. på hvert 
tredje forsøk. Jeg fi kk tredjepremie på 5 av for-
søkene, med andre ord noe mer enn det teorien 
skulle tilsi. Antall fjerdepremier varierte en del 
fra forsøk til forsøk. Det minste antall fjerde-
premier var 10, mens det største antallet var 18. 
Snittet på de 10 forsøkene mine var 13,6 fjerde-

Figur 2
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Figur 3

premier. Vi ser at selv om det er litt variasjoner 
fra forsøk til forsøk så er gjennomsnittsverdien 
nært opp til den teoretiske verdien. Hvis vi ser 
på antall femtepremier så varierer resultatene 
der fra 49 til 71. Snittverdien på mine forsøk 
er på 58,1 som er ganske nært den teoretiske 
verdien på 58,62.

De fl este er klar over at sjansen for å vinne i 
Lotto er ganske liten. Det er likevel mange som 
blir overrasket når de ser regnearket og ser hvor 
få ganger en faktisk vinner, og spesielt hvor sjel-
den en oppnår premier som virkelig monner i 
lommeboken. En ting er å lese at sjansen for å 
vinne er en viss prosent. Dette blir for mange 
bare et tall. Det er noe annet for å se resultatet 
av f. eks 1000 trekninger, som tilsvarer ukentlig 
spill i drøye 19 år, og se at en bare har vunnet 
10–15 4. premier og 50–70 5. premier. Å spille 
en 10 rekkers kupong i 1000 uker vil med dagens 
pris på 4 kroner per rekke koste 40 000 kroner. 
Premiebeløpet for 5. premie ligger på ca. 50 
kroner, mens 4. premien er på ca. 200 kroner. 
Hvis en f. eks på 1000 trekninger vinner 4. 
premie 15 ganger og 5. premie 60 ganger, så vil 
det bare resultere i ca. 6000 kroner i premie. 
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Janneke Tangen

Skriftlig eksamen i matematikk 
for grunnskolen våren 2009
Det har i de siste årene vært hyppige endringer i 
form og innhold på sentralt gitte skriftlig eksa-
mener i matematikk. Også årets skriftlige eksa-
men for grunnskolen har vært gjennom en del 
store endringer. Hva består disse endringene i 
og hvilke utfordringer og muligheter gir dette?

I forhold til Nasjonale prøver i regning, 
der grunnleggende ferdigheter i regning i alle 
fag testes, er det kompetansemålene som skal 
prøves ved vurdering av skriftlig eksamen. 
Eksamensoppgavene i kunnskapsløftet skal 
utformes på bakgrunn av kompetansemålene i 
læreplanene.

Utdanningsdirektoratet defi nerer kompe-
tanse som «evne til å møte komplekse utfor-
dringer», hva man gjør og får til i møte med 
utfordringene. Noe av utfordringen til eksamen 
er å gjenspeile den komplekse virkeligheten som 
også læreplanmålene uttrykker, slik at elevene 
kan prøves i henhold til målene. En av de store 
endringene for eksamen våren 2009 er at eksa-
men følger en modell uten forberedelsesdag. 
Dette er samme ordning som gjennomføres på 
videregående opplæring i matematikk. Eksamen 
har derfor heller ikke noe forberedelseshefte. 
Dagen før eksamen er skoledag for elevene og 
skolene anbefales å arrangere forberedelsesdag 

etter faglærers opplegg. 
Den andre store endringen er todelingen av 

eksamen. Del 3 er borte, på del 1 er bare skrive-
saker, passer, linjal og vinkelmåler tillatt og på 
del 2 er alle ikke-kommuniserbare hjelpemidler 
tillatt (med unntak av internett og andre kom-
munikasjonsverktøy). Eksempler på hjelpemid-
ler er kalkulator, elevbok/regelbok, lærebok og 
oppgavebok. Elevene må ha tilgang til data-
maskin med regneark siden bruk av regneark 
vil være en obligatorisk del av eksamen. Elever 
som har brukt dynamisk geometriprogram 
i opplæringen, kan også bruke dette på eksa-
men. Når hjelpemidler forsvinner fra del 1, kan 
det tenkes at elevene ser noe mindre nytte av 
egenproduserte elevbøker. Samtidig kan kanskje 
noen elever motiveres til å lære mer hodereg-
ning og gode strategier, slik at de blir mindre 
avhengige av hjelpemidler som for eksempel 
kalkulator. Kanskje kan elevene oppnå en mer 
kritisk tilnærming og konstruktiv bruk av hjel-
pemidler? 

Alle delprøvene skal fremdeles deles ut sam-
tidig, men nå skal del 1 leveres inn innen to 
timer. Etter dette tillates andre hjelpemidler 
som digitale verktøy på resten av de fem timene 
som eksamen varer. En elev kan da ikke få utle-
vert del 1 igjen etter at denne er levert inn. Del 
1 skal prøve bredt blant kompetansemålene i 
læreplanen og den skal inneholde oppgaver fra 
alle hovedområder. Del 1 er mer omfattende 
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enn tidligere og er ikke bygget på økende van-
skegrad. Det betyr at det gjennom hele del 1 er 
oppgaver av ulik vanskegrad, men på en form 
som gjør at besvarelsen skal, som tidligere, føres 
på oppgavearkene med penn (med blyant for 
konstruksjon). Del 1 har fremdeles kortsvars-
oppgaver, men har også en del fl ervalgsoppgaver 
der elevene krysser av for rett alternativ eller tar 
stilling til fremsatte påstander. De oppgavene 
som ikke krever at elevene viser utregning, er 
plassert på del 1. I tillegg er det noen steder 
regneruter der elevene skal vise beregninger og 
hvordan de er kommer frem til løsningene. 

Del 2 er todelt og oppgavene knyttes til pro-
blemløsende oppgaver både i en hverdagslig 
kontekst og til slutt i et matematikkfaglig tema. 
Her skal det være stigende vanskegrad med en 
til dels lav inngangsterskel for fl ere av oppga-
vene. Minst en oppgave skal være en obligatorisk 
regnearkoppgave med formelutskrift. Før var 
del 2 en stor del enkeltstående problemløsende 
oppgaver innen både ulike kontekster og mate-
matiske tema. Nå er oppgavene organisert som 
en større temaoppgave innenfor en hverdagslig 
ramme f. eks. tivoli med ulike innfallsvinkler 
på ulike matematiske tema. Resten av del 2 er 
problemløsende oppgaver innenfor et smalere 
matematisk tema f. eks. Phytagoras. Det er nok 
et håp om at denne tematankegangen skal være 
en hjelp og være tidsbesparende for elevene. 
Samtidig er det fremdeles ulike matematiske 
tema som blir prøvd på hver deloppgave. 

Endringen med å ha to delprøver i stedet 
for tre, har medført at valgdelen er forsvunnet. 
Denne delen gav ofte de elevene som strevde i 
matematikk mulighet til å vise at de behersket 
noe. På den andre siden trenger ikke elevene 
lenger å gjøre seg kjent med en stor mengde 
oppgaver, før de gjør sine valg. Nivådelingen på 
enkeltoppgave er også tatt bort. Alle elever skal 
gjøre alle oppgavene. Det kan bli spennende å se 
hvordan dette vil slå ut på resultatet på vårens 
eksamen. Noen av oss vil savne elevenes mulig-
het til valg og selvvurdering i den nye eksamen-
smodellen. De fl este elever er vant til selv å velge 

nivå og min erfaring er at de ofte har en god 
oversikt over hvilket nivå de bør velge. 

I dette skoleåret er det publisert to eksempel-
oppgaver for denne nye prøveformen på denne 
lenken: www.udir.no/templates/udir/TM_Artikkel.
aspx?id=3797. Skolene har fått brukernavn og 
passord tilsendt.

I tillegg til eksempeloppgavene er det publi-
sert en vurderingsveiledning for å støtte opp om 
og styrke vurderingskompetansen generelt.

Jeg mener det er fl ott at elevene på forsiden 
av eksamenssettet får vite kriterier for hvordan 
karakteren blir fastsatt etter en samlet vurde-
ring på grunnlag av del 1 og del 2.

Sensor skal vurdere i hvilken grad eleven 
viser regneferdigheter og matematisk forstå-
else, hvordan man gjennomfører logiske reson-
nement, ser sammenhenger i faget, er oppfi nn-
somme og kan anvende fagkunnskap i ulike 
situasjoner. Ellers vurderes bruk av hjelpemidler, 
om svarene er rimelige, om eleven har forklart 
fremgangsmåter og begrunnet svarene. Til slutt 
vurderes oversiktlighet og nøyaktighet i føring 
og om tilstrekkelige utregninger og benevnin-
ger er brukt og hvordan grafi ske fremstillinger 
er behandlet. Alle disse kriteriene er det viktig 
at eleven er godt kjent med på forhånd og ikke 
bare må lese seg frem til selv. Å diskutere kri-
teriene på forhånd, eksemplifi sere dem med 
positive eksempler og anvende dem, kan gjøre 
elevene mer bevisst på hva som forventes at de 
skal vise til eksamen i matematikk. 

Når det gjelder vurderingen skal elevens 
kompetanse fastsettes til ett av de ulike karak-
ternivåene som er beskrevet i vurderingsveiled-
ningen. Ved vurderingen av besvarelsen skal 
kompetansen tallfestes etter karakterskalaen 
fra 1 til 6.

Som en hjelp til sensors faglige skjønn i 
karakterfastsettelsen er det utarbeidet kjenne-
tegn på måloppnåelse ved sentralt gitt skriftlig 
eksamen i grunnskolen, med veiledende karak-
terbeskrivelser. Disse kjennetegn på måloppnå-
else kan brukes aktivt av lærerne til å dra elev-
ene mer med i eget vurderingsarbeid underveis i 
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Kompetanse Karakter 2

Beskrivelse av 
«låg» kompetanse

Karakter 3 og 4

Beskrivelse av 
«nokså god»/«god» 
kompetanse

Karakter 5 og 6

Beskrivelse av «mykje 
god»/«framifrå» 
kompetanse

Problem-
løsning

Eleven:

Kan ta utgangs-
punkt i tekster, 
fi gurer mm. 
og løse enkle 
problemstillinger.

Kan i noen 
grad anvende 
fagkunnskap 
på et problem 
og i noen grad 
planlegge 
løsningsmetoder.

Kan avgjøre om 
svar er rimelige i 
enkle situasjoner.

Eleven:

Kan i varierende grad 
ta utgangspunkt i 
tekster, fi gurer mm. og 
analysere og anvende 
fagkunnskap i ulike 
situasjoner.

Kan se noen 
sammenhenger i 
ulike problemstillinger 
og modeller og 
kan planlegge fl ere 
løsningsmetoder i fl ere 
trinn.

Kan som regel 
begrunne svar og 
vurdere om svar er 
rimelige.

Eleven:

Kan ta utgangspunkt i 
tekster, fi gurer mm. og 
utforske og analysere 
problemstillinger, stille 
opp mate matiske 
modeller og løse 
problemer med fl ere 
innfallsvinkler.

Ser faglig dypere 
sammenhenger, viser 
kreativitet og originalitet; 
og kan planlegge sikkert 
løsningsmetoder i fl ere 
trinn.

Kan på en sikker måte 
begrunne og vurdere 
om ulike svar er rimelige 
og refl ekterer over om 
løsningsmetoden er 
hensiktsmessig.

opplæringen. Her kan lærere og elever sammen 
diskutere innhold og jobbe med bevissthet om 
grad av måloppnåelse. Hvilke kompetanser 
har eleven nå, hva må til for å komme videre 
og hvilke utfordringer har eleven i sitt videre 
arbeid?

Tabellen viser et utdrag fra kjennetegn på 
måloppnåelse på området problemløsning

Sensuren av eksamensoppgavene skal frem-
deles være positiv. Det er viktig at det skal 
vurderes hva eleven kan, framfor å fi nne ut 
hva eleven ikke kan. Sensor skal ikke «trekke» 
for det elevene ikke har prestert, men heller gi 
«uttelling» for det eleven har vist av kompe-
tanse. Det er derfor av verdi dersom eleven løser 
oppgaven på en annen måte enn det oppgaven 
i utgangspunktet spør om, selv om svaret da 
gjerne ikke betraktes som fullgodt. Hvis opp-

gaven ikke spesifi serer noen metode, står eleven 
fritt til å velge metode selv. Originalitet og kre-
ativitet i oppgaveløsningen skal telle positivt i 
vurderingen. 

Alle endringer som er gjort tyder på at det 
har vært både diskusjoner og drakamper.  Disse 
blir i liten grad synliggjort. Som lærere får vi 
ikke alltid tak i begrunnelsene for de valg som 
gjøres. Mange og hyppige endringer kan føre til 
at færre engasjerer seg i diskusjonen rundt eksa-
men. I en travel hverdag vil det være lett å vente 
til det blir fattet et nytt vedtak og deretter ta tak 
i de vedtatte endringene. Det hadde vært ønske-
lig om diskusjonene og begrunnelsene kom mer 
fram i lyset slik at lærere som vil engasjere seg 
får muligheten til å engasjere seg mer i den fag-
lige debatten rundt skriftlig eksamen, en debatt 
som helt sikkert vil fortsette videre.
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Med den växande tillgången till fria program-
varor så kan varje matematiklärare idag enkelt 
illustrera matematiska förlopp via dator och 
dessutom låta elever göra egna undersökningar 
hemma på egen dator. Vi tänkte visa hur fyra 
olika datorprogram kan samverka i denna typ 
av undersökningar. 

Exempel 1. Låt oss säga att vi vill åskådliggöra 
hur heltalsaritmetik går till med hjälp av pilar 
på tallinjen. Det kan göras med programmet 
GeoGebra, se fi gur 1. För grundläggande infor-
mation om Geogebra hänvisar vi till Nämnaren 
nr 4, 2008 eller till Geogebras wiki och publika-
tioner på www.geogebra.org/en/wiki/index.php/
Publications.

Exempel 2. Många elever strävar efter att förstå 
att vinkelsumman i en triangel alltid är 180°. Ett 
vanligt sätt uppnå detta är att låta elever rita en 
triangel, klippa av hörnen och pussla ihop dem 
till en rät linje. Varför inte låta eleverna göra 
detta med en dynamisk konstruktion i GeoGe-
bra istället? Se fi gur 2.

Exempel 3. Att undersöka hur en parabel påver-
kas av ingående parametrar i ett uttryck av 
typen f(x) = a(x − h)2 + k är en viktig övning 
i skolan. GeoGebra tillåter att vi placerar en 

Thomas Lingefjärd, Per Jönsson

Matematiska undersökningar 
med fria programvaror

Thomas Lingefjärd, Göteborgs Universitet
thomas.lingefjard@ped.gu.se

Per Jönsson, Malmö högskola
per.jonsson@mah.se

Figur 1: GeoGebra illustrerar heltalsaritmetik på 

tallinjen. De olika talen i subtraktionen kan ändras 

genom att man drar i punkterna (glidarna) på de två 

linjerna ovanför tallinjen.

Figur 2: GeoGebra visar att vinkelsumman i en triangel 

är 180°. Triangelns form kan ändras genom att dra i 

något av de markerade hörnen A, B, C.
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bild bakom vår parabel. Vi har hämtat den här 
övningen via geogebras wiki. Se fi gur 3.

Exempel 4a. En viktig del av gymnasiets mate-
matikinnehåll är att förstå själva integralbegrep-
pet. Många fria programvaror (eller shareware) 
innehåller utmärkta verktyg för att visualisera 
integration. Vi låter våra fyra programvaror 
integrera uttrycket

 

∫
3

−2

(x3 + 5x2 + x− 1) dx  (1)

vilket de gör på olika sätt. Även om Geogebra 

kan integrera denna funktion direkt, så har 
programmet utmärkta möjligheter att illustrera 
begreppen översumma och undersumma som är 
kopplade till integralbegreppet. Se fi gur 4.

Exempel 4b. En mer statisk fi gur får vi i Graph-
matica (www.graphmatica.com) om vi skriver in 
y = i kommandofältet längst upp följt av inte-
granden i (1). Men Graphmatica utgår alltid 
ifrån en graf, och därefter kan vi anropa verk-
tyget Integrera under menyalternativet Diffe-
rentialkalkyl. Se fi gur 5.

Exempel 4c. Datoralgebrasystemet Maxima 
kan hämtas från maxima.sourceforge.net och är 
mer algebraiskt till sin natur än GeoGebra och 
Graphmatica. Efter uppstart skriver vi in vår 
integrand i (1) på inmatningsraden. Observera 
att Maxima kräver att vi skriver in ett multipli-
kationstecken ∗ mellan 2 och x. Därefter anro-
par vi verktyget Integrate under menyalternati-
vet Calculus och ber Maxima integrera från −3 
till 2. Kommandot fl oat ger oss ett närmevärde 
som vi kan jämföra med de andra verktygens 
resultat. Se fi gur 6.

Exempel 4d. Slutligen låter vi Graph (www.
padowan.dk) beräkna integralen från (1).

Graph påminner om datorprogrammet 
Graphmatica, men har färre verktyg. Den här 
integralen beräknar Graph dock lätt till samma 
värde som de andra programmen. Se fi gur 7.

Figur 3: GeoGebra tillåter dig att undersöka vilken 

parabel som passar ihop med vattenstrålarna. 

Parametrarna a, h, k ändras genom att man drar i 

glidarna till höger.

Figur 4: GeoGebra skapar lätt under- och översumma 

som illustrerar integralbegreppet. Antalet staplar 

ändras med hjälp av glidaren n till höger. Även 

integrationsgränserna kan ändras dynamiskt.

Figur 5: Graphmatica integrerar och markerar var den 

uppmätta arean fi nns.
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Figur 6: Maxima tar först fram det exakta värdet som 

ett rationellt tal. Vi kan sedan få fram ett närmevärde 

med kommandot «fl oat»

Exempel 5a. En värdefull egenskap hos dator-
program är att lösningar till differentialekva-
tioner kan åskådliggöras. Om vi har en diffe-
rentialekvation dy/dx = f(x, y) och om vi väljer 
en godtycklig punkt (x, y), så har lösningen till 
differentialekvationen genom denna punkt en 
lutning som ges av f(x, y). Ett riktningsfält är 
representationen av lutningen hos alla lösningar 
till en specifi k differentialekvation.

Det är till exempel möjligt att rita riktnings-
fältet för differentialekvationen dy/dx = 3x + y 
genom att mata in dy = 3x + y i Graphmatica. Vi 
kan också rita in fl era lösningar över riktnings-
fältet genom att specifi cera initiala lösningar. Vi 
kan ange att x = 0, y = 4, respektive x = 0, y = −2 
och x = 3, y = 1 genom att skriva

 dy = 3x + y {0, 4}
 dy = 3x + y {0, -2}
 dy = 3x + y {3, 1}

i Graphmatica och vi får resultatet i fi gur 8.

Exempel 5b. Samma exempel i Maxima kräver 
ett annorlunda arbetssätt. Först måste vi ladda 
in det grafi ska paketet plotdf genom komman-
dot load(«plotdf»). Därefter räcker det med 
kommandot plotdf(3*x + y, [trajectory_at, 
0, 4], [x, -10, 6], [y, -10, 10]) för att få en 
dynamisk graf som den i fi gur 9. Dynamiken 
ligger i det faktum att vi kan få nya lösningar 
inritade bara genom att klicka på en punkt i 
riktningsfältet.

Exempel 6. Olikheter av skilda slag möter elever 
redan i grundskolan och därefter dyker de upp 
då och då under elevers matematikstudier på 
gymnasiet och på högskolan. Såväl Grahpmatica 
som Graph ritar olikheter som matas in på van-
ligt sätt. Graphmatica kan dessutom rita obe-
gränsat antal olikheter i samma grafi ska doku-
mentet. Figur 10 visar olikheterna x2 + y2 < 9 
och |x + y| > 4 uppritade i samma fönster.

Vi har i den här artikeln försökt visa på hur 
man enkelt och säkert kan använda datorer för 
att illustrera och undersöka matematiska för-
lopp. De matematiska exempel som vi har valt 
att ta upp har i första hand gällt undervisning i 
grundskola och gymnasium. Men oavsett vilka 

Figur 7: Graph är lätt och intuitivt att använda.

Figur 8: Visualisering av en enkel differentialekvation i 

Graphmatica.

(fortsetter side 44)
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Christoph Kirfel

Integrasjon etter Fermat
Integrasjon er et tema i videregående skole som 
vanligvis behandles i løpet av siste året (R2 eller 
S2). Noen læreverk introduserer integrasjon 
som antiderivasjon. En tilnærming der inte-
grasjon bare blir «det motsatte av derivasjon» 
utnytter ikke det «meningsbærende» aspektet 
som ligger i den geometriske tolkningen av inte-
grasjon som arealberegning. Dette mener jeg er 
et viktig didaktisk poeng som er en vesentlig 
motivasjon for å drive med integrasjon også sett 
i et historisk perspektiv. 

Når en i Cappelens læreverk Sinus skal fi nne 
integralet for en eksponentialfunksjon viser 
forfatterne til at (e x)' = e x. Og siden integrasjon 
er antiderivasjon kjenner vi også integralet for 
eksponentialfunksjonen. Selve resultatet for den 
deriverte av eksponentialfunksjonen fi nner man 
i kurset R1 der argumentasjonen via invers-
funksjonen er slik: Vi defi nerer g(x) = ln(ex). Da 
er g identitetsfunksjonen (altså g(x) = x). Når 

vi deriverer på begge sider får vi   

ved å bruke et tidligere resultat for logaritme-

funksjonen, nemlig at  og regelen 

for sammensatte funksjoner. Resultatet for den 
deriverte av logaritmefunksjoner er komplisert 

og bygger på 
1

lim 1
n

n e
n

→∞
⎛ ⎞+ =⎜ ⎟
⎝ ⎠

. 

I Sinus er resultatet for integralet av ekspo-
nentialfunksjoner pakket inn i en lang rekke 
tekniske argumenter av algebraisk art som er 
spredt over fl ere år. Det er som om det ikke er 
mulig å benytte seg av den direkte tilgangen til 
elevens arealforståelse i en slik sammenheng.

I den foreliggende artikkelen vil jeg presen-
tere fl ere innfallsvinkler for et slikt arbeid med 
integrasjon der arealtolkningen står sentralt. 
Samtidig ønsker jeg å begrense de kunnskaps-
messige forutsetningene til et minimum.

De læreverkene som bruker arealbereg-
ningsaspektet i innføring av integrasjon, velger 
å gjøre det ved hjelp av den såkalte ekvidistante 
rektangelmetoden. På dette punktet skiller ikke 
moderne læreverk seg fra gamle. Denne meto-
den er den som Fermat (1601–1665) utviklet 
da han beskrev sine første forsøk på å beregne 
arealer under potensfunksjoner y = x k. Senere 
utvikler Fermat selv en annen metode som kan 
kaste nytt lys over det samme problemet og 
som på mange måter kan sies å være enklere. 
Men denne metoden har ikke funnet innpass 
i læreverkene. En tredje metode fi nnes utvi-
klet for spesielle funksjoner hos en samtidig av 
Fermat. Denne tredje metoden viser seg å være 
minst like effektiv som de to andre. Den krever 
spesielt lite forkunnskaper. Mye stoff til denne 
artikkelen har jeg funnet i Robert Burns (1999) 
artikkel Integration, a genetic introduction. Burn 

Christoph Kirfel, Universitetet i Bergen
christoph.kirfel@math.uib.no
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går lenger i utviklingen av integralbegrepet enn 
det jeg gjør her. Jeg har plukket rosinene fra 
hans fremstilling.

Fermats første metode
Metoden med ekvidistante rektangler, altså den 
første metoden som Fermat utviklet, går kort 
fortalt ut på følgende. Oppgaven er å beregne 
arealet under en potensfunksjon y = xk mellom 
for eksempel x = 0 og x = a. Fermat deler så 
intervallet [0, a] inn i n like lange delintervaller 
av samme lengde a/n. I hvert av disse delinter-
vallene tegner han så et rektangel som «rekker 
så vidt opp» til funksjonen og ett som når opp 
til funksjonens høyeste punkt i dette interval-
let. Ved å summere rektangelarealene under 
og over funksjonen oppnår han en øvre og en 
nedre skranke for arealet under funksjonen. I 
tilfellet y = x2 ser det slik ut:

Figur 1

Summen av rektangelarealene under funksjo-
nen:

Summen av rektangelarealene over funksjo-
nen:

Ved å benytte formelen 12 + 22 + 32 + … + n2 = 
(2n3 + 3n2 + n)/6 får man etter litt regning:

3 3 2 3 3 2

3 3

(2 3 ) (2 3 )

3 2 3 2

a n n n a n n n
A

n n

− + + +
⋅ < < ⋅

⋅ ⋅

Nå skal disse ulikhetene være gyldige for alle 
verdier av n og dermed er det bare en verdi for 
A som er mulig, nemlig 

 

3

3

a
A =

Ved å undersøke funksjonen y = x3 med den 
samme metoden og ved å bruke formelen 13 + 
23 + 33 + … + n3 = (n(n + 1))2/4 følger nokså 
naturlig at arealet under en tredjegradskurve 
over intervallet [0, a] er A = a 4/4. Tilsvarende 
kan metoden utvides til å omfatte alle potens-
funksjoner y = xk med heltallseksponent og 

man får 
1

0 1

a k
k a

x dx
k

+

=
+∫ , forutsatt at man har 

nok informasjon om summen 1k + 2k + 3k + … 
+ nk. Men denne informasjonen er ikke lett å 
fi nne. Den nevnte summen kan være nokså 
vrien å beregne. I tillegg er metoden begrenset 
til positive heltallsverdier for k. 

Fermats andre metode
Fermat foreslår selv en ny metode i sin upubli-
serte Treatise on Quadrature som ikke lider av 
disse mangler (se Burn 1999). 
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Vi presenterer her metoden ved hjelp av 
funksjonen y = x2. Forskjellen er at Fermat nå 
velger en oppdeling av intervallet [0, a] i små-
biter som ikke er like lange. 

Han velger et tall 0 < r < 1 og starter i den 
øvre enden a av intervallet og lar delingspunk-
tene være en geometrisk følge: …, arn, arn – 1, …, 
ar3, ar2, ar, a.

Han lager nå rektangler over disse delinter-
vallene og får på samme måte som tidligere en 
oversum og en undersum som gir en øvre og en 
nedre skranke for arealet under funksjonen:

Figur 2

Oversum:

Her benyttet vi oss av formelen for geometriske 
rekker:

2 3 1
1 ... ...

1
nq q q q

q
+ + + + + + =

−
 

når 0 < q < 1. Hos oss er q = r3.

Nå er 1 – r3 = (1 – r)(1 + r + r2) og vi kan foren-
kle resultat vårt slik at arealet A under funksjo-
nen oppfyller:

3

21

a
A

r r
<

+ + .

For undersummen får vi

Dermed kan vi skrive

3 3
2

2 21 1

a a
r A

r r r r
⋅ < <
+ + + +

Ved å velge verdier for r nærmere og nærmere 1 
ser vi at vi må ha A = a3/3.

Fordelen med denne metoden er nå at den 
fungerer uten at man trenger ny informasjon 
om stadig nye summeformler slik den første 
metoden krevde. Metoden fungerer for alle 
potensfunksjoner y = xk med positiv heltalls-
eksponent k. For oversummen får vi nemlig:

Her får vi bruk for formelen for endelige geo-
metriske rekker, nemlig 1 – rk + 1 = (1 – r)(1 + r 
+ r2 + r3 + … + rk), slik at vi som før kan fi nne 
en øvre og en nedre skranke for arealet A under 
funksjonen:

1 1

2 21 ... 1 ...

k k
k

k k

a a
r A

r r r r r r

+ +

⋅ < <
+ + + + + + + +  

Ved å velge r nærmere og nærmere 1 ser vi at 
vi må ha A = ak + 1/(k + 1). Dette fant vi uten å 
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måtte gjøre bruk av stadig nye summeformler. 
Fermat viser også hvordan man med få for-

andringer får metoden til å fungere for potens-
funksjoner med negative heltallseksponenter 
eksponenter y = xk når k < –1. Også integralet 
av logaritmefunksjonen kan beregnes slik. Se 
nettutgaven av artikkelen på www.nettutgave.
caspar.no.

Bemerkning om Fermats andre metode
Fermats andre metode har noen opplagte ulem-
per i forhold til metoden med ekvidistante par-
tisjoner. Her er det to grenseprosesser som må 
til i stedet for en for å beregne arealet. Først 
en uendelig sum som svarer til en geometrisk 
rekke og så må faktoren r gå mot én. Dette er 
selvsagt en begrepsmessig ekstrautfordring som 
ikke er nødvendig når vi benytter ekvidistante 
intervall inndelinger. Samtidig har metoden den 
fordelen at den kan brukes for atskillig fl ere 
funksjoner og har dermed et større potensiale 
som forklaring.

Den tredje metoden
Ingen av metodene virker for k = –1. Hyperbelen 
y = 1/x viser seg å være en hard nøtt. En av Fer-
mats samtidige, Gregory of St. Vincent (Katz, 
1993, s. 449–450) har noen reddende idéer her. 
Han foreslår at vi sammenlikner arealet i inter-

vallet [a, b] under hyperbelen y = x–1 med det 
tilsvarende arealet for intervallet [ta, tb]. Trik-
set hans er å se på oppdelinger av intervallene 
i mindre intervaller, slik at et delingspunkt t

0
 

i intervallet [a, b] svarer til delingspunktet tt
0
 

i intervallet [ta, tb]. Så sammenlikner han de 
tilhørende rektanglene. Rektangelet over inter-
vallet [t

0
, t

1
] med a ≤ t

0 
< t 

1
≤ b har areal A = (t

1
 – 

t
0
)/t

0
 mens det tilsvarende rektangelet i interval-

let [ta, tb] har areal B = (tt
1 
– tt

0
)/tt

0
 = (t

1 
– t

0
)/t

0
. 

Rektanglene har altså like stort areal.

Når delene parvis har samme areal vil også 
de samlede arealene i grensetilfellet der vi går 
fra rektangler til selve arealet under hyperbelen 
måtte stemme overens og vi har:

 

b tb

a ta

dx dx

x x
=∫ ∫

eller

 1 1 1 1

ab a ab a b

a

dx dx dx dx dx

x x x x x
= + = +∫ ∫ ∫ ∫ ∫

Dette er den «logaritmiske egenskapen» ved 

funksjonen 
1

a dx

x∫ . Kaller vi funksjonen for 

ln(x) så har vi vist ln(ab) = ln(a) + ln(b). 
I hver av de to tilnærmingene Fermat pre-

Figur 3
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senterte måtte man investere noe kunnskap fra 
et annet område, enten det var kunnskap om 
formler for potenssummer eller om geometriske 
rekker. I alternativet som Gregory of St. Vincent 

valgte i forbindelse med 
0

a dx

x∫  investeres ingen 

ting. Denne måten viser seg å være ytterst effek-

tiv også i andre sammenhenger. Arealet under 
grafen over et intervall blir bare sammenliknet 
med arealet under den samme grafen over et 
annet intervall. Dette «trikset» – viser det seg 
– er generelt anvendbart også for mange andre 
funksjonstyper enn hyperbelen f(x) = 1/x. La 
oss se hvordan dette arter seg:

Vi ser først på potensfunksjoner y = xk

Figur 4

Arealet i den lille stripen over [t
0
, t

1
] i intervallet 

[a, b] sammenliknes med det tilsvarende arealet 
av stripen over [tt

0
, tt

1
] i intervallet [ta, tb]. Det 

første arealet er A = (t
1
 – t

0
)t

1
k mens det andre 

arealet er B = (tt
1
 – tt

0
)(tt

1
)k = tk + 1A, altså bare 

et multiplum av A. Det samme må da gjelde for 
hele arealet over [ta, tb] sammenliknet med 
arealet over [a, b]. Derfor kan vi uten videre 
skrive 

1 1
1 1

0 0 0

x x
k k k k k

x

x dx x dx x x dx C x
⋅

+ +

⋅

= = = ⋅∫ ∫ ∫

der 
1

0

kC x dx= ∫  er en konstant, nemlig arealet 

under kurven mellom 0 og 1.
Argumentet fungerer også når vi betrak-

ter logaritmefunsjonen, altså for å vise at 

0

ln( ) ln( )
x

x dx Cx x x= +∫ , se igjen nettversjonen 

av artikkelen på www.nettutgave.caspar.no. 
Metoden kan faktisk også brukes på ekspo-

nentialfunksjoner. Her er idéen å sammenlikne 
arealet over et intervall med arealet over et for-
skjøvet intervall. Vi sammenlikner nå arealene 
over [a, b] og [a + t, b + t], og innenfor disse 
intervallene ser vi på stripene [t

0
, t

1
] og [t

0 
+ t, 

t
1 
+ t].

Her får vi A = (t
1
 – t

0
)et1 for det første stripe-

arealet mens det andre («forskjøvete») stripe-

Figur 5
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arealet er B = ((t
1 
+ t) – (t

0 
+ t))et1 + t = et(t

1
 – t

0
)et1

= etA. Igjen er altså det nye arealet bare et mul-
tiplum av det gamle. Det samme gjelder da for 
forholdet mellom arealene over intervallene 
[a + t, b + t] og [a, b], ikke bare for småstripene 
og vi kan skrive

 

0 0x x
x x x x x

x

e dx e dx e e dx Ce
+

−∞ −∞+ −∞

= = =∫ ∫ ∫

der 
0

xC e dx
−∞

= ∫  igjen er en konstant, denne 

gangen arealet under kurven mellom –∞ og 0. 
Slik får vi – ved å bruke Fermats idé for 

hyperbelintegralet – en rekke integrasjonsform-
ler på en konstant nær. På den måten får vi i alle 
fall et kvalitativt inntrykk av disse integralene, 
selv om den eksakte formelen (med konstan-
tens verdi) krever noe mer. Fordelen med denne 
siste tilnærmingen er at vi ikke investerer «noe 
som helst annen kunnskap» for å få resulta-
tene. Metoden med å sammenlikne to fi gurers 
areal ved å sammenlikne «tynne striper» som 
til sammen «utgjør» fi gurene ble beskrevet av 
Bonaventura Cavalieri (1598–1647). Han kaller 
stripene for «indivisibiles» (de udelelige) og 
anser dem nesten som «atomene» som fi gu-
ren består av. Han viser hvordan en kan bruke 
indivisibiles til å regne med og beregner på den 
måten selv en rekke med arealer (og volumen) 
av hittil ukjente fi gurer.

Litteratur
Burn, R. P. (1999). «Integration, a genetic intro-

duction», NOMAD nr. 1, 1999.
Katz, V. J. (1993). A history of mathematics. New 

York, Harper-Collins.

Figur 9: Visualisering av en enkel differentialekvation 

i Maxima. Lösningskurvor fås genom att klicka på 

punkter i riktningsfältet.

Figur 10: Visualisering av olikheterna x2 + y2 < 9 och 

|x + y| > 4 i Graphmatica.

matematiska exempel man ger, så är det ett 
faktum att lärare på alla nivåer bör låta eleverna 
få veta att dessa datorprogram fi nns tillgängliga 
att hämta via Internet för användning även på 
elevernas egna datorer.

Referenser
Jönsson, P. (2008). Matematik med datoralgebra-

system. Lund, Studentlitteratur.
Lingefjärd, T. (2008). Samspelet mellan algebra 

och geometri, Nämnaren 4, sid. 28–31.

(fortsatt fra side 38)
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Per Hag, Tom Lindstrøm

Algebra og geometri — 
samspillet som ble borte 4
I de tidligere artiklene i denne serien har vi gitt 
noen eksempler som kanskje gir inntrykk av at 
et algebraisk resonnement oftest kan erstattes 
med et rent geometrisk argument som både er 
enklere og mer elegant. Men dette er jo ikke 
alltid tilfellet. Vi skal nå gi et par eksempler 
som illustrerer hvor nyttige algebraiske/ana-
lytiske betraktninger kan være når det gjelder 
å studere problemer fra geometrien. Ja, her er 
algebraen faktiske den klare vinneren over rent 
geometriske argumenter.

Arkimedes (287–212 f.Kr.) regnes som antik-
kens største matematiker. Et av hans mest kjente 
resultat er beregningen av arealet til parabelse-
gment: Hvis M er midtpunktet på linjestykket 
AB og P er skjæringspunktet mellom parabelen 
og en linje gjennom M parallell med parabelens 
akse, så er arealet av parabelsegmentet APB lik 
4/3 av arealet av trekanten ΔAPB (fi gur 1).

Arkimedes gir et stringent og svært raffi -
nert bevis for påstanden. Beviset er for langt 
til å kunne inkluderes i denne artikkelen, men 
Edwards (1979) er en god referanse for dem 
som vil sette seg nærmere inn i det. I Arkime-

des’ bevis inngår følgende teorem som en viktig 
ingrediens: Tangenten i punktet P er parallell 
med sekanten AB . Arkimedes benytter dette 
resultatet uten bevis siden det er kjent fra tidli-
gere kilder. På grunn av artikkelens lengde kan 
vi heller ikke inkludere dette beviset her, men 
nøyer oss med å bemerke at beviset bygger på 
refl eksjonsegenskapen til parabelen samt fl ere 
egenskaper ved trekanter. Vi skal isteden gi et 
«moderne» bevis som er svært enkelt (fi gur 2). 
Vi velger et koordinatssystem slik at parabelens 
toppunkt ligger i origo og parabelens akse ligger 
langs den positive y-aksen. Vi kan (eventuelt 
ved en målestokkendring) anta at parabelens 
ligning er:

 y = x2 (1)

Vi innfører koordinatene A = (x
1
, y

1
) og B = 

(x
2
, y

2
). Her blir da 2

1 1y x=  og 2
2 2y x= .

Stigningstallet til linjen gjennom A og B er 

Per Hag, NTNU
perhag@math.ntnu.no

Tom Lindstrøm, UiO
t.l.lindstrom@cma.uio.no

M
A

B

P

Figur 1
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dermed

 

2 2
2 1 2 1

1 2 1

2 1 2 1

y y x x
k x x

x x x x

− −
= = = +

− −

Siden M er midtpunktet av segmentet AB, har 
M x-koordinat (x

1 
+ x

2
)/2 og det samme har 

P. Den deriverte til funksjonen (1) er y' = 2x. 
Derfor blir stigningstallet til tangenten til para-
belen i P lik

 

1 2
2 1 22

2

x x
k x x

+
= ⋅ = +

Altså er k
1 
= k

2
, og parallelliteten er bevist.

Vi skal avslutte med et «moderne» bevis for 
Arkimedes’ resultat

 

4
areal( ) areal( )

3
APB APB= Δ

(Her betegner APB parabelsegmentet og ΔAPB 
trekanten.) Vi beregner først arealet av para-
belsegmentet som differensen mellom arealet 
til trapeset ABB'A' og arealet under parabelen. 
Trapeset ABB'A' har areal

 

Arealet under parabelen fra x
1
 til x

2
 blir ved 

integrasjon

 

2

1

2 3 3
2 2 1

1
( )

3

x

x

A x dx x x= = −∫

Dermed blir arealet areal(APB) av parabelseg-
mentet:

La oss så regne ut arealet til ΔAPB. Vi deler 
denne trekanten opp i to deler, ΔAPM og ΔPMB. 
Disse trekantene har en felles «grunnlinje» PM 
og summen av høydene er x

2 
– x

1
, så 

Siden M er midtpunktet av segmentet AB , må 
y-koordinaten til M være middelverdien av 
y-koordinatene til A og B, dvs. 

2 2
2 1( )/2x x+  

Dermed er

 

22 2
2 1 2 1

2 2 2
2 2 1 1

2
2 1

2 2

1
( 2 )

4
1

( )
4

x x x x
PM

x x x x

x x

+ +⎛ ⎞= − ⎜ ⎟
⎝ ⎠

= − +

= −

og vi får

 

 

A

M
B

B1A1 P x

y

y = x2

Figur 2
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Vi har allerede vist at   så 
Arkimedes’ resultat 4

3areal( ) areal( )APB APB= Δ  
følger umiddelbart.

Siden analytisk geometri først ble introdu-
sert av R. Descartes (1596–1650) og P. Fermat 
(1601–1665), og sammenhengen mellom deri-

vasjon og integrasjon ble etablert av I. Newton 
(1642–1727) og G. W. Leibniz (1646–1717), har 
beviset ovenfor ingen likhetstrekk med Arki-
medes’ opprinnelige bevis. Man kan trygt si at 
Arkimedes’ argument er et av de store mester-
stykkene i antikkens matematikk, men med litt 
algebra og analyse er det innenfor vår rekke-
vidde.

Litteratur
Edwards, C. H. jr (1979). The Historical Develop-

ment of the Calculus, Springer.
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Strategier, strategiobservasjon  og strategiopplæring 
– Med fokus på elever med matematikkvansker
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Audun Holme

Matematikkloftet: Allan Turing
Genial matematiker, 
kodeekspert og homofi l martyr
Da den andre verdenskrig brøt ut, ble Turing 
trukket inn i arbeidet med kryptografi , altså 
kodeteori eller vitenskapen om hemmelig skrift. 
Tyskerne hadde en legendarisk kodemaskin 
som de hadde kalt Enigma, eller Gåten (Holme, 
2009). Men Enigma viste seg å være mindre 
gåtefull enn tyskerne hadde trodd. Det er nemlig 
mange ting å ta hensyn til i slike saker!

Det hadde seg slik at denne kodemaskinen, 
som var i bruk under den første verdenskrig, 
etter freden ble forvaltet og videreutviklet av et 
kontor i Berlin, Schiffrierstelle eller Kodekonto-
ret. Her arbeidet det en underbetalt kontorist 
ved navn Hans Thilo Schmidt, som ble stadig 
mer fortvilet over de vanskelige kår som tys-
kerne hadde i denne tiden. I november 1931 tok 
Schmidt toget til Belgia. Han hadde med seg 
to bøker. Det var Gebrauchsanweisung für die 
Schiffriermachine Enigma, og Schlüsselanleitung 
für die Schiffriermaschine Enigma, altså bruks-
anvisningen og nøkkelveiledningen for kode-
maskinen. Vel fremme i Belgia solgte han disse 
to topphemmelige dokumentene til franskmen-
nene. 

Etter seieren i den første verdenskrig med de 

harde fredsvilkårene Tyskland hadde fått, med 
Keiserens abdikasjon og et nytt regime på plass i 
Tyskland, følte franskmennene seg rimelig sikre. 
De gjorde ikke noe særlig med hele Enigma 
saken. Men polakkene visste bedre. I Polen var 
man temmelig sikker på kruttet måtte holdes 
tørt! Så da Frankrike tilbød Polen å kjøpe de 
to hemmelige dokumentene som den tyske for-
ræderen hadde solgt dem, bladde de villig opp 
og sikret seg bøkene! Polakkene arbeidet med 
kodemaskinen med noen av sine beste matema-
tikere på saken. 

Tyskerne lå imidlertid ikke på latsiden. Da 
den andre verdenskrig brøt ut, hadde de videre-
utviklet kodemaskinen. Den grunnleggende 
konstruksjonen var nok den samme som før, 
men de hadde gjort den mye mer innviklet og 
vanskelig å fi nne ut av. 

Da Polen ble angrepet, sørget de polske myn-
dighetene for at alt de visste ble stilt til rådighet 
for britene. De allierte hadde dessuten fått tak i 
noen eksemplarer av selve maskinen og hadde 
nå nok kunnskap om Enigma til å bygge en 
kopi av maskinen. I februar 1940 fant de allierte 
dessuten tre kodehjul fra Enigma på en erobret 
tysk ubåt. I tillegg fi kk de tak i annet materiale 
om maskinens konstruksjon.

Men dette skulle ikke være noen katastrofe 
for tyskerne. Det er et grunnleggende prinsipp 
ved all kryptografi  at en må basere en kodes 
sikkerhet på den muligheten at fi enden har full 

Audun Holme, tidligere Universitetet i Bergen
holme@math.uib.no
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kjennskap til selve koden: Sikkerheten må hele 
tiden ligge i den hemmelige nøkkelen. 

Selv om de allierte hadde en kopi av maski-
nen, var arbeidet med å dekode en kodet mel-
ding en formidabel oppgave. Denne oppgaven 
var ikke mulig ved kjent teori eller teknologi, en 
måtte utvikle helt nye arbeidsredskaper. 

Ved å ta utgangspunkt i sine idéer om 
Turing-maskinen, som lå bak hans epokegjø-
rende løsning på Entscheidungsproblemet (se 
også Gjone, 2008, s. 2–6), kunne Turing lede 
konstruksjonen av gigantiske mekaniske data-
maskiner. Så her gikk han sikkert i Charles Bab-
bages fotspor (se artikkelen om koder i Holme, 
2009, s. 52–54). Disse datamaskinene ble kalt 
for Bombere. 

Turing arbeidet ved det legendariske etterret-
ningssenteret i Bletcheley Park i Buckingham-
shire. Ved hjelp av Bomberne kunne de søke sys-
tematisk etter den riktige nøkkelen til de kodede 
meldingene som var blitt avlyttet. Når en har 
fanget opp en kodet melding, er det som vi har 
sett en rekkefølge av tilsynelatende meningsløse 
bokstaver, eller andre tegn. Dekodingen består i 
å bruke en resept, eller en nøkkel, som gjør det 
mulig å velge den rette av enormt mange mulige 
oppskrifter for å erstatte tegnene i den kodede 
meldingen med andre tegn, som gir meldingen 
mening. For å sette sammen en mulig nøkkel 
må en foreta mange intelligente gjetninger og se 
om en da får meningsfylte ord og setninger. Da 
er det fl ere muligheter å velge mellom, og disse 
mulighetene må vektlegges ulikt, avhengig av 
hva en har funnet ut tidligere. I valget mellom 
fl ere mulige hypoteser, må en ta hensyn til at 
selv om de alle er mulige, er deres grad av tro-
verdighet forskjellig. Her benyttet Turing noe 
som i dag kalles Bayesiansk statistikk. I denne 
metoden ligger det at etter hvert som den inn-
sikten en fi nner øker, må vektleggingen justeres 
fortløpende. Den innsikten en har vunnet inn, 
betraktes rent statistisk som en bibetingelse. Sta-
tistikk med bibetingelser styres av det såkalte 
Bayes’ teorem, derav navnet «bayesiansk» sta-
tistikk. Metoden er ikke ukontroversiell, fordi 

en kommer galt ut dersom en har for bastante 
forutinntatte meninger, før det er foretatt noen 
undersøkelser i det hele tatt. Men i andre situa-
sjoner kan metoden være vellykket, og dette var 
en av disse heldige situasjonene. 

Turings arbeid var helt avgjørende for at de 
allierte kunne vinne krigen i Atlanterhavet, fordi 
det ble mulig å lese den tyske ubåttrafi kken. Da 
krigen sluttet, hadde Turing dessuten planene 
klare for en elektronisk datamaskin. Fremtiden 
så lovende ut for Turing, selv om hans arbeid 
med kodemaskinen ble holdt hemmelig til 1970-
tallet. En datamaskin etter hans idéer ble bygget 
ved Manchester University, og han startet arbei-
det på et helt nytt fagfelt som han grunnla, det 
vi i dag kaller kunstig intelligens. 

I 1950 publiserte han en artikkel i tidsskriftet 
Mind, om datamaskiner og intelligens. Det er her 
han foreslår den berømte Turing-testen for intel-
ligens: Anta at et menneske og en programmert 
datamaskin blir stilt spørsmål av en person ved 
tekstmeldinger. Dersom det ikke er mulig for 
intervjueren å avgjøre hvem som er menneske 
og hvem som er datamaskin, da er det urime-
lig å ikke ville si at datamaskinen er intelligent, 
skriver Turing.

I 1951 ble han valgt til et fellowship i the Royal 
Society, altså vitenskapsakademiet. Ved slutten 
av 1951 hadde han dessuten avsluttet sitt arbeid 
om matematisk biologi, det er et arbeide som har 
blitt klassisk. Fremtiden så lys ut for Turing.

Men så rammet katastrofen ham: I 1952 
var det et innbrudd i Turings leilighet. Da han 
anmeldte dette til politiet, fortalte han ganske 
naivt at han hadde en homofi l venn boende hos 
seg. Dermed mistet politiet interessen for inn-
bruddstyvene, og arresterte i stedet Turing for 
denne grove krenkelsen av den offentlige mora-
len! Han ble tiltalt for Gross indecency contrary 
to Section 11 of the Criminal Law Amendment 
Act 1885. Turing ble offentlig skandalisert og 
ydmyket. Hans sikkerhetsklarering ble trukket 
tilbake, og han ble tvunget til å gå til behandling 
hos en psykiater for å få bukt med sin homofi le 
legning. Han måtte ta injeksjoner av østrogen. 
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Dette gjorde ham impotent og overvektig. Han 
fi kk en alvorlig depresjon, og alt gikk i svart for 
ham. 7. juni 1954 smurte han et eple inn med 
cyanid, og spiste nok av det til at han døde. I en 
alder av førtito år begikk et av de største genier 
i forrige århundre selvmord. 

Mer informasjon om Allan Turing fi nner 
du i Gjone (2008), Holme (2007) og Teuscher 
(2004).

Litteratur
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Holme, A. (2007). Da matematikken ble til. 

Cappelen Damm, Oslo.
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elevane faktisk måtte lære basiskunnskapane i 
faget, då dei ikkje hadde noko «elevbok» eller 
formelsamling å støtte seg til i del 1. 

GeoGebra er godt eigna til utforskande opp-
gåver. Anne-Mari Jensen har ein fi n presenta-
sjon av slike oppgåver i Tangenten nr. 3 2008. Vi 
jobba med denne oppgåvetypen i 1STA skule-
året 2006/2007, og det gav eit godt grunnlag 
når vi seinare kombinerte forskjellige verktøy i 
ulike representasjonar av matematiske saman-
hengar. 

På www.geogebra.no er det konkrete eksem-
pel på undervisningsopplegg som byggjer på 
modellen på fi guren nedanfor.

Både eigne erfaringar og seinare studiar har 
styrka trua på at dette kan vere ein av fl eire 
brukbare modellar for vellukka bruk av IKT i 
matematikkopplæringa.

(fortsatt fra side 27)
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Monica Iren Haugsbakk

Statistikk er alfa 
og omega for oss
Elevers møte med statistikk gjennom 
offshoreindustriens briller
Samarbeidet mellom skole og bedrift fi kk faglig 
ansats da bedriftslederen innledet samarbeidet 
med niendeklassingene ved å si: «Statistikk 
er alfa og omega for oss, uten den famler vi i 
blinde.»

Vi var en gruppe matematikkstudenter ved 
Høgskolen i Bergen som fi kk lov til å delta i en 
noe spesiell praksis. I løpet av tre uker skulle vi 
undervise elever på 9. trinn. De skulle arbeide 
med matematikk i en praksisnær kontekst. Elev-
ene samarbeidet med en lokal bedrift som lå i 
forholdsvis kort avstand fra skolen. For oss var 
det viktig å arbeide med et matematisk emne 
som kunne brukes i den praktiske konteksten 
læringen skulle knyttes til. Det var også viktig 
at emnet var mye brukt og hadde nytteverdi i 
bedriften vi samarbeidet med. Statistikk var 
tema i studiet vårt denne perioden og nettopp 
dette emnet var nært knyttet til praksis. Med 
praksisnær kontekst mente vi ikke at elevene 
nødvendigvis skal jobbe i bedriften, men de 
skulle arbeide med reelle matematiske situasjo-
ner og materiale fra bedriftens virkelighet og 
praksis. For at elevene skulle få erfaringer med 

matematikkens betydelige rolle i dagens sam-
funn, måtte de eksponeres for arenaer der de 
kan få oppleve dette. Vi ville at elevene skulle 
føle at arbeidet de gjorde var reelt og at det 
hadde nytteverdi. Fra vår korte erfaring med 
undervisning i skolen var vi kjent med at elever 
til stadighet spør hvorfor de skal lære om ulike 
områder innenfor matematikken, hva de skal 
bruke den til. Ledelsen ved bedriften møtte 
elevene ved å fremheve statistikkens betydning. 
De ga konkrete eksempler på områder hvor 
bedriften brukte statistikk daglig og hvordan 
den ble brukt. Slik la de grunnlag for elevenes 
og vår motivasjon for arbeid med matematikk. 
En av våre intensjoner med å prøve ut denne 
formen for praksis var at elevene skal oppleve 
nytteverdien i arbeidet sitt. De skulle kjenne på 
at de visste hvorfor vi jobbet med det vi gjorde. 
De skulle få oppleve at deres matematiske kunn-
skaper fi kk konsekvenser.

Monica Iren Haugsbakk, student ved 
Høgskolen i Bergen
h114476@stud.hib.no

Artikkelen er skrevet på bakgrunn av 
samarbeid med Lisa Steffensen, Tove Mette 
Amundsen og Inger Elin Lilland (veileder). 
Arbeidet er knyttet til skoleutviklingsprosjektet 
Praksisnær undervisning i Fjell kommune 
(www.godesirklar.no) og forskningsprosjektet 
Læringssamtalen i matematikkfagets praksis 
(LIMP) ved Høgskolen i Bergen (www.hib.no/
fou/limp).
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For at våre intensjoner med prosjektet skulle 
ha en mulighet til å lykkes, måtte vi ha et sam-
arbeid med bedriften som fungerte for alle 
parter. Vi ønsket ikke å være en byrde i en ellers 
travel driftshverdag. Oppdraget måtte være 
reelt og av betydning, og derfor var vi avhen-
gige av et funksjonelt samarbeid. I samtaler med 
bedriftsledelsen kom vi studenter frem til ulike 
områder som både bedriften og vi syntes kunne 
være nødvendig å få oversikt over og interes-
sant å belyse statistisk. De fortalte at de burde 
hatt bedre sortering og oversikt over produserte 
ventiler og over metall som ble brukt. Elevene 
fi kk kopi av oversikten over «ordrereserven» for 
å få muligheter til å jobbe litt med materialet 
før de skulle møte bedriften. Slik kunne de også 
forberede spørsmål de ønsket å stille. Klassen 
skulle bare ha ett møte med bedriften, og vi 
ville at elevene skulle ha bakgrunnskunnskap 
før dette møtet. For at oppgavene skulle opp-
leves som hensiktsmessige, informerte ledelsen 
elevene om sine ønsker og behov på dette møtet. 
Det var her vi så at elevene skjønte hensikten 
med oppdraget. Det blir fremhevet hvor viktig 
statistikk over produserte ventiler var for å 
opprettholde lagerbeholdningen og i forhold til 
videre innkjøp av råvarer. I løpet av dette møtet 
ble elevene informert om at dersom arbeidet ble 
tilfredsstillende utført skulle de få betalt en sum 
til klassekontoen. Måpende konkluderte elevene 
med at dette måtte være et viktig arbeid. Vi var 
opptatt av å formidle at vi skulle på møte med 
bedriften, ikke på «bedriftsbesøk». Dette skulle 
ikke være liksom-virkelighet, men virkelig-vir-
kelighet. Bedriften hjalp oss med det. 

Bedriften driver med ventilproduksjon for 
bruk i offshoreindustrien. Som studenter var vi 
bekymret for at dette kunne være en kontekst 
som lå for langt fra elevens dagligliv og at dette 
kunne redusere interessen og elevens mulighe-
ter til å jobbe matematisk med oppgavene de 
fi kk. Vi var redde for at spriket mellom elev-
enes virkelighet og bedriftens virke var så stort 
at matematikken kunne bli instrumentell fordi 
elevene ikke ville klare å refl ektere kritisk over 

sammenhengen mellom den matematikken de 
brukte og konteksten den inngikk i. 

Noen elever jobbet med utgangspunkt i 
ordrereserven fra bedriften. Ordrereserven 
inneholdt oversikt over alle produserte ventiler 
de siste 14 måneder med opp imot 1600 enheter. 
Selv om de belyste ulike sider av informasjonen 
reserven inneholdt, klarte de å hjelpe hveran-
dre både i sorteringsprosessen og i de grafi ske 
fremstillingene. Dette ga elevene erfaringer med 
at samme matematiske metode ofte blir brukt 
selv om det er ulik ikke-matematisk informa-
sjon en jobber ut i fra. Arbeidet med sorteringen 
foregikk ved hjelp av Excel regneark. For de aller 
fl este var dette et hjelpemiddel de ikke hadde 
brukt i en slik sammenheng før. For at elevene 
skulle erfare hvor godt hjelpemiddel Excel er, 
var det av stor betydning at datamaterialet var 
så stort og uoversiktlig at de ikke hadde mulig-
het for å gjøre dette manuelt innenfor en kort 
tidsperiode. Det er ikke lett å forstå hensikten 
med å sortere noe når en enkelt kan se hvilken 
variabel det er mest av. 

For å understreke betydningen av elevenes 
arbeid ble det lagt vekt på at prosjektet skulle 
munne ut i et produkt som elevene skulle 
formidle til bedriften og få respons på. Det å 
formidle sine funn og resultater ville vi skulle 
fremme en følelse av at det arbeidet de gjorde 
var av betydning. Det kan ikke ha noen nytte for 
bedriften at klassen belyser deres ordrereserve 
dersom elevene ikke formidler sine funn tilbake 
til bedriften. Vi mener at en ofte legger opp til at 
elever skal fi nne ut av ting, gjerne i en praktisk 
kontekst, for deretter bare å konstatere at arbei-
det er gjort. Da kan vi imidlertid spørre oss: 
Hvorfor gjør vi akkurat dette? Hvilken betyd-
ning har det at vi fi nner ut slik og slik? Hele 
klassen jobbet med emnet statistikk, men med 
ulike deler av den. Det ville si at elevene fi kk 
ulike erfaringer innenfor emnet, og det gjorde at 
alle fi kk mulighet til både å formidle og ta imot 
informasjon. Resultatene elevene kom fram til 
var viktige, fordi ingen andre hadde funnet ut 
det samme. Dette ser vi fordeler med. Elevene 
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fi kk mulighet til å informere både bedriften 
og medelever om sine unike resultater. Samti-
dig erfarte vi at elevene hadde fått god innsikt 
i emnet statistikk, og utviklet et grunnlag for å 
sette seg inn i og ta imot hele eller deler av den 
informasjonen medelever formidlet.

Den ikke-matematiske kunnskapen har 
innvirkning på hvordan du velger å angripe 
et problem matematisk 
Lena valgte å se på hvor stort antall det pro-
duseres av hver type ventil. I ordrereserven 
var de ulike typer ventiler beskrevet med mer 
eller mindre kryptiske benevnelser som verken 
elever eller vi studenter hadde forutsetninger 
for å forstå. Vi visste ingenting om denne typen 
ventiler og deres funksjoner. Lena sorterte rent 
instrumentelt etter benevnelsene på ventilty-
pen. Hun kom opp med en frekvenstabell som 
inneholdt alle de variabler som ordrereserven 
besto av. Hun viste frem en frekvenstabell med 
20 variabler. Det viste seg imidlertid at noe var 
ført opp som reservedeler. Hun kom fram til at 
en oversikt over produserte ventiler ikke skulle 
inneholde reservedeler, fordi de ikke var venti-
ler. Dette ledet til at hun stilte seg spørrende til 
om det var fl ere «ting» i reserven som ikke var 
ventiler. For å fi nne ut av dette, søkte Lena hjelp 
hos bedriften. Lena måtte kontrollere sin mate-
matisering opp mot den virkeligheten som den 
beskrev. Dette var erfaringer elever fi kk ved å 
jobbe i en praksisnær kontekst. Den kompliserte 
virkeligheten måtte forenkles og irrelevante fak-
torer måtte «skrelles» bort. I sin søken om hva 
som var ventiler og hva som eventuelt ikke var 
ventiler, tok Lena med seg sin foreløpige fre-
kvenstabell til en av bedriftens ansatte. Her fi kk 
hun nødvendig informasjon om de variablene 
hun hadde sortert etter. Det viste seg at samme 
ventiltype var ført opp med ulike benevnel-
ser, og Lena fi kk en innføring i hvilke ventiler 
som var av samme type. Hun noterte fl ittig og 
dro rett tilbake til skolen og gjorde om på sin 
frekvenstabell. I den bearbeidde frekvensta-
bellen redusertes antallet variabler fra tjue til 

syv. Det var en merkbar forskjell på Lenas og 
mange andre elevers pågangsmot og motiva-
sjon før og etter dette møtet. Etter hvert som 
elevene fi kk kunnskap om produktene de hadde 
som arbeidsgrunnlag, jobbet de mer selvsten-
dig og spurte hverandre om hjelp. Vi studenter 
ble nesten litt overfl ødige. Dette fi kk oss til å 
refl ektere over hvilke ikke-matematiske kunn-
skaper en må råde over for å kunne sortere data 
og bestemme hensiktsmessige variabler. I vårt 
tidligere arbeid med statistikk hadde verken 
elevene eller vi blitt stilt ovenfor situasjoner som 
kunne fremprovosert slike refl eksjoner. Alle 
oppgavene i lærebøkene til elevene inneholder 
kjente og forutsigbare kontekster. Denne opp-
levelsen forteller oss noe om at dersom elever 
skal kunne matematisere virkeligheten, må de 
ha kunnskaper om eller muligheter for å skaffe 
seg kunnskaper om relevant ikke-matematiske 
forhold som det aktuelle matematiske proble-
met representerer. Dette fi kk Lena når hun gikk 
til bedriftens ansatte for å få hjelp til å defi nere 
hensiktsmessige variabler og fi kk informasjon 
om essensielle kriterier ved ventilene som var 
avgjørende for sorteringen. Hun hadde på for-
hånd ikke noe kunnskap på dette området, men 
hun visste hvor hun kunne fi nne det. En slik 
evne til å søke nødvendig informasjon ser vi 
som viktig grunnlag for videre læring.

Hva stimulerer til refl eksjoner i matematikk? 
Hva er motiverende for elever i arbeidet med 
matematikk?
Når det matematiske problemet er for innviklet 
eller rett og slett for enkelt virker det som om 
det ikke er motiverende på elever. Det som er 
for komplisert kan elevene avskrive for eksem-
pel ved å ikke engang prøve seg. Eller elevene 
kan gjøre en instrumentell matematisk hand-
ling som de ikke er i stand til å vurdere om er 
hensiktsmessig slik vi så Lena sorterte første 
gangen. Det kan også være motsatt, at det hele 
er så banalt enkelt at det ikke krever noe dypere 
refl eksjon. Vi var redde for at vi hadde havnet 
på det første. Men det viste seg at så lenge elev-
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ene visste hvor de skulle gå for å hente informa-
sjon, virket konteksten vi knyttet oss til stimu-
lerende på arbeidet. Parallelt med at de jobbet 
med statistikk, satte de seg også inn i de aktuelle 
områdene ved bedriften. Vi så at vi i utgangs-
punktet hadde undervurdert elevenes evne til 
å jobbe med matematikk i en så pass ukjent og 
lite begripelig kontekst. Vi så også at elevene tok 
jobben på alvor. Det var ingen løse gjetninger, 
og elevene stilte høye krav til arbeidet sitt. Det at 
de skulle få betalt for godt utført jobb la føringer 
for at arbeidet skulle være av god kvalitet. Her 
var det ikke om å gjøre å bli (fort) ferdig, men 
å få gjort en god nok jobb. Før praksisperioden 
hadde vi fått spørsmål fra veilederen vår om hva 
vi ønsket å oppnå i vår praksis, hva som ville 
være vår «ideelle situasjon». Vi hadde et bren-
nende ønske om at elevene skulle bli revet med 
i prosjektet og nesten få «stjerner» i øynene. Vi 
følte at det var dette som var i ferd med å skje 
etter hvert som arbeidet skred fremover. Det tok 
litt tid før vi så at det tentes noen gnister, og vi 
lurte på om vi hadde gått på en liten smell. Men 
etter hvert så vi at arbeidsmoralen til fl ere elever 
endret seg drastisk. De arbeidet i friminutter, 
elever møtte tidlig opp til undervisning, stilte 
spørsmål og var nysgjerrige. De var til og med 
villige til å ofre klassens time for å evaluere pro-
sjektet. På denne evalueringen kom det fram at 
elevene mente det var viktigere å kunne bruke 
matematikken enn å regne i bøker.

Tidsaspektet ved praksisnær matematikk
Det lå mange utfordringer tidsmessig ved å 
skulle samarbeide med bedriften. Selv om dette 
er en lokal bedrift, tok det lang tid å forfl ytte 
hele gruppen fra skolen til bedriften. Skulle 
hele klassen møte samtidig måtte vi beregne 
en liten dag. Dette løste vi med at vi hadde et 
felles møte med bedriften der vi fi kk informa-
sjon om bedriften og deres behov for vår hjelp, 
en omvisning og anledning til å stille spørs-
mål. Det er også krevende for bedriften om det 
blir for mange møter. En travel arbeidsdag har 
knapt timer til det vanlige arbeidet. Det som ble 

løsningen for oss var at vi jobbet som et «kon-
sulentfi rma» for bedriften. Vi jobbet for dem, 
men arbeidsplassen vår var på skolen. Videre 
kommunikasjon foregikk ved hjelp av e-post og 
noen elever dristet seg til å bruke telefon (dette 
er skummelt). Selv om vi var på skolen, jobbet 
vi i en praksisnær kontekst. Vi mener at løsnin-
gen på problemet med tidsbruk kan ligge her. 
Det er ikke nødvendigvis slik at vi må være ute 
av skolens område for at det skal være praksis-
nært arbeid. 

Praksisnær undervisning kan anta ulike 
former, og ingen av dem må nødvendigvis være 
bedre enn de andre. Våre erfaringer viser oss at 
praksisnær undervisning i statistikk er et fl ott 
supplement til den tradisjonelle matematikk-
undervisningen. Denne erfaringen tar vi med 
oss ut i skolene vi skal jobbe i, og det blir defi -
nitivt ikke siste gang vi kommer til å jobbe på 
denne måten.
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Matematikkdidaktikk i 
lærerutdanninga
Asle Sletten

Man kan spørre seg om realfaga og matematik-
ken i særdeleshet er kommet i vanry i dagens 
norske samfunn? For egen del kan jeg forstå den 
politiske bekymring som følger av den nega-
tive holdning media og noen fagmiljøer viser. 
Egentlig er jeg dypt uenig i hestekuren som 
man i disse dager legger opp til i den offentlige 
skolen, tilsynelatende med større vekt på pugg 
og mindre vekt på forståelse. Men, kanskje er 
den likevel til en viss grad nødvendig for å få 
en skakk-kjørt opinion til å besinne seg og øke 
forståelsen for realfaga.

Jeg har erfaring med skolematematikken fra 
vel 20 år i grunnskolens ungdomstrinn og vok-
senopplæring, samt vel femten år i matematik-
kundervisning i lærerutdanninga. Slik jeg ser 
det, burde innhold, organisering og intensjoner 
ha gitt de ønskede resultater. De nye styrkings-
tiltakene mener jeg egentlig bare kan ses som 
presisering av intensjonene i eksisterende lære-
planer. Virkningen av reformene vil forhåpent-

ligvis endre opinionen i en positiv retning og 
motivere skolen til sterkere realfaglig innsats. 
Dette notatet skriver jeg mest på grunnlag av 
egne erfaringer med studenter og medlærere 
i lærerutdanninga i Tromsø omkring århun-
dreskiftet. Påstander som jeg kommer med er 
hovedsakelig satt fram for å provosere og få 
fram spontane motforestillinger hos menings-
berettigede kolleger.

I praksis opplever vi forskjellige og ofte mot-
stridende oppfatninger av begrepene «didak-
tikk», «fagdidaktikk» og «undervisningsmeto-
dikk». Den ulike begrepsforståelsen kan innby 
til merkelige misforståelser; jeg har opplevd 
å møte både faglærere og studenter som ikke 
klarer å se at kunnskaper i faget har noe med 
fagdidaktikk å gjøre. Jeg har møtt studenter som 
spør om hvorfor det skal være nødvendig for 
læreren å kunne mer matematikk enn elevene 
de kommer til å møte. De kan være uforstående 
til hvorfor lærerstudenter må venne seg til å se 
og akseptere andre løsninger på et matematisk 
problem enn den ene som lærebok og faglærer 
måtte foretrekke.

Asle Sletten, tidligere Høgskolen i Tromsø
asl-slet@online.no
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Jeg tar gjerne utgangspunkt i et meget enkelt 
matematisk problem for å vise hva jeg mener:

Hvor mange får vi når vi trekker 3 fra 31? 
Læreren vil selvfølgelig forvente at elevene 
innser at man ikke kan trekke 3 enere fra den 
ene eneren som vi har på enerplass i tallet 31. Å 
trekke 3 fra 1 går ikke, sier vi. Derfor må man 
låne 1 tier, eller 10 enere, fra de tre tierne man 
har i 31-tallet. Den kompetente fagdidaktiker 
vil derimot vite at eleven godt kan fi nne på å 
telle seg nedover fra 31 til 28. I et slikt tilfelle vil 
eleven sannsynligvis bare bli mer forvirret av 
lærerens ellers så velvillige og enkle forklaring.

Selv om eleven klarer å avkode låneproses-
sen (lærerens enkle forklaring) kan forvirringen 
likevel oppstå i neste trinn. Den gode fagdidak-
tiker vet nå at eleven kan komme fram til riktig 
svar på mange ulike måter. For eksempel ved å 
trekke tre enere fra de ti enerne man allerede 
har lånt og deretter legge til den ene eneren som 
man har på enerplass i tallet 31. Den gode mate-
matikkdidaktiker vet også at eleven godt kan 
tenke slik: «Jeg låner ti enere, dvs. at jeg låner en 
av de tre tierne som jeg har i tallet 31 og legger 
dem til den ene eneren som jeg har fra før. Da 
har jeg 11 enere og to tiere. Så trekker jeg 3 enere 
fra de 11 enerne og fi nner at jeg sitter igjen med 
2 tiere og 8 enere. Svaret er 28.» Det kan til 
og med tenkes at eleven tenker som følger: «Å 
trekke 3 fra 1 går ikke, jeg får trukket fra 2 enere 
for lite. Derfor må jeg låne 10 enere og trekke 
de 2 manglende enerne fra de ti enerne som jeg 
har lånt. Da sitter jeg igjen med åtte enere og to 
tiere. Svaret er altså tjueåtte.»

Alle de fi re eksemplene på løsningsmetode 
for dette enkle problemet forekommer ikke 
så rent sjeldent hos elever i grunnskolen, og vi 
matematikkdidaktikere vet at det ennå fi ns fl ere 
løsningsmetoder for dette enkle problemet. Det 
samme kan man si om alle matematiske pro-
blemstillinger, også om de mer avanserte og 
kompliserte matematiske problemstillinger. Det 
fi ns fl ere veier til målet. Den gode fagdidaktiker 
må derfor være så trygg i faget at ingen uvant vei 
mot målet vil overraske. Fagdidaktikeren vil da 

kunne samtale med eleven og kunne avdekke 
eventuelle logiske brister i elevens resonne-
ment.

Nå ser det ut til at man ønsker å redusere 
tidsbruken til slik problemløsning på den måten 
at man bestemmer seg for å prioritere en av løs-
ningsmetodene. Dette skjer uavhengig av den 
individuelle forståelsen og uten at man bruker 
tida på å drille inn andre prioriterte løsnings-
metoder på et høyere nivå. Fornuftige fagfolk 
vil kalle dette «puggeskole» og avsverge det hele. 
Fornuftige fagfolk vil derimot innse at fagkom-
petanse er en viktig del av fagdidaktikken. Stu-
denter og faglærere som etterlyser fagdidaktikk 
fordi det brukes for mye tid på faglige spesiali-
teter, er derfor på villspor. 

De tre enkle spørreordene hva, hvordan og 
hvorfor, kan være en god ledesnor for mange 
fagdidaktikere in spe. Hva som er objektet i det 
matematikkdidaktiske området er lett å se. Vi 
har for øvrig allerede vært inne på denne pro-
blemstillingen i det foregående. Matematikk-
faglig kompetanse er tingen. En lærer som skal 
formidle kunnskap må selv være trygg i faget.

Lærerstudenter som mener de ikke behøver 
å kunne mer matematikk enn det som står i 
elevenes lærebøker, gjør en skjebnesvanger feil. 
Dessverre innser de ikke dette før de står over-
for en elev som tenker litt utradisjonelt og løser 
matematiske oppgaver på en måte som avviker 
fra det som står i læreboka. Matematikklæreren 
kan da feilaktig komme til å avvise elevens løs-
ningsmetode som gal, selv om det skulle være 
læreren som ikke klarer å oppdage logikken i 
en tilsynelatende ulogisk framstilling. På den 
måten kan læreren i ren ubetenksomhet, eller 
på grunn av sviktende fagkunnskap, komme 
til å svekke elevens egen mestringsevne. Den 
gode fagdidaktiker vil derimot kunne følge 
elevens utradisjonelle tankeprosess og få eleven 
med på en vurdering av den «nye» løsningsme-
toden. Kanskje kan de to i samarbeid komme 
fram til at den løsningsmetoden som læreboka 
bruker kan være lønnsom å bruke i det lange 
løp. Eller man kan bli enige om at eleven kan 

tangenten 2 2009.indd   56tangenten 2 2009.indd   56 30.08.2011   22:45:4030.08.2011   22:45:40



tangenten 2/2009 57

benytte sin egen løsningsmetode så lenge den 
viser seg å være hensiktsmessig.

Å avvise en brukbar løsningsmetode kan vise 
seg å være mer ødeleggende enn en svekket selv-
tillit hos eleven, selv om det er ille nok. I «verste 
fall» kan eleven ha inspirasjonen til sin utradi-
sjonelle løsningsmetode fra hjemmet, og da vil 
lærerens avvisning kunne bli oppfattet som en 
uberettiget kritikk av elevens hjem. Hva det kan 
føre til kan vi bare tenke oss.

For å konkretisere problemstillinga noe 
videre, kan jeg ta et annet eksempel fra egen 
undervisning i grunnskolen. Unge elever har 
lett for å ty til bruk av uekte brøk når de skal 
regne med brøk eller forklare løsningsmeto-
der. Eldre elever (f. eks. foreldregenerasjonen på 
voksenopplæringa) har derimot lettere for å ty 
til blanda tall i stedet for uekte brøk. Begge deler 
kan føre fram til løsningen på en enkel måte, 
men av og til viser den ene metoden en enklere 
vei til målet. Derfor er det viktig for læreren å 
beherske begge fullkomment.

Når lærerstudenten beklager seg over mang-
lende fagdidaktisk undervisning i lærerut-
danninga, er det som regel fagmetodikk som 
savnes. Dvs. at studenten ikke oppfatter den 
analytiske drøfting av ulike løsningsmetoder 
som ledd i en viktig fagdidaktisk utviklingspro-
sess. Fortrolighet med ulike algoritmer eller løs-
ningsmetoder er jo egentlig matematikkdidak-
tikerens viktigste undervisningskompetanse, 
selv om studentene og ofte mange faglærere i 
lærerutdanninga ikke oppfatter fagkunnskapen 
som en del av fagdidaktikken.

Mange lærerstudenter spør seg om hvor-
for de skal arbeide videre med grunnleggende 
matematikk i lærerutdanninga når de fra egen 
skolegang allerede skal kunne minst like mye 
som de elevene de kommer til å undervise. 
Lærerskolens problem blir altså å få studentene 
med på forståelsen av at en grunnleggende og 
bred faglig forståelse vil være fagdidaktikerens 
viktigste undervisningskompetanse. Denne fag-
didaktiske komponenten er muligens den som 
er dårligst ivaretatt i dagens lærerutdanning, og 

grunnen til dette er innlysende.
Når man spør seg om hvorfor matematikk-

faget skal være en så viktig del av den obligato-
riske lærerutdanninga, så kan man nemlig få de 
underligste svar i fagmiljøene. Noen få av våre 
kollegaer ser på matematikken som en arvtaker 
etter latinen. Dvs. at matematikkundervisninga 
skal gi dem en mulighet til å lære elevene å 
bygge logiske modeller som for øvrig ikke behø-
ver å ha noen praktisk betydning. Riktignok vil 
matematikken i grunnskole og videregående 
skole kunne danne grunnlaget for videre utvik-
ling av ren matematikk på universitetsnivå, men 
jeg oppfatter ikke dette som målsetningen for 
matematikkundervisningen på det grunnleg-
gende nivået i lærerutdanninga.

Jeg sverger heller ikke til en religiøs motive-
ring. At elevens matematikklæring skal være en 
del av Guds vilje med oss her på jorden. Denne 
motiveringen har nok hatt noen tilhengere også 
i skoleverket, men er heldigvis i dag et tilbake-
lagt stadium, og brukes ikke lenger av noen 
som argument overfor elever som har vansker 
med å lære gangetabellen utenat (det at Gud blir 
lei seg).

I fare for å komme skikkelig på kant med 
kolleger som sverger til den rene matematikken 
som det eneste saliggjørende, tillater jeg meg å 
hevde at motivet for å lære matematikk i grunn-
skolen, er i hovedsak matematikkens anven-
delighet når det gjelder å forenkle og forklare 
sammenhengen mellom ulike konkrete fysiske 
størrelser. Dette kan konkretiseres ved ett enkelt 
eksempel. At de fysiske størrelsene vei, fart og 
tid for eksempel forholder seg til hverandre på 
en eller annen måte, det får elevene relativt 
tidlig erfare. For eksempel oppdager man fort at 
vei og tid kan være proporsjonale størrelser. Jo 
lengre skolevei, dess lenger tid tar det å komme 
seg til skolen. At tid og fart kan være omvendt 
proporsjonale størrelser, det kan være like lett å 
oppdage. Jo fortere man kjører mellom hjem og 
skole dess kortere tid tar det.

Hvordan disse erfaringene skal konverteres 
til et enkelt og forståelig matematisk uttrykk, se 
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det må derimot bli matematikklærerens hode-
pine å fi nne ut av sammen med sine elever. Er 
det imidlertid en god matematikkdidaktiker 
burde oppgaven være overkommelig. Elevens 
motivasjon for å tilegne seg skolematematikken 
og videreutvikle de matematiske modeller, kan 
opplagt koples mot anvendt matematikk. Dvs. 
at eleven får sansen for å beskrive kompliserte 
fysiske sammenhenger i omgivelsene i enkle 
matematiske relasjoner.

HVA, HVORDAN OG HVORFOR? Matema-
tikklærere som er forberedt på å kunne besvare 
de tre enkle spørsmålene, vil også være gode 
matematikkdidaktikere.

Hva skulle vi derfor forvente at lærerstu-
denter etterspør i sin egen utdanning? Først og 
fremst faglig kompetanse. Dvs. allsidig trygg-
het i faget. Ikke nødvendigvis evnen til å møte 
ethvert problem med en fasttømret løsnings-
metode. Sannsynligvis er denne type fagkunn-
skap egnet til å imponere de fl este elever. Lærer-
studenten må imidlertid også være forberedt 
på å møte noen utradisjonelle tenkemåter hos 
elever og dermed være forberedt på å vurdere 
utradisjonelle løsningsmetoder.

Dernest må studenten utvikle didaktiske 
evner. En brukbar matematikkdidaktiker må 
selvsagt både kunne føle seg trygg på sin faglige 
kompetanse og beherske resten av didaktik-
ken. Kanskje blir dette for omfattende i et ordi-
nært heltidsstudium, og kanskje er det riktig å 
differensiere siste del av undervisninga mellom 
lærerstudenter som ønsker å utøve sitt fag på 
barnetrinnet og lærerstudenter som ønsker å 
søke seg til ungdomstrinnet eller til videregå-
ende skole.

Kanskje spesielt fordi matematikkdidaktik-
ken er så stemoderlig behandlet ved noen av 
lærerutdanningsinstitusjonene, så anbefaler jeg 
gjerne en artikkelsamling som professor Barbro 
Grevholm har stått for. Boka ble gitt ut på Fag-
bokforlaget i 2003 under Tittelen «Matematikk 
for skolen». Det er inspirerende lesning.

Multipliser fi ngrane som er nede: 4×3 = 12. 

 6×7 = 30 + 12 = 42. 

Vi kan lett teste alle kombinasjonane og sjå at 
det stemmer, men kvifor fungerer denne meto-
den? Det kan vi sjekke med litt enkel algebra.

Vi kallar fi ngrane som stikk opp på venstre 
handa for v. Fingrane som er nede på venstre 
handa er då 5 – v. Fingrane som stikk opp på 
høgre handa kallar vi h. Fingrane som er nede 
på høgre handa er 5 – h.

Algoritmen vi brukar er 

10(v + h) + (5 – v)(5 – h) = 10v + 10h + 25 – 
5v – 5h + vh =  25 + 5v + 5h + vh.

Korleis stemmer så dette med dei tala vi faktisk 
skal multiplisere med kvarandre?

Dersom det stikk opp 2 fi ngrar, symboliserer 
dette talet 7 (= 5 + 2). Generelt blir det på ven-
stre hand 5 + v og på høgre hand 5 + h. 

 (5 + v)(5 + h) = 25 + 5v + 5h + vh.

Mange blir forbløffa når dei ser fi ngermultipli-
kasjon første gong. Reaksjonane er ofte: Stilig! 
Kult! Systemet er raskt å lære, og dersom det 
kan føre til at fl eire lukkast med utrekningar i 
kvardagen, er det vel verdt å prøve for dei som 
ikkje får til å lære multiplikasjonstabellen på 
«gamlemåten». 

Redaksjonens kommentar: Les også Chris-
toph Kirfels artikkel om dette i Tangenten 8 
(4).

(fortsatt fra side 22)

tangenten 2 2009.indd   58tangenten 2 2009.indd   58 30.08.2011   22:45:4030.08.2011   22:45:40



tangenten 2/2009 59

Gang – igen, igen
Inge Henningsen

I sit debatindlæg i Tangenten 4/2008 om PISA-
opgaven Gang uddeler Svein Lie røde og gule 
kort til forskellige personer, der efter hans 
mening har  kritiseret opgaven på en urime-
lig måde. Disse kritikere har bl.a. hævdet at en 
formel der angav omvendt snarere end direkte 
proportionalitet mellem skridtlængde og skridt-
hastighed, var den rimeligste, når man ville 
modellere mænds gang. Mens Svein Lie mener 
at den direkte proportionalitet giver en «svært 
realistisk» beskrivelse.

Svein Lies debatindlæg illustrerer to centrale 
spørgsmål i forbindelse med PISAs håndtering 
af matematisk modellering
– Er opgaverne realistiske
– Hvis nej, gør det så noget?

Opgaven Gang
Der burde måske være grænser for det antal 
sider man kan bruge på en enkelt opgave. En 
relativt detaljeret gennemgang kan imidlertid 
være nødvendig for at kunne diskutere de to 
spørgsmål ovenfor. I PISA-opgaven hedder det 

For menn gir formlen n/P = 140 et tilnær-
met forhold mellem n og P hvor n = antall 
skritt pr. minutt og P = skrittlengde i meter.

Den uenighed, som Svein Lies debatindlæg 
handler om udspringer i første række af for-
skellige opfattelser af hvilken situation  form-
len i opgaven forsøger at modellere. Er det en 
populationsmodel der beskriver strukturelle 
(gennemsnitlige) sammenhænge mellem skridt-
længde og hastighed i en bestemt gruppe per-
soner, eller skal formlen beskrive ændringer i 
enkeltpersoners gang? 

Man kan måske blive lidt klogere ved at læse 
hvad professor Mogens Niss, der er medlem af 
det internationale PISA-konsortiums ekspert-
gruppe i matematik, skriver om opgaven Gangs 
tilblivelse: 

Opgaven har en «ældgammel» historie i 
PISA. I det oprindelige forslag fra opga-
vekonstruktørerne blev det nævnt, at 
den omhandlede ligning (n/P = 140) skal 
betragtes som en empirisk fremfundet 
«ligevægtsmodel», der beskriver en sam-
menhæng for en stor skare af mennesker, 
der går i deres normale tempo […]. Den 
resulterende opgavepræsentation giver 
imidlertid anledning til en helt anden – 

Inge Henningsen, Københavns universitet
inge@math.ku.dk

tangenten 2 2009.indd   59tangenten 2 2009.indd   59 30.08.2011   22:45:4030.08.2011   22:45:40



2/2009 tangenten60

og misvisende fortolkning af modellen, 
nemlig som en model, der gælder for DEN 
ENKELTE ved alle mulige skridtlængder og 
hastigheder, og ikke kun i en ligevægtssitu-
ation, men ved større afvigelser er modellen 
simpelthen meningsløs […] (Niss 2005)

Svein Lie er tydeligvis tilhænger af den sidste 
beskrivelse, efter hvilken modellen udsiger 
noget om enkeltpersoners gang, mens hans kri-
tikere (mig selv inklusive) har læst opgaven som 
et forsøg på at formulere en «ligevægtsmodel» 
og har kritiseret formlen derudfra.  

En alternativ opgave
Før man begynder diskussionen om hvad der er 
den rimeligste fortolknin, må man konstatere, 
at det i sig selv er et alvorligt problem at opgaven 
er så upræcis, at der kan opstå stor uenighed 
om, hvad den egentlig handler om, særligt da 
opgaven rimeligt let kunne reformuleres, så den 
fremstod med et fornuftigt præcisionsniveau. 
Den kunne f.eks. have set sådan her ud:

Harald følger sin lillebror Bjarte  til skole. 
Drengenes gang kan tilnærmet beskrives 
ved formlen, P = 80/n, hvor P er længden af 
et skridt målt i meter og n er antal skridt pr. 
minut. Drengene går med jævn hastighed og 
med regelmæssige skridt. 

Harald tager 125 skridt i minuttet. Hvor lange 
skridt tager Harald?

Bjartes skridtlængde er 40 cm. Hvor mange 
skridt tager Bjarte i minuttet? Hvor hurtigt går 
drengene? Angiv resultatet både i m/minut og 
km/time. 

Denne version af opgaven relaterer til en vel-
kendt, snævert afgrænset situation. De to drenge 
følges ad og går altså med samme hastighed. 
Man kunne vælge en illustration der gjorde 
det naturligt at regne med regelmæssige skridt. 
Formlen i opgaven (med omvendt proportio-

nalitet) svarer til erfaringen hos børn der har 
prøvet at gå sammen med  en voksen, nemlig 
at den med de korteste skridt må tage de fl este 
skridt. Opgaven ville essentielt teste det samme 
som den oprindelige opgave, men den havde 
næppe givet anledning til diskussion mellem 
naturfagsdidaktikere.

Præcis og realistisk?
Vender vi tilbage til PISAs opgave Gang, kan vi 
begynde med at konstatere, at der også er uenig-
hed om tolkningen af opgaven inden for PISA-
miljøet. Niss mener, at hensigten med opgaven 
var at lave en populationsmodel, at tolkningen 
om at den gælder for en enkelt person er «mis-
visende» og at «ved større afvigelser er modellen 
simpelthen meningsløs.» Australian Council for 
Educational Research, et af de fi re uddannel-
seskonsortier der er hovedansvarlige for PISA, 
«løser» problemerne på en anden måde, nemlig 
ved at læse opgaven som om den givne formel 
faktisk medfører omvendt proportionalitet 
mellem skridtlængde og skridthastighed, som 
følgende citat fra den australske PISA rapport 
viser   

Students needed to recognize that as the 
pace length increases, so the number of steps 
per minute will decrease, and in order to 
gain credit for this item needed to carry out 
the actual calculation. (Thomson  2004, 
s. 64, min udhævning)

Den tyske PISA gruppe har følgende kommen-
tar til opgaven

Hverdagserfaringer med gang handler ofte 
om at gå fl ere sammen. Her synes formlen 
n/P = 140 at modsige erfaringen og frem-
kalder faktisk ofte afvisning. Derfor skal 
man altid – og det ville også have været 
bedre hvis det var sket i opgaven Gang – 
nøje beskrive den  situation som opgaven 
handler om. (Beispielaufgaben PISA 2003, 
min oversættelse)
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Svein Lie mener på sin side at den «givne formel 
er svært realistisk,» idet 

erfaring kombinert med refl eksjon tilsier 
(for én og samme person) at når vi øker 
farten, så gjør vi det ved å øke både fre-
kvens og skrittlengde samtidig. (Lie 2008, 
s. 51)

At Svein Lie ikke altid har opfattet opgaven 
sådan fremgår imidlertid af den norske rapport 
om PISA 2003 (Kjærnsli, Lie  m.fl ., 2004), hvor 
man konstaterer at det «formlen uttrykker, er 
nemlig ikke helt intuitivt, snarere tvert imod.» 
Her er man også helt opmærksom på proble-
merne med den upræcise formulering.

Noe av problemet skyldes en manglende 
presisering i oppgaven. Det man gjerne 
tenker på når man leser oppgaven , er at 
den kan brukes til å sammenlikne personer, 
for eksempel en høy og en lav person, som 
går ved sida av hverandre. I dette tilfellet 
vil en sammenlikning mellom disse per-
soner selvsagt vise  at lange skritt svarer til 
lavere takt eller frekvens altså en omvendt 
proportionalitet. Denne formlen gjeller 
imidlertid for én mand, og den beskriver 
hva som skjer når denne mannen endrer sin 
skittlengde eller takt  […] Når det gælder 
autenticiteten af den konkrete problemstil-
ling må svaret være, at den er i nogen grad 
konstrueret. Det er vanskeligt at tænke sig, 
at nogen skulle have behov for at benytte 
akkurat denne formel. (Kjærnsli, Lie, m.fl . 
2004, s. 89, min udhævning) 

I dag mener Svein Lie imidlertid at der er tale 
om en «rimelig god modell» hvad man kan 
indse «ved at studere og refl ektere over sin egen 
gang (med variabel fart!).» (Lie 2008, s. 51).  
Lena Lindenskov fra det danske PISA-konsor-
tium tilsvarende forsvarer opgaven ved at sige 
«Det passer nu meget godt for min måde at gå 
på» (Lindenskov 2005).

Men er det overhovedet acceptabelt at en 
model for mænds gang skal vurderes ud fra, 

hvordan forskellige personer selv synes at de 
går? Strukturelle sammenhænge mellem hvor 
lange skridt en person tager, og hvor mange 
skridt personen tager per minut under forskel-
lige omstændigheder, er indgående behandlet i 
den videnskabelige litteratur,  hvor der arbejdes 
både med populationsmodeller og med model-
ler for enkeltpersoner. (For en oversigt se f.eks. 
Öberg m.fl ., 1993). Det er beskæmmende, at  
forskningsresultater overhovedet ikke synes at 
spille nogen rolle i diskussionerne om PISAs 
opgaver. Kan den matematikdidaktiske verden 
seriøst mene at det er i orden at konstruere en 
opgave hvor man postulerer en sammenhæng 
uden hensyn til den eksisterende viden på feltet, 
for derefter at bede eleverne om at sætte ind i 
den formel, man nu tilfældigvis har fundet på 
og som nogen synes passer med deres erfaringer 
(mens andre synes noget andet)?  

Realistisk – under nogen omstændigheder?
Illustrationerne i PISA er tit meningsforstyr-
rende (se f.eks. Henningsen 2005 og Wedege 
2006), og billedet i Gang er ingen undtagelse. 
For at præcisere hvad der menes med skridt-
længde er vist aftryk af to skridt i sand. Men 
desværre har man valgt et billede, hvor de to 
skridt ikke er lige lange.   

Formlen n/P = 140 kan i forvejen være lidt 
svær at forholde sig til, fordi man skal kombi-
nere, P, længden af et enkelt skridt, med noget 
frekvensagtigt, nemlig antal skridt pr. minut. 
De fl este ville umiddelbart sætte sig ud over 
dette ved at regne med, at alle skridt var lige 
lange og at skridtfrekvensen var konstant. Men 
nu viser illustrationen så tydeligt, at skridtene 
ikke behøver at være lige lange, så hvad skal den 
opmærksomme elev da gøre?  

Det er betegnende for den lejrmentalitet der 
præger PISA at Svein Lie også mener at han må 
forsvare illustrationen.   

[…] skrittlengden øker på fi guren, noe som 
etter min mening i hvert fall i prinsippet 
er uproblematisk. Det står jo ingen steder 
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at farten og skrittlengden er konstante. 
Figuren kan gi et signal nettopp om at disse 
størrelsene varierer, og at opgavene handler 
om nettopp dette. (Lie 2008, s. 51)

Men hvis skridtlængden ikke er konstant, bliver 
det så ikke svært at svare på opgavens spørgs-
mål 1? Hvad er Haralds skridtlængde, hvis læng-
den af hans skridt varierer? Jeg skulle gerne se 
svaret på det spørgsmål, hvis opgaven virkelig 
handlede om, at farten og skridtlængden vari-
erede sådan som Svein Lie eksplicit siger. (Man 
skal her bemærke at de sædvanlige grænsebe-
tragtninger man f.eks. bruger for at defi nere 
km/timen for en bil ikke kan bruges på grund af 
den diskretisering som skridt repræsenterer.)

Helt bizart bliver det, når Svein Lie afslut-
ningsvis indrømmer både at opgaven er dårligt 
formuleret og at hans egen læsning for at være 
fornuftig forudsætter en helt anden formel: 

 […] kunne være formulert bedre, for 
eksempel ved at premissene for formelen 
gjennom begrepet ”måten at gå på” ble 
spesifi sert litt bedre, og at det kom tydeligere 
fram, at konstanten i formlen ikke er den 
samme for alle personer. (Lie 2008, s. 53, 
min udhævning)

Opgaveteksten specifi cerer klart og tydeligt at 
konstanten i formlen (med værdien 140) er den 
samme for alle mænd. At lave en model hvor 
konstanten i formlen varierer, som Lie foreslår, 
er ikke et spørgsmål om at tydeliggøre noget 
som helst, men om at konstruere en helt anden 
model. 

Amatørmodellering
Opgaven Gang er desværre ikke enestående. 
Den illustrerer tværtimod den amatørisme, der 
præger meget af modelleringen i PISA. Andre 
eksempler kan fi ndes i Henningsen (2005), 
Wedege (2006) og Hopmann m.fl . (2007). Vi har 
ikke adgang til alle PISA-opgaver, men mange 
af de offentliggjorte opgaver går helt på tværs af 
matematikundervisningens erklærede bestræ-

belser på at vise modellering som en seriøs akti-
vitet – ikke som noget der bagefter klistres på 
en bestemt formel. I virkelige anvendelser vil 
en matematiseringsproces bygge på et detalje-
ret kendskab til det problem man er i gang med 
at modellere. Yderligere vil det i modellerings-
processen – undtagen i de mest trivielle tilfælde 
– være nødvendigt at træffe valg mellem forskel-
lige modeller, der alle kan være adækvate, men 
som kan føre til forskellige konklusioner. Det 
betyder, at en realistisk matematiseringsproces 
altid redegør for de gjorte antagelse. I PISAs 
opgaver forsvinder dette træk imidlertid fuld-
stændigt. Der opereres som om resultaterne af 
matematiseringsprocesser er entydigt bestemte 
(svar skal f.eks. ofte gives ved afkrydsning 
blandt et antal mulige svar) og problemerne er 
ofte ufuldstændigt og/eller misvisende formule-
ret. Trods intentionerne om det modsatte bliver 
anvendelserne banale ”lege”-problemer, hvor 
den refl eksive praksis der kendetegner virke-
lighedens matematiske anvendelser, forsvinder 
helt ud af billedet. 

Selvfølgelig kan opgaverne i PISA ikke 
beskrive komplicerede modelleringsprocesser. 
Men det er trods alt ikke uoverkommeligt at 
fi nde enkle situationer at modellere og at give 
en nogenlunde præcis beskrivelser af disse. Og 
givet PISAs ressourcer, samt den betydning 
resultaterne tilskrives, burde det være et krav, at 
PISA benytter opgaver af rimelig kvalitet. Uden 
sådanne opgaver er det i hvert fald svært at tro 
på, at elevernes evne til at anvende matematik 
på reelle problemer har sammenhæng med deres 
præstationer i PISA. 

Referencer
Beispielaufgaben PISA 2003. pisa.ipn.ubi-kiel.de
Henningsen, I. (2005). PISA – et kritisk blik. 

MONA. Matematik- og naturfagsdidaktik: 
tidsskrift for undervisere, forskere og for-
midlere, 2005–1. 24–44

(fortsetter side 54)
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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

Norsk GeoGebra 
institutt, 
www.geogebra.no
Anders Sanne, Universitetslektor, 
Program for lærerutdanning, NTNU

Matematikksenteret har i samarbeid med 
Program for lærerutdanning NTNU etablert 
Norsk GeoGebra institutt (NGI). NGI er den 
offi sielle norske delen av International GeoGe-
bra Institute. NGI arbeider for å utvikle gratis 
GeoGebra-ressurser, tilby kurs og verksteder 
for lærere ved å bygge opp et nasjonalt nettverk 
av ressurspersoner. NGI skal utvikle GeoGebra 
videre og bidra til nasjonalt og internasjonalt 
samarbeid om matematikkdidaktisk forskning 
på bruk av GeoGebra og andre digitale verktøy 
i undervisningen.

GeoGebra er en åpen, gratis matematikkpro-
gramvare laget for skolen. I motsetning til kom-
mersielle programmer, har ikke GeoGebra en 
lønnet stab som kan tilby brukerstøtte og hjelp. 
GeoGebra baserer seg i stedet på at entusiastiske 
lærere i høy grad er i stand til å hjelpe hverandre 
ved å dele undervisingsopplegg og gjennom et 
åpent brukerforum på nettet. Forskning viser 

imidlertid at det er krevende for lærere å ta i 
bruk digitale verktøy i egen undervisning, og 
Matematikksenteret ønsker derfor å støtte opp 
under lærere som ønsker å utvikle sin kompe-
tanse innen bruk av digitale verktøy. GeoGe-
bra har i løpet at kort tid slått an blant norske 
lærere, og det er derfor naturlig for Matema-
tikksenteret å engasjere seg i GeoGebra.

Ressurspersoner
Mange av Matematikksenterets ressurspersoner 
og ansatte har i vinter blitt kurset i GeoGebra, 
og målet med opplæringen har vært sertifi se-
ring som GeoGebra-instruktører. I tillegg har 
Norsk GeoGebra institutt rekruttert en del nye 
ressurspersoner med spesiell interesse for bruk 
av teknologi i matematikkundervisningen. Vi 
har nå et nettverk med ressurspersoner som 
står klare til å holde GeoGebra-kurs rundt om 
i hele Norge. På våre nettsider www.geogebra.
no fi nner du et kart med oversikt over alle våre 
sertifi serte kursholdere.

Kurstilbud
Matematikksenteret tilbyr kurs på bestilling til 
skoleeiere, og våre ressurspersoner kan holde 
fl ere typer GeoGebra-kurs:
– GeoGebra-kurs som består av to kursda-

ger med nettbasert opplæring mellom. 
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Kurset gir en grundig innfø-
ring i programmet GeoGebra, 
og deltakerne vil få tilbud om 
å sertifi sere seg på GeoGebra 

etter avsluttet kurs.
– Digitale verktøy i undervisningen. Dette 

kurset tar for seg ulike typer digitale verk-
tøy som regneark, dynamisk programvare 
og symbolbehandlende verktøy. Kurset gis 
i samarbeid med Program for lærerutdan-
ning NTNU, og GeoGebra inngår som en 
viktig komponent.

– Skreddersydde opplegg der GeoGebra 
utgjør en del av en større kurspakke fra 
Matematikksenteret.

Som omtalt i Tangenten 1/2009, har LAMIS 
inngått et samarbeid med NGI. I løpet av 2009 
vil det bli holdt GeoGebra-kurs i samarbeid med 

lokallagene i Bergen og omegn, Bodø, Follo, 
Innherred, Nedre Buskerud, Oslo/Akershus, 
Rogaland, Vestfold, Østfold og Øvre Romerike. 
Dessuten vil NGI bidra på LAMIS sommerkurs 
på Hafjell i august. En oversikt over planlagte 
kurs fi nner du på moodle.geogebra.no.

Aktuelle konferanser for lærere
NKUL – Nasjonal konferanse om bruk av IKT 
i utdanning og læring, Trondheim 13.–15. mai. 
Tema for årets konferanse er Digital kompetanse 
i de grunnleggende ferdighetene. Nytt av året er 
at NKUL vil tilby kurs i engelsk, norsk og mate-
matikk i forbindelse med konferansen. Norsk 
GeoGebra institutt er ansvarlig for matematikk-
kurset i samarbeid med NTNU og Høgskolen i 
Sør-Trøndelag. Les mer om NKUL på www.nkul.
ntnu.no/2009

De blå søylene viser antall besøkende på www.geogebra.org i februar 2009 fra forskjellige land. Vi ser at det er 

mange treff fra store land som Frankrike, Tyskland og USA. De røde punktmarkeringene viser antall besøkende 

i forhold til innbyggertall, og vi ser at Norge skiller seg merkbart ut med høye besøkstall. Vi tror programmets 

popularitet i Norge kan skyldes Kunnskapsløftets fokus på digital kompetanse, tidlig norsk oversettelse av 

GeoGebra, relativ høy PC-tetthet i norsk skole, og det at mange norske lærebøker har eksempler med GeoGebra.
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The First International GeoGebra Confer-
ence 2009, Linz 14.–15. juli. Den første inter-
nasjonale GeoGebra-konferansen holdes på 
Hagenberg slott i nærheten av Linz i Østerrike. 
GeoGebra-konferansen vil fi nne sted rett etter 
konferansen Computer Algebra and Dynamic 
Geometry Systems in Mathematics Education 
(CADGME 2009), og kan med fordel kombine-
res med denne. NGI vil lede arbeidsgruppen om 
GeoGebra og e-læring. Begge konferansene retter 
seg mot forskere, utviklere og lærere. Les mer på 
www.risc.uni-linz.ac.at/about/conferences

LAMIS sommerkurs. Matematikk i tid og 
utvikling – matematikk og teknologi 6.–9. august 
2009, Hafjell. 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? 
NGI er ansvarlig for fl ere av verkstedene på 
sommerkurset. Mer info på www.lamis.no

Den skal gi forslag til forde-
ling av mål på klassetrinn, samt 
eksempler på innhold og kon-
kretisering av undervisning som 
skal føre elevene mot læringsmålene.

Veiledningen skal dessuten vise hvordan 
lærer kan integrere arbeid med de grunnleg-
gende ferdighetene i matematikkundervisnin-
gen, og hvordan arbeidsmåtene kan varieres. 

Videre skal veiledningene vise hvordan 
undervisningen kan legges opp for tilrette-
lagt opplæring. Vurdering er en viktig del av 
læringsprosessen, samtidig som den er et mål 
på grad av måloppnåelse. Det vil bli gitt eksem-
pler på vurdering underveis i læringsprosessen, 
og sluttvurdering. 

Veiledningen vil også inneholde artikler om 
vurdering, grunnleggende ferdigheter, kompe-
tanser i matematikk, og tilpasset opplæring. 
Disse artiklene vil gi en overordnet oversikt 
over disse temaene, slik at lærerne kan ta hensyn 
til dette når de skal legge opp undervisningen 
innenfor andre temaer enn det veiledningen gir 
eksempler på. 

For at veiledningene skal vise progresjon 
gjennom skoleløpet fra 1. trinn i grunnskolen til 
Vg2 i videregående skole, har faggruppen valgt 
å vise eksempler på hvordan læreplanen kan 
tolkes innenfor områder Tall og algebra.  Dette 
vil gi lærere ideer til og eksempler på hvordan 
de kan arbeide på tilsvarende måte med andre 
hovedområder og emner i matematikk.

Veiledningen skal publiseres på nettsidene til 
Utdanningsdirektoratet 15.06.2009.

Faggruppen som arbeider med veiledningene, 
ledes av faglig leder Ingvill M. Stedøy-Johansen 
ved Matematikksenteret, og består dessuten av 
Marianne Maugesten ved Høgskolen i Østfold, 
Tone Dalvang ved Sørlandet kompetansesenter, 
Vivi  Pedersen ved Universitetet i Oslo og Kris-
tian Ranestad ved Universitet i Oslo. 

Veiledning til 
læreplanene i 
matematikk
Ingvill Stedøy-Johansen

Matematikksenteret har fått i oppdrag av 
Utdanningsdirektoratet å lede utvikling av vei-
ledninger til læreplanene i matematikk. Veiled-
ningen skal vise eksempler på tolkning av kom-
petansemålene på alle trinn i grunnskolen, og 
for den obligatoriske matematikken i videregå-
ende skole.  

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen 65

tangenten 2 2009.indd   65tangenten 2 2009.indd   65 30.08.2011   22:45:4230.08.2011   22:45:42



Sammenheng 
mellom lærers 

kompetanse og elevers 
læring
Lill Sørensen 

Ressursperson for matematikksenteret og 
lærer ved Alsvåg barne- og ungdomsskole.

Kunnskapsdepartementet har fått utført et fors-
kningsprosjekt for å undersøke hvilke lærer-
kompetanser som kan øke elevenes læring. 
Dette er altså ikke en rapport som utelukkende 
ser på matematikkfaget. Rapporten kom i 2008 
og heter: Lærerkompetanser og elevers læring i 
førskole og skole (Nordenbo, 2008). Den  bygger 
på analyse av forskning som er gjennomført de 
siste årene, og bruker materiale både fra Norge 
og andre deler av verden. 

Jeg vil i korte trekk vise til funn fra rap-
porten av generell karakter i forholdet mellom 
lærers kompetanse og elevers læring, og spesielt 
det som berører matematikkfaget. Det er ikke 
mitt primære formål i denne artikkelen å drøfte 
resultatene, men jeg håper at den kan inspirere 
til akkurat dette fremover. 

Læring hos elever er ikke bare defi nert som 
målbare resultater, men på et bredere grunnlag 
som også ivaretar sosiale ferdigheter.

Personalets kompetanse betraktes som 
«[…] en kombinasjon av noe man har (kunn-
skaper), hva man gjør i klasserommet (ferdig-
heter) og hvilke verdier man legger til grunn for 
undervisningen (holdninger).» 

Læreradferd og elevers læring
Forskerne påpeker at lærerne lettes i utøvelse 
av sine undervisningshandlinger når klassens 
nivåspredning ikke er for stor. De viser også 
til at når lærernes undervisning fører til bedre 

læring vil dette også medføre en større ulikhet 
mellom enkeltelevers prestasjoner, større nivå-
spredning i klassen. De fant altså en sammen-
heng mellom dyktige lærere og stor nivåspred-
ning i klassen, men peker på at det er mulig å 
gjøre denne nivåspredninga mindre og samtidig 
beholde det høye læringsnivået. Her trekker de 
frem organisering av undervisninga og person-
lig tilbakemelding til enkeltelever som viktige 
faktorer, og lister opp følgende momenter som 
bør være i fokus for å oppnå både bedre læring 
og mindre forskjeller:

Detaljert planlegging: Når undervisningsma-
teriellet er tilrettelagt og minimal tid brukes til 
å komme i gang økes elevenes læring.

Klare undervisningsmål: Lærere som har 
klare mål både for den enkelte time, perioden 
og faget, og gjennom dette har eksplisitte mål 
for undervisningen oppnår bedre læring.

Elevstøttende ledelse: Når elevene trekkes med 
i for eksempel valg av aktiviteter og får mulighet 
til å ta ansvar, økes elevlæringen. Elevsentrert 
lærerpraksis som støtter elevene gjennom elev-
støttende atferd bidrar til elevenes læring, og 
kan i enkelte undersøkelser se ut til å ha større 
betydning enn faglig nivå og og undervisnings
erfaring(småskole).

Elevaktivering og elevmotivering: Læreradfer-
den har stor betydning for elevenes utvikling 
av indre motivasjon. Dersom læreren er domi-
nerende og  i liten grad innstilt på samarbeid 
fører dette generelt sett til at elevene utvikler 
lav motivasjon og svak selvtillit. Lærere som er 
kognitivt orientert oppnår en høyere grad av 
selvregulert adferd  (indre motivasjon) og det 
ser ut til at gutter profi terer bedre på denne type 
klasseledelse.

Organisering av aktiviteter og læring                                                                                  
«En undersøkelse viser at effektive lærere i mate-
matikk ofte starter og slutter undervisningen i 
plenum. I begynnelsen av timen gir den effektive 
lærer elevene innsikt i strukturering av timen og 
læringsmålene. I avslutningen skaper læreren et 
overblikk over det  som var mål for timen.»
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Dette var spesielt i forholdet til matematikk-
faget, men generelt kan man si noe om hvordan 
organisering av aktiviteter kan fremme læring 
i alle fag.

Synlig ledelse: En klar og tydelig ledelse av 
læringa, er ikke motsatsen til elevaktiv og elev-
støttende læring.

Relasjon til elevene: En lærer som er støttende 
og tolerant overfor elevens egne initiativ, frem-
mer elevenes læring.

Regelledelse: Støtte + regler = Læring. En 
synlig lærer som positivt oppfordrer til ønsket 
adferd, er i forkant og kan avverge situasjoner 
og er klar og tydelig på hva som er ønskelig elev-
adferd/elevaktivitet.

Videre fant forskerne at metoder som bygger 
på å trekke elevene aktivt inn i undervisningen, 
gjerne gjennom undervisning av hverandre så ut 
til å øke elevenes læring. Lærere som behersker 
og anvender fl ere undervisningsmetoder og som 
oppfordrer elevene til metakognisjon bidrar til 
økt elevlæring. Elever som får mulighet til å 
tenke gjennom hva de gjør og velge ulike stra-
tegier for å komme frem til løsningen, vil også 
kunne delta mer aktivt i eget læringsarbeidet. 
Gjennom et læringsklima som gir rom for ulike 
valg kan fl ere elever få bedre innsikt i både hvor-
for de selv velger som de gjør, og hvordan andre 
tenker. Forutsetningen for effektiv undervisning 
i et fag er at den befi nner seg innenfor elevenes 
læringspotensiale, og lærere som har forberedt 
alternative tilnærminger og forklaringer frem-
mer læring.

Lærere som anvender problemorientert 
undervisning i stedet for utenatlæring av algorit-
miske teknikker fremmer læring. Helklasseun-
dervisning fremmer elevenes læring bedre enn 
gruppe og prosjektarbeidet i faget matematikk. 
Lærebokbasert undervisning ser ut til å fremme 
bedre testresultat i dette faget, og lærere som 
kun gir gode karakterer for gode prestasjoner 
øker elevenes læring («streng karaktergiving»).

Oppdagelsesorientert undervisning i mate-
matikk, der elevene skal oppdage metoder og 
fremgangsmåter, ser ikke ut til å fremme læring. 

Heller ikke en undervisning der 
elevene skal beherske en rekke 
beregningsmetoder og rutiner 
ser ut til å fremme læring. Deri-
mot ser det ut til at det som best fremmer læring 
i matematikk er en undervisning der man rela-
terer innholdet til mange forskjellige sammen-
henger.

Hvordan kan resultatet av forskningen få 
konsekvenser for undervisning i matematikk?

Med bakgrunn i de funnene som er doku-
mentert her fremkommer det at matematikk 
har mye felles med øvrige fag, men på enkelte 
områder bør undervisningen i dette faget være 
annerledes enn i andre fag.
– Lærer bør i større grad lede læringsarbeidet 

gjennom felles start og felles oppsumme-
ring.

– Variasjon i metode og tilnærming er 
vesentlig for å nå fl est mulig elever.

– Det faglige innholdet bør i størst mulig 
grad relateres til mange forskjellige sam-
menhenger.   

– Helklasseundervisning der elevene får 
bidra med innspill og samtidig får person-
lig oppfølging og tilbakemelding gir positiv 
læringseffekt.

– Bruk av læreverk ser ut til å kunne ha en 
sentral plass i undervisninga.

Felles for alle fag er en klar og tydelig ledelse 
både av arbeidet og ikke minst klare og tydelige 
mål for læringsarbeidet.

Hvilken kompetanse hos læreren fremmer 
læring hos eleven?
Forskerne konkluderer med at det er tre kom-
petanser hos lærer som fremmer læring hos 
elevene:
 Relasjonskompetanse
 Regelledelseskompetanse
 Didaktikkompetanse

Ut fra kompetansebegrepet som lå til grunn 
for denne rapporten vil det si at lærerne må ha 
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kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen-
for disse tre områdene for å utføre/praktisere 
en undervisning som fremmer god læring for 
elevene. 

Rapporten viser til at oppdagelsesorientert 
undervisning i matematikk ikke ser ut til å 
fremme læring, men derimot har problemo-
rientert undervisning positiv effekt. Slik jeg 
forstår dette skal elever forske og undre seg, 
prøve seg frem og fi nne ut av ting, men dette 
skal settes inn i en faglig sammenheng gjennom 
felles oppsummering og kvalitetssikres av lærer. 
Det er når elevene blir overlatt til seg selv og på 
egenhånd skal konkludere at vi får mangelfull 
læring.

Et annet element som jeg gjerne vil kommen-
tere er den svake vektleggingen av lærers faglige 
kompetanse i rapporten. Men selv om det ikke 
spesifi kt er nevnt fagkompetanse her viser rap-
porten til at det er lærere som er faglig dyktige 
som bidrar til forbedret elevlæring. 

Jeg oppfordrer dere til å lese rapporten og 
kom gjerne med kommentarer og skrive leser-
innlegg til Tangenten. 

Litteratur
Nordenbo, S. E. (2008). Lærerkompetanser og 

elevers læring i førskole og skole: et syste-
matisk review utført for Kunnskapsdeparte-
mentet, Oslo : teknisk rapport. København, 
Dansk clearinghouse for uddannelsesfors-
kning.
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Kenguru og domino
Anne-Gunn Svorkmo

Kengurukonkurransen er ment å være en 
morsom og litt annerledes matematikkonkur-
ranse og ikke en prøve eller test på hva elever 
kan eller skal kunne. Hensikten med oppgavene 
er at de først og fremst skal vekke nysgjerrighet 
og skape interesse for matematikk. 

For å lette arbeidet med å registrere elevenes 
resultater på nett, har vi i år oppjustert og for-
enklet registreringssidene. Resultatsidene er 
forbedret med tanke på personvern.

Blant årets oppgaver fi nnes denne: 

Den brikken med fl est prikker (øyne) er her 
dobbel 6, den brikken med færrest prikker er 
dobbel 0. Tabellen nedenfor viser en oversikt 
over alle de 28 brikkene satt i et system: 

0–0 0–1 0–2 0–3 0–4 0–5 0–6

1–1 1–2 1–3 1–4 1–5 1–6

2–2 2–3 2–4 2–5 2–6

3–3 3–4 3–5 3–6

4–4 4–5 4–6

5–5 5–6
6–6

0 3 9 18 30 45 63
Sum antall prikker (øyne)

Til sammen er det 0 + 3 + 9 + 18 + 30 + 45 + 63 
= 168 prikker (øyne) på et dominospill bestå-
ende av 28 brikker. 

Hver dominobrikke er sammensatt av to 
kvadrater med et likt eller ulikt antall prikker. 
Dersom vi sorterer brikkene etter kvadrater 
med samme antall prikker, er det kanskje enda 
enklere å fi nne hvor mange prikker det er til 
sammen. Det er 8 kvadrater med 0 prikker, 8 
kvadrater med 1 prikk, 8 kvadrater med 2 prik-
ker osv. Antall prikker blir da: 8 · 0 + 8 · 1 + 8 · 2 
+ 8 · 3 + 8 · 4 + 8 · 5 + 8 · 6 = 8 · (1 + 2 + 3 + 4 + 5 
+ 6) = 8 · 21 = 168.

Jeg har på disse sidene tidligere kommet 
med tips til hvordan det kan arbeides videre 
med enkelte av kenguruoppgavene. Oppga-
ven ovenfor kan utvides ved å tenke seg et 
dominospill hvor brikken med høyest verdi er 
dobbel 8. Hvor mange brikker har dette spillet? 
Hvor mange brikker har et spill med brikker 

Et dominospill består av 28 brikker. Brikkene 
inneholder alle mulige kombinasjoner av 
prikker mellom 0 og 6. Det fi nnes også brikker 
med det samme antall prikker på begge sider.

Hvor mange prikker er det til sammen på alle 
de 28 brikkene?
(A) 84 (B) 105 (C) 126 (D) 147 (E) 168

kenguru    sidene
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opp til dobbel 9? Finnes det en 
sammenheng slik at det er mulig 
å si hvor mange brikker det er i 
et dobbel n-spill? Hvor mange 

prikker har de ulike spillene? La elevene selv 
utforske og lete etter mønster og sammenhenger 
i dominobrikkene. 

Vi kan kjøpe eller eventuelt lage domino-
spill med brikker opp til dobbel 9, dobbel 12, 
dobbel 15 og dobbel 18. Veldig få jeg har snak-
ket med kjenner til spillereglene for domino kalt 
«Fido-varianten». Spillet kan spilles av 3 – 7 per-
soner, og deltakerne må både addere, dividere 
og vurdere hvilken brikke det lønner seg å legge 
for å kapre fl est mulig poeng. Domino blir da et 
spill med mye matematikk! Det er her ikke bare 
om å kvitte seg med alle brikkene! 

Jeg forklarer her spillereglene ut fra at vi spil-
ler med brikker opp til dobbel 9, dvs. vi har i 
alt 45 brikker. 3 spillere trekker 13 brikker hver 
og holder disse skjult for motspillerne. Brikkene 
som er til overs er i reserve. Reglene er få og 
forholdsvis enkle.

Spillerne legger brikker på bordet etter tur. 
Spillet starter med at dobbel 9-brikken blir lagt 
på bordet. Dersom ingen har denne brikken, 
starter spilleren som har dobbel 8. Hvis ingen 
har denne brikken starter spillet med dobbel 7 
osv. Når startbrikken er lagt, legger spillerne ut 
hver sin brikke etter tur. Endene må alltid passe 
sammen, for eksempel 3 mot 3, 6 mot 6 osv. 
Andremann må alltid legge sin brikke på start-
brikkens langside. Han eller hun åpner dermed 
en ny ende. Det er om å gjøre at summen av 
alle åpne ender på bordet er delelig med 5. Det 
gir poeng! 

Dersom førstemann legger ut dobbelt 9 
er summen av åpne ender lik 18. 18 er ikke i 
5-gangen, og førstemann får ingen poeng. 
Dersom andremann har 9–2 brikken, er 
summen av åpne ender lik 9 + 9 + 2 = 20. 
20 : 5 = 4 og andremann får fi re poeng. Poen-
gene noteres ned. Tredjemann kan legge sin 
brikke enten på langsida eller på enden av for-
rige brikke. (Dersom vedkommende har brik-

ken 2–7 som vist på tegningen under, vil det gi 
en sum lik 25 som igjen gir 5 poeng).

Dobbeltbrikker skal alltid legges på tvers. 
Dersom en av spillerne ikke kan legge ut en 
brikke, må vedkommende trekke en fra reser-
vebrikkene, og turen går til neste spiller.

Spillet fortsetter på sammen måte helt til en 
av spillerne er kvitt alle brikkene sine. Da må 
hver av de andre spillerne trekke summen av 
antall øyne på de brikkene de sitter igjen med 
fra sin oppnådde poengsum.  Hvis en spiller for 
eksempel sitter igjen med 5–2 brikken, får ved-
kommende sju poeng i minus. 

Last ned mer informasjon på home.no.net/
vidaas/dominoregler.html. Her fi nnes spilleregler 
for fl ere spillere, spill med andre typer brikker 
samt eksempler på spill. Elever og lærere kan 
selvfølgelig justere spillereglene eller lage egne 
regler.

Lykke til med å spille DOMINO!
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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
Anja Glad von Zernichow
anja@lamis.no eller anja.glad.
zernichow@matematikksenteret.
no. Telefon 93295547

Sommerkurs og årsmøte
Vi minner om sommerkurset 2009 på Quality Hotell Hafjell 6.–9. august 2009.
Tema: MATEMATIKK I TID OG UTVIKLING – matematikk og teknologi.
Påmelding via nettside til LAMIS: Se www.lamis.no. Påmeldingsfrist 15. mai 2009. 
Konferanseavgift: kr 2000. Det inkluderer: Dagpakke på hotellet med alle foredrag, parallellsesjoner 
og lunsj torsdag–søndag, middag torsdag og fredag, festmiddag lørdag, utfl ukt til Hafjelltoppen og 
T-skjorte. Påmeldingen er registrert og gyldig når beløpet er betalt inn på kontonummer: 18223276667 
v/Gerd Nilsen. Ved innbetaling må det oppgis hvem betalingen gjelder for.

Årsmøtet i LAMIS blir avviklet under sommerkurset, fredag 7. august klokken 17–19. 
Årsmøtepapirene legges ut på nettsidene.
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Lederen har ordet
Sidsel Ødegård

Det går nå mot slutten av et nytt 
skoleår. De aller fl este er midt 
oppe i planlegging av avslutnin-
gen med både prøver og eksa-
mener. Dette er en spennende tid 
både for lærere og elever. Utfor-
dringer står i kø. I vår digitaliserte 
hverdag er det en evig diskusjon 
om hvordan prøver og eksame-
ner skal avvikles uten at elevene 
skal jukse. I Nord Trøndelag har 
man nå tatt i bruk et dataprogram 
som skal avsløre juks på prøver 
og innleveringer. Programmet er 
installert på den enkeltes pc og 
fungerer slik at elevene selv må 
aktivere programmet foran en 
prøve eller eksamen. Ved mis-
tanke om juks, kan læreren få 
innsyn i loggen til den enkelte 
elev. Fylkeskommunen har fått 
tillatelse av datatilsynet, men 
datatilsynet er noe skeptisk til 
bruken. 

Like sikkert som at våren 
kommer, så kommer diskusjonen 
om eksamen før eller etter rus-
sefeiringen. Det er store aksjo-
ner på Facebook og opposi-
sjonspolitikerne har også vist 

interesse for saken, og stilt et 
skriftelig spørsmål om dette til 
kunnskapsminister Solhjel. I år 
starter sentralgitte eksamener 
allerede 19. mai, så la oss håpe 
det demper noe av feiringen og 
ikke demper forberedelsene til 
eksamen. Vi følger uansett disku-
sjonen med interesse, sammen 
med alle de elevene som det 
gjelder, selv om løpet allerede 
er lagt for årets elever.

På skolene er man allerede 
godt i gang med å planlegge 
neste år, både når det gjelder 
fag- og timefordeling og når 
det gjelder personalsituasjonen. 
Dette er ingen enkel kabal. Slik 
situasjonen har vært i de siste 
årene, har det ikke vært helt 
enkelt å få ansatt nok kvalifi serte 
lærere. Vi hører om stillinger som 
er ubesatte og om stillinger der 
man ansetter ukvalifi serte. Dette 
er ikke en situasjon noen ønsker, 
så hva skal da til for å snu denne 
trenden? Skolen har ikke lenger 
mange virkemiddel for å framstå 
som en attraktiv arbeidsplass. 
Lønningene kan ikke konkurrere 

med lønninger i næringslivet. 
Fleksibiliteten går ned, samtidig 
som fl eksible løsninger øker i 
andre yrker. De lange feriene til 
lærerne blir noe spist opp etter 
som mer tid er bundet på skolen. 
Og statusen til yrket er som kjent 
ikke lenger hva den var. Så hva 
skal til for å øke rekrutteringen 
til yrket? Dessverre har ikke jeg 
svarene på dette, men det er 
viktig å stille disse spørsmålene 
og få en diskusjon rundt dette. 

Året som har vært har i verden 
vært preget av store overskrifter 
og fi nanskriser. Antagelig vil dår-
ligere tider i næringslivet bidra til 
økt rekruttering til skolen. Det vil 
da hjelpe på situasjonen på kort 
sikt, men uansett bør det arbei-
des for at skolen blir en attraktiv 
arbeidsplass uansett gode eller 
dårlige tider. Da kan vi som alle-
rede er i skolen og trives godt 
med det være med å snakke 
varmt om et yrke som både gir 
oss utfordringer og gleder i hver-
dagen.
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Bruk av MIO – et observa-
sjonsmateriell for barnehager
Tone Dalvang, Hilde Skaar Davidsen

”Barnehagen skal støtte barns 
utvikling ut fra deres egne forut-
setninger og gi det enkelte barn 
og barnegruppen utfordringer. 
Den skal gi et individuelt tilpas-
set og likeverdig tilbud.” (Kunn-
skapsdepartementet, 2006, 
s.15)

MIO er et observasjonsma-
teriell som kan være en hjelp til 
å foreta systematiske observa-
sjoner av både personalets og 
barnas matematikkompetanse. 
Navnet MIO er bygd opp av ini-
tialene i matematikken, individet 
og omgivelsene, som har sin 
basis i Faktor-samspill-model-
len (Magne, 1998). Materiellet 
består av et observasjonsark og 
en håndbok. Observasjonsarket 
er delt inn i forhold til aldersgrup-
pene 2–3 år, 3–4 år og 4–5 år, 
plassert i ringer om en sirkel. 
MIO-sirkelen er videre delt i 
tre hovedområder: problem-
løsning, geometri og telling og 
antall. Innenfor problemløsning 
observeres matematisk språk og 
resonnering, innenfor geometri 
observeres form og posisjon, og 
mønster og orden. Og innenfor 
telling og antall observeres tall, 
tallrekke og telling, og antall. 

Arbeidet med MIO har pågått 
helt siden høsten 2000. Det har 

gjennom hele prosessen vært 
grundige drøftinger mellom fag-
personene fra Sørlandet kompe-
tansesenter, Senter for adferds-
forskning og Senter for lese- og 
skriveforskning som har utviklet 
materiellet. Spørreundersøkelser 
omkring temaet barn og mate-
matikk har vært gjennomført 
blant barnehagepersonaler og 
studenter i førskolelærerutdan-
ning fl ere steder i Norge. En rekke 
førskolelærere og til sammen ca. 
1000 barn har vært med gjennom 
to utprøvinger av materiellet. Og 
endelig ble Aschehoug forlag 
med på samarbeidet, og det var 
tid for å sette sluttstrek og gi ut 
MIO våren 2008.

Hva vil vi med MIO? I artik-

kelen velger vi å understreke de 
tre kulepunktene på håndbokas 
bakside. Kulepunktene sier mye 
om våre intensjoner og priori-
teringer. Vi vil gå inn i hvert av 
punktene og beskrive nærmere 
hva som er tenkt, og gi noen 
eksempler på hvordan vi ser for 
oss arbeidet.

«MIO er et observasjonsmate-
riell til bruk i barnehagen for å
– støtte arbeidet med matema-

tikken i rammeplanen (Perso-
nalet)

– legge til rette for god mate-
matisk utvikling hos alle (Bar-
negruppen)

– fange opp barn som trenger 
mer oppfølging (Individet)» 
(Davidsen, m.fl ., 2008)
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Støtte arbeidet med matema-
tikken i rammeplanen – 
utvikle praksisteori
MIO er utviklet ut fra et sosio-
kulturelt perspektiv på læring 
(Dysthe, 2001). Det bygger på 
et konstruktivistisk teorigrunn-
lag, som innebærer at barnet 
konstruerer sin kunnskap fra 
grunnen av, og at prosessen 
skjer i aktivt samspill med omgi-
velsene. Det handler om både 
samspillet mellom voksne og 
barn, samspillet mellom barn, 
og samspillet mellom de voksne 
når de skal gjøre seg kjent med 
MIO. Når innholdet i håndboka 
og observasjonsarket drøftes i 
relasjon til rammeplan og tema-
hefte om antall, rom og form 
(Reikerås, 2008a) kan persona-
let utvikle felles bevissthet om 
sin praksisteori, og opparbeide 
kunnskap om barnas matema-
tiske utvikling. I håndboka s. 48 
(Davidsen m.fl ., 2008) har vi for-
slag til ytterligere litteratur som 
kan danne et fundament for en 
lærende prosess om observa-
sjon og matematikklæring i et 
personale.

For å arbeide i retning av 
målene i rammeplanen skal 
personalet blant annet være lyt-
tende og oppmerksomme i for-
hold til den matematikken barnet 
uttrykker gjennom lek, samtaler 
og hverdagsaktiviteter, og være 
bevisst egen begrepsbruk om 
matematiske fenomener (ibid.). 
Magne (2003) uttrykker at det 
matematiske språket innehol-
der en rekke abstrakte begreper 
som må kobles til barnas eget 
språk for å forstå dem. I hånd-

boka skriver vi at dersom voksne 
er lydhøre og støtter barna i 
utviklingen, vil barna gå over 
fra kroppslige og nonverbale 
ytringer til å ta i bruk ord for å 
uttrykke seg og påvirke men-
nesker rundt seg. Det er viktig å 
være gode til å lytte og se, men 
også å være gode rollemodel-
ler for det matematiske språket. 
«Kommunikasjon er en prosess 
der en deler erfaring slik at det 
en deler, blir felleseie.» (Dewey i 
Dysthe, 2001).

De voksne i barnehagen tren-
ger tid og prosesser sammen 
som støtter dem i å utvikle sin 
bevissthet i forhold til sitt eget 
matematiske språk og sin egen 
matematiske kompetanse. 

Deltagende observatører
MIO kan gi støtte til hva en kan 
være oppmerksom på, og hva en 
kan lytte/se etter når en observe-
rer. Observasjonspunktene i MIO 
er viktige, men hver for seg er 
de eksempler innenfor områder 
som rommer så veldig mye mer. 
Observasjonene i MIO har aldri 
vært tenkt å skulle foretas på en 
kjølig avstand, men i samspill 
med barna. I håndboka henviser 
vi til Linden (1992) som beskriver 
hvordan barna utvikler matema-
tikken gjennom sine aktiviteter. 
Barna har egne mål for sine 
aktiviteter og ifølge Vygotsky er 
disse vesentlige. Det er gjennom 
selvutfoldelse og lek at barnet 
uttrykker sine følelser, erfaringer 
og kunnskaper. 

Du kan bli kjent med barnas 
mange små og store prosjekter 
gjennom å følge deres hand-

linger i barnehagen. Barnet har 
satt seg noen mål, det er det som 
gir handlingene mening. Du kan 
følge handlingene, og det kan 
være fort gjort å trekke slutnin-
ger ut fra din egen verden. Men 
barn har ofte oppdaget andre 
mønster enn det vi voksne hadde 
i tankene. Det å fi nne ut hva som 
er barnas eget mål innebærer at 
du inngår i aktivitetene på barnas 
premisser. Du kan for eksempel 
lytte når barna resonnerer, opp-
muntre når barnas kunnska-
per er uferdige og legge til ny 
matematisk kunnskap i et her-
og-nå-perspektiv. Det skal ikke 
konstrueres noe nytt for å gjøre 
bruk av MIO, observasjonene 
er dynamiske, de tar utgangs-
punkt i naturlige situasjoner og 
aktiviteter som allerede skjer i 
barnehagen, der de voksne er 
deltagende observatører. Det 
er også viktig å understreke at 
observasjonene ikke er tenkt 
som engangstilfeller, men skjer 
over tid, i mange ulike aktiviteter, 
og av fl ere voksne. Dette utgjør 
til sammen en vesentlig forskjell 
fra testkulturen, som ofte handler 
om konstruerte situasjoner, der 
barnet testes på et avgrenset 
tidspunkt, og ofte uten støtte fra 
andre personer.

Legge til rette for god mate-
matisk utvikling hos alle 
– inspirere til utforskning og 
dialog
En ting er å drøfte matematikk 
og matematisk språk med kol-
legaer. En annen utfordring er 
det når det en har snakket om 
og tenkt på skal brukes i arbei-
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det sammen med barna, når 
mange andre utfordringer også 
skal takles, og de daglige ruti-
nene krever sitt. I MIO tenker vi 
at det er nettopp i slike daglige 
aktiviteter at matematikken og 
observasjonene kan ta plass. Vi 
kan tenke oss fl ere ulike måter 
MIO-materiellet kan støtte og 
hjelpe personalet å legge til rette 
for en god matematisk utvikling 
hos alle barna i gruppen.

MIO-sirkelen med utgangs-
punkt i matematikkens oppde-
ling av ulike områder kan spille 
en rolle i fl ere sammenhenger. 
Er for eksempel barnehagens 
fysiske miljø lagt til rette på en 
slik måte at barna inspireres til å 
utforske og bruke matematikkens 
ulike områder? Har barnehagen 
leker, utstyr og materiell som kan 
og vil inspirere barnegruppa til 
lek og utforskning?

Og hvordan viser matematik-
ken seg i dagliglivet? Personalet 
kan gå på leit etter den mate-
matikken som viser seg i sam-
handling og lek mellom barna, 
og i lek og aktiviteter som de 
voksne også er delaktige i. Når 
de observerer spor av matema-
tikk i barnehagen, kan de notere 
dette ned. Ved å fargelegge de 
handlingene som fremkommer i 
observasjonene vil de få et inn-
trykk av matematiske områder 
som blir mest fokusert. Og de 
vil også på bakgrunn av obser-
vasjonene lettere se om barn i 
gruppen deltar i og bruker mate-
matikk i sine aktiviteter.

Matematikk i lek og aktiviteter
Aktiviteter kan være satt i gang 

av personalet. Vi viser et eksem-
pel i håndboka og har referanser 
til annen litteratur som gir fl ere 
idéer. Men ikke minst er de dag-
lige situasjonene som kan inne-
holde mye matematikk viktige 
å utnytte. Det tror vi er lettere 
å få til når personalsamlinger 
har løftet frem matematikken, 
og diskutert eksempler på ulike 
aktiviteter. Ved å bruke MIO og 
sette seg inn i materiellet mener 
vi at en slik bevisstgjøring kan 
vokse frem. MIO kan være fi n å 
ha fremme ved planlegging av 
voksenstyrte aktiviteter. 

Aktiviteter og leker blir vel 
så ofte initiert av barna, og de 
bruker sin matematiske kom-
petanse. De voksne kan delta 
i samspill med barna, fl ette sitt 
språk og sine forslag inn i akti-
viteter, og samtale og refl ektere 
sammen med barna om hva som 
har foregått. Det handler om de 
gylne matematikkøyeblikk! Per-
sonalets matematikkunnskap er 
viktig for å kunne se og bruke 
«øyeblikkene». Hvor mye mate-
matikk må personalet kunne? 
Barnehagepersonaler vi er i 
kontakt med uttrykker at jo mer 
matematikk de kan, jo lettere er 
det å få øye på og utnytte mate-
matikken som fi ns i og mellom 
barna.

MIO kan brukes som et plan-
leggingsverktøy for tilrettelegging 
av matematikkaktiviteter og bruk 
av aktuelt utstyr, leker og mate-
riell i tilknytning til det. Obser-
vasjonspunktene kan benyttes 
som en faglig dokumentasjon 
på matematikkhandlinger som 
kommer til uttrykk i barnegrup-

pen. I tillegg er annen dokumen-
tasjon av barnas lek og læring 
i matematikk nyttige redskaper 
for personalet til å kunne vurdere 
barnehagens virksomhet. Det 
kan for eksempel være faglige 
refl eksjoner og samtaler knyttet 
til barnas tegninger og fotografi er 
av leke- og aktivitetssituasjoner. 
Barnehagens arbeid skal bl.a. 
vurderes på en planlagt og syste-
matisk måte (Kunnskapsdepar-
tementet, 2006). At personalet 
utvikler og tar i bruk sin mate-
matikkunnskap og legger til rette 
for barnas matematikkutvikling er 
viktig. Dette må også gjenspeile 
seg i barnas lek og hverdagsak-
tiviteter for at barnehagen kan 
være en god læringsarena for 
matematikk. 

Forebygging
Rammeplanen fremhever at per-
sonalet i barnehagen må ha et 
aktivt forhold til barnas lærings-
prosesser, og at personalet skal 
ta utgangspunkt i barnas nys-
gjerrighet, interesser og forutset-
ninger når de tilrettelegger for de 
ulike fagområdene/prosessmå-
lene i rammeplanen. Noen barn 
er mer aktive enn andre til å opp-
søke nye situasjoner, utforske og 
eksperimentere. Personalet har 
et særlig ansvar for å vekke inter-
essen hos de barna som sjelden 
oppsøker nye situasjoner.

Matematikken er viktig for bar-
nehagebarnets liv her og nå, hvor 
matematikken er et redskap for 
å håndtere og beskrive virkelig-
heten. Barna trenger matematisk 
kompetanse for å kunne orien-
tere seg i verden, kommunisere 
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med andre mennesker, foreta 
hensiktsmessige handlinger og 
være i lek og samspill med andre. 
Barnehagen har en unik mulighet 
for å støtte barnas utvikling på 
det matematiske området.

I håndboka henviser vi til 
undersøkelser som viser at i 
hvor stor grad barn er opptatt av, 
og fokuserer på tall og telling i 
tidlig alder henger sammen med 
senere regneferdigheter i skolen 
(Hannula, 2005). For barn som 
har et svakere utgangspunkt 
fremhever Kreisman (2003) at 
det gir gode resultater å arbeide 
med matematikk i tidlig alder. 
Når personalet observerer barn 
som ikke er opptatt av tallord og 
telleaktiviteter, og som unngår 
situasjoner der slike aktiviteter 
pågår og velger bort f.eks. ulike 
tall/telle-spill, har personalet «et 
særlig ansvar for å forebygge 
vansker og å oppdage barn med 
særskilte behov» (Kunnskapsde-
partementet, 2006, s. 18).

Fange opp barn som trenger 
mer oppfølging – et etisk per-
spektiv
I rammeplanen blir det poengtert 
at et etisk perspektiv må legges 
til grunn når barnas lek og læring 
dokumenteres skriftlig. Vi er ikke 
av den oppfatning at alle barn i 
barnehagen til enhver tid skal 
dokumenteres med et observa-
sjonsark fra MIO. Personalet skal 
først arbeide for en god mate-
matisk utvikling for alle. De skal 
følge opp barn som sjelden søker 
aktiviteter knyttet til «Antall, rom 
og form» slik at de kan utvikle 
sin matematikk. Personalet har 

et særskilt ansvar for å følge opp 
observasjoner knyttet til enkelte 
barn, og som vi har påpekt tid-
ligere har barnehagen et ansvar 
for å forebygge vansker.

Det kan fi nnes barn persona-
let vil være usikre på i forhold 
til deres matematiske utvikling. 
Det er først når personalet obser-
verer mer systematisk at de vil 
få en mer eksakt informasjon. 
Flere førskolelærere som deltok i 
utprøvingsarbeidet av MIO fortel-
ler om overraskelser de fi kk når 
de observerte at enkelte barn 
ikke mestret observasjonspunkt, 
som de i utgangspunktet hadde 
antatt at de ville mestre. Noen av 
disse barna blir beskrevet som 
barn som «henger med» andre, 
og tilsynelatende ser det ut som 
om de deltar og er mer aktive enn 
de faktisk er. 

Når et enkelt barn skal obser-
veres og observasjonene doku-
menteres på observasjonsarket 
skal foreldrene bli informert og 
godkjenne at det gjøres. På 
arkets bakside er det en rubrikk 
for at foreldre/foresatte kan 
skrive under. Foreldrene må 
få god mulighet til å inngå i et 
samarbeid med barnehagen. 
Dersom det skal settes opp 
spesifi kke mål for enkeltbarn, 
må det ha en begrunnelse, og 
målene må settes i samarbeid 
med foreldrene og eventuelle 
samarbeidsparter utenfor barne-
hagen. Denne type informasjon 
er underlagt taushetsplikt. 

Tilrettelagt tilbud
For barn som får spesialpeda-
gogisk hjelp i barnehagen etter 

Opplæringsloven § 5, mener vi 
at observasjonspunktene i MIO 
kan være til god hjelp når den 
individuelle opplæringsplanen 
skal utarbeides. Observasjons-
punktene er konkrete, de kan 
også deles opp ytterligere og 
knyttes til aktiviteter som er en 
del av barnehagedagen.

Det kan også dreie seg om 
barn som ikke har et enkelt 
vedtak, men som barnehagen 
i samarbeid med foreldrene 
bestemmer at de skal være spe-
sielt oppmerksom på. Det kan 
være i forhold til ulike aspekter 
av matematikken som blir syn-
lige gjennom observasjoner av 
barnet, og hvor observasjons-
punktene konkretiseres i spesiell 
tilrettelegging for barnet (se kap. 
om Individet i MIO-håndboka). 

Samarbeid og sammenheng 
mellom barnehage og skole
Barnehagen skal, i samarbeid 
med skolen, legge til rette for 
overgangen fra barnehage til 
skole for alle barna. Dette skal 
skje i samarbeid med foreldrene 
(Kunnskapsdepartementet, 
2006). I 2008 ga departemen-
tet ut veilederen «Fra eldst til 
yngst» som først og fremst skal 
gi retningslinjer og anbefalinger 
i arbeidet med samarbeid og 
sammenhengen mellom de to 
institusjonene (Kunnskapsdepar-
tementet, 2008). Vi mener at per-
sonalet i barnehager og skoler 
må kjenne til hverandres faglige 
arbeid. Det er av betydning for 
lærerne på 1. trinn i skolen å 
kjenne til fagområdet «Antall, rom 
og form» som barnehagen arbei-
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der med, og at førskolelærerne 
kjenner til kompetansemålene i 
Kunnskapsløftet. Flere kommu-
ner driver felles utviklingsarbeid 
for barnehager og skoler hvor 
barnas matematikklæring er 
hovedfokus og hvor også kunn-
skap om MIO inngår. 

Dersom skolen skal ha infor-
masjon om enkeltbarn, skal det 
formidles i samarbeid med forel-
drene. Å gi et utfylt MIO-obser-
vasjonsark trenger nødvendigvis 
ikke å være et hensiktsmessig 
dokument for lærerens tilretteleg-
ging av undervisningen i skolen. 
Derimot kan barnets mestring 
og de generelle læringsforutset-
ningene som fremkommer gjen-
nom MIO-arbeidet formidles i en 
pedagogisk rapport eller i møte 
mellom barnehagen og skolen.

Avslutning
MIO kan benyttes på ulike måter. 
I en artikkel i Spesialpedagogikk 
(Davidsen, 2006) stilte vi spørs-
målet om MIO kan bli et redskap 
for barnehagepersonalets kom-
petanseutvikling i matematikk. 
Dette trenger vi litt mer tid på 
for å kunne besvare grundig, 
men fra MIO kom ut i juni 2008 
og frem til i dag begynner vi å få 
gode tilbakemeldinger på dette. 
Flere barnehager mener at MIO 
har bidratt til en faglig utvikling 
i personalgruppa, som igjen 
har bidratt til at de har stimulert 
barna i forhold til fagområdets 
prosessmål og at de lettere kan 
følge opp barn i her-og-nå-situa-
sjoner. Observasjonsmateriel-
let blir også benyttet i et større 
forskningsprosjekt, «Stavanger-

prosjektet – Det lærende barnet», 
som er et samarbeid mellom Sta-
vanger kommune og Universite-
tet i Stavanger (Reikerås, 2008b). 
Flere skoler har også hatt utbytte 
av MIO. Det har vært i forhold til 
elever som strever med matema-
tikken de første årene, og hvor 
læreren har fått nyttig informa-
sjon om barnets matematikk-
utvikling ved å bruke MIO som 
en hjelp til bedre tilpassing av 
undervisningen. Andre skoler 
har opplevd at MIO er en støtte 
for matematikklæringen til barn 
med bl.a. Downs syndrom, hvor 
observasjonspunktene brukes 
som målformuleringer i barnets 
opplæringsplan.

Vi har inngått samarbeid med 
fagmiljøer i Danmark og Sverige 
som arbeider med å oversette og 
prøve ut MIO i deres respektive 
land.
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Abelprisen, en av våre nær-
meste samarbeidspartnere
Grete N. Tofteberg

Niels Henrik Abels minne-
fond ble opprettet 01.01.2002. 
Hovedformålet med å opprette 
Niels Henrik Abels minnefond 
er å tildele en internasjonal pris 
for fremragende vitenskapelig 
arbeid i matematikk. Prisen skal 
bidra til å heve matematikkfagets 
status i samfunnet og stimulere 
barn og unge til å bli interessert 
i matematikk.

Fondet forvaltes av Utdan-
nings- og forskningsdeparte-
mentet, og det er opprettet et 
Abel-styre som har ansvaret for 
å fordele avkastningen og for 
arrangementer i tilknytning til 
prisutdelingen. Abel-styret, som 
er knyttet til Vitenskapsakade-
miet, har i sin tur oppnevnt et 
eget barne- og ungdomsutvalg 
som har i oppgave å innstille 
tiltak i forhold til fordeling av de 
fondsmidlene som direkte knyt-
tes til barne- og ungdomsarbeid. 
Leiv Storsletten fra Abel-styret er 
leder av barne- og ungdomsut-
valget. Øvrige medlemmer er 
Mona Røsseland (Matematikk-
senteret), Gro Persson (Viten-
senteret, Sandnes), Grethe Ravlo 
(Matematikksenteret), Torstein 

Pedersen (Forskningsrådet) og 
Grete N. Tofteberg (rektor, Kirke-
bygden skole, Våler). Abel-prisen 
holder også barne- og ungdoms-
utvalget med et sekretariat.

Abelprisens barne- og ung-
domsutvalg møtes to ganger 
per år. På novembermøtet fore-
tas hovedinstillingen i forhold 
til prioriteringer av kommende 
års tiltak, men det holdes til-
bake noen midler med tanke 
på søknader som kommer inn 
på nyåret. Det avholdes også et 
møte i mars, der det utarbeides 
en innstilling over fordeling av de 
siste midlene. De senere årene 
har tre større tiltak blitt priori-
tert. Dette er Abelkonkurransen, 
Kapp Abel-konkurransen og 
LAMIS med sine to tiltak, mate-
matikkens dag og sommerkurs 
for lærere. Disse tre hovedtilta-
kene er godt utprøvd, og Abelpri-
sens barne- og ungdomsutvalg 
anser det som forsvarlig å yte 
årlige tilskudd til drift av disse til-
takene. Likevel er det et sentralt 
prinsipp for Abelprisens barne- 
og ungdomsutvalg at en god del 
av de tilgjengelige midlene skal 
være katalysatormidler. Det vil 

si at det ytes støtte til iverkset-
ting og utprøving, og ikke til drift. 
Dermed vil det være naturlig at 
det blir nye tiltak som prioriteres 
hvert år. Barne- og ungdomsut-
valget mener det er viktig å pre-
sisere gjenbruksverdien når man 
innvilger søknader.

I 2009 har matematikk.org 
i samarbeid med LAMIS og 
Sophus Lies konferansesenter, 
fått midler til å arrangere som-
merleir for ungdom. Abelprise-
nes barne- og ungdomsutvalg 
ser det som viktig å høste erfa-
ringer med en slik sommerleir. 
For mer informasjon om denne 
sommerleiren vises til LAMIS’ 
hjemmeside, www.lamis.no. 

For oss i LAMIS er midlene fra 
Abelfondet svært viktige for å få 
realisert våre aktiviteter.

Mer informasjon om Abelpri-
sen og Abelfondet fi nner du på 
www.abelprisen.no.
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Lokallagseminar på Lillestrøm 
6.–8. februar
Anja Glad von Zernichow

Det var godt og vel 70 entusias-
tiske deltakere fra lokallag over 
det ganske land som skulle til-
bringe helgen litt nord for hoved-
staden for å være med på lokal-
lagsseminar. 

På lørdag var vi så heldige å ha 
Kjersti Wæge hos oss. Hun holdt 
foredrag om «Elevenes motiva-
sjon for å lære matematikk og 
undersøkende matematikkun-
dervisning», som var en kortver-
sjon av hennes doktorgradsav-
handling. Vi fi kk høre om hvordan 
elevenes motivasjon påvirkes av 
forskjellige faktorer som verdier, 
erfaringer, selvoppfatning, fore-
stillinger, forventninger og behov, 
og om hvor viktig tilrettelegging 
av læringssituasjonen er for elev-
ens motivasjon for å lære faget. 
Kjersti snakket om hvordan 
mange elever oppfatter matema-
tikk som om «det handler om å 
lære regler og formler utenat», og 
at elevene kan være mer motivert 
for å huske regler og formler enn 
til å utvikle begrepsmessig for-
ståelse, samt se sammenhenger 
i matematikken. 

Kjersti Wæge fortalte om 
sitt forskningsstudie (et såkalt 
Design-studie) som tok for seg

1. Utvikling og utprøving av 
undervisningsopplegg og

2. Forskning i klasserommet.

Elevene var 16-åringer på 
grunnkurset i videregående skole. 
Kjersti laget undervisningsopp-
leggene, og hadde dialog med 
læreren. Læreren skulle gå fra 
tradisjonell matematikkunder-
visning til undersøkende mate-
matikkundervisning. Basisen i 
den undersøkende matematikk-
undervisningen var
– Lete etter og utforske møn-

ster og systemer.
– Matematisk resonnement
– Problemløsning
– Relasjonell forståelse (hva, 

hvordan og hvorfor for å 
utvik le kognitive skjema)

– Se sammenhenger mellom 
matematikk og dens anven-
delser.

Undervisningsoppleggene skulle 
ha lav inngangsterskel slik at 
det var mulig for alle elevene å 
arbeide med problemet, samt 
at det var mulig å arbeide på 
de ulike nivåene. Temaet skulle 
enten være kjent for elevene fra 
før, eller så måtte det være mulig 
å beskrive det med ikke-mate-
matiske termer. Temaet skulle ha 
en verdi i seg selv. Det var også 
slik at arbeidet med temaet skulle 
kunne bidra til økt relasjonell for-
ståelse hos elevene, utvikling av 
deres matematikkferdigheter og 

evne til å anvende matematik-
ken. Elevene arbeidet i grupper 
for selv å fi nne ut teorien/regler. 
Læreren gikk rundt, gav hint og 
stilte gode spørsmål. Deretter var 
det oppsummering og refl eksjon 
i samlet klasse med: hvordan 
tenkte du, hvorfor, hva hvis?

Sentralt i motivasjonsteo-
rien står behovet for autonomi. 
I matematikkundervisningens 
praksis vil det si å ha følelse av 
å ta matematiske avgjørelser og 
gjøre matematiske vurderinger. 
Kjersti viste oss en teoretisk 
ramme for elevenes motivasjon 
i matematikk (se tabell).

Hovedfunnene i Kjerstis 
avhandling er at:
– Elevenes motivasjon for å 

lære matematikk, selv om 
den betraktes som stabil, 
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kan påvirkes av endringer i 
matematikkundervisningen.

– Tilfredsstillelse av behovet for 
kompetanse, i form av forstå-
else, er et sentralt aspekt ved 
elevenes motivasjon.

– Elevenes følelse av kompe-
tanse er høyere når de opp-
lever relasjonell forståelse 
i matematikk, enn når de 
opplever instrumentell for-
ståelse.

– Det er en nær sammenheng 
mellom behovet for kompe-
tanse og behovet for auto-
nomi i matematikk.

– Prestasjonsmål og mest-
ringsmål bør ikke betraktes 
som motsetninger (gjensidig 
utelukkende)

Som Kjersti sa: Kompetanse, 
motivasjon og selvtillit er viktig 
og henger sammen. Vi takker 
henne for et inspirerende fore-
drag, samt for å åpne veien for 
nye strategier rundt matematikk-
undervisningen.

Deretter presenterte sen-
tralstyret og valgkomiteen seg. 
Etterpå var det satt av tid til 
erfaringsutveksling mellom 
lokallagene. Den siste økten før 
middagen var det lokallagsmøter 

og samarbeid mellom lokallag. 
Klokken 19 ble det servert en 
deilig 3-retters middag. Under-
veis ble Svein Torkildsen meget 
velfortjent tildelt både ros og 
påskjønnelse for sitt arbeid som 
organisasjonssekretær. 

Søndagens innhold var blant 
annet parallelle arbeidsøkter, 
handlingsplanen (gjennomgang 
og innspill) samt informasjon 

Fire motivasjonsvariabler Behov og mål

1. Fokus på læring og forståelse av matematiske 
begreper, i tillegg til å få riktige svar.

2. Glede og relaterte positive og negative følelser 
om matematikk.

3. Villighet til å ta risker og gå i gang med utfor-
drende oppgaver

4. Selvtillit i matematikk

Eksempler på mål i 
– Behov for kompetanse:
 Mål om relasjonell forståelse i matematikk
 Mål om innfl ytelse i gruppearbeid
– Behov for autonomi:
 Mål om å bruke egne tanker og idéer
 Mål om å fi nne egne strategier

om Sommerkurset på Hafjell 
2009. Her er der mye å se frem 
til. Følg med på www.lamis.no. 
Påmeldings- og betalingsfrist 
er 15. mai. Vi fi kk også en liten 
smakebit av sommerkurset 2010, 
som skal være i Sandefjord 5.–8. 
august 2010. Temaet er «Mate-
matikk – nå snakker vi». Vi gleder 
oss.
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