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Tema for dette heftet er konkretisering, et  sam-
mensatt fenomen. Her legger vi mer i begrepet 
enn bare bruk av materielle konkreter. Fire 
aspekter er sentrale: Materialisering, eksem-
plifisering, kontekstualisering og visualisering. 
Hver av disse kan lede oss i ulike retninger og 
gi oss forskjellig innsikt.

Materialisering. Å gjøre det abstrakte konkret 
ved bruk av materiale eller ting en kan ta på, 
er utbredt særlig i barneskolen. Tellebrikker, 
klosser, ekte og uekte penger, knapper og skjell 
hjelper barna å se tallmengdene for seg. sDet er 
lett å manipulere dem, flytte dem rundt, eller 
ordne dem på en eller annen måte. Slik får hjer-
nen et bilde av prosesser som senere skal gjentas 
uten noe konkret å holde seg til. Mange lærere 
opplever denne overgangsfasen, fra materielle 
til tenkte objekter som utfordrende. Hvordan 
kan vi legge til rette for at eleven skal bevege 
seg mellom konkrete og abstrakte representa-
sjoner?

Eksemplifisering. Noen ganger er ikke det 
konkrete utgangspunktet. Vi har arbeidet med 
en abstrakt formelsammenheng som er blitt noe 
elevene skal beherske, som formelen for areal 
av et trapes. Formelen er avledet av en generell 
sammenheng, kjente figurer og formler settes 
sammen til en ny helhet. Formelen trenger kon-
kretisering ved ulike eksempel. Først da faller 
bitene på plass. De generelle formene får sine 

spesielle utforminger i eksemplene og formelen 
får bekreftelse gjennom eksemplenes makt.

Kontekstualisering. Potensregning kan 
være vanskelig. Hvor lett er det ikke å blande 
sammen 4·3 og 43? Klarer vi å finne menings-
fulle situasjoner der disse regneartene er aktu-
elle og der situasjonene skiller mellom dem, 
har vi muligens gitt elevene et verktøy til å løse 
liknende oppgaver. Renteregning kan være en 
slik kontekst for potensregning. Derfor vil det å 
kunne kjenne igjen konteksten være sentralt for 
å skape mening, opprettholde motivasjon og for 
å kunne gjennomføre selve oppgaven.

Visualisering. I et bilde kan vi noen ganger 
fange inn en lang tankerekke. En telleprosess, 
en komplisert oppstilling av figurer og deres 
slektskap kan avbildes i en eneste tegning. Skal 
de samme fenomener beskrives med ord, blir 
det omfattende og komplisert å forstå for mot-
taker. Tenk på å følge oppskrifter innen hek-
ling, brodering, sløydarbeid eller origami uten 
en eneste illustrasjon! Hvor mye lettere er det 
ikke å få med seg værvarsling med værsymboler 
på TV enn bare å lytte på radio? 

Ved første øyekast kan det se ut som alle 
aspektene ved konkretisering bare har forde-

(fortsettes side 53)
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Perlesnor og tom tallinje
En perlesnor er en konkret representasjon av 
tallrekka. Den kan bestå av 10, 20 eller 100 
perler, alt etter hvilket tallområdet elevene 
arbeider innenfor. En 20-perlesnor er 5-er-
strukturert, det vil si at perlene er gruppert i 5 
og 5 perler i to ulike farger.

En 100-perlesnor er 10-er-strukturert, og per-
lene er gruppert i 10 og 10 perler i to ulike 
farger.

Perlesnorer skal visualisere tallrekka og være en 
støtte for elevenes mentale forståelse av tallene. 
Det gjelder både tallenes plassering i forhold til 
hverandre og den mengden tallene represente-
rer. Målet er at elevene skal utvikle gode tall-

bilder, og at de skal oppdage hvordan tallene er 
sammensatt, som for eksempel: 
– Tallet 6 består av 1 perle mer enn 5 og sam-

tidig 4 perler mindre enn 10. 
– Tallet 29 består av 10 + 10 + 9 og samtidig 

10 + 10 + 10 – 1. 

En videre matematisering av perlesnorene fore-
går når elevene foretar utregninger i addisjon og 
subtraksjon på en tom tallinje. En tom tallinje 
er en tallinje uten markeringer eller tallskala 
(«Emty Number Line» – ENL). Modellen ble 
utviklet i Nederland på begynnelsen av 1990-
tallet av Treffers og Buys (2001).

Dette er en tom tallinje:

________________________________

Det er ingen regler for hvor stor avstand det skal 
være mellom markeringene som gjøres på tal-
linja. En tom tallinje skal være en støtte for elev-
ens hoderegning – et kladdeark hvor elevene kan 
gjøre sine egne utregninger. Regning på en tom 
tallinje består ofte i å beholde den første adden-
den hel, for så å dele opp den andre addenden. 
Elevene velger den strategien de finner mest 
hensiktsmessig ut i fra regneart, tallområde og 
tallene i den gitte regneoppgaven. 

Selv om elevene står fritt til å foreta sine 
egne «hopp» på en tom tallinje, finnes det noen 
hovedstrategier (Beishuizen, 1999), se rammen 
på neste side.
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Perlesnorer i begynneropplæringen
5-er- eller 10-er-strukturer skal hjelpe elev-
ene til å finne gitte tall og gjøre seg kjent med 
plasseringen av tallene i forhold til hverandre. 
Samtidig kan de se mengden som tilsvarer tallet. 
Elevene trenes altså til å «lese» tallene på 20-per-
lesnora ved å bruke 5-er-strukturen. De kan se 
at 6 perler består av en gruppe med 5 perler pluss 
en perle til i en annen farge. 100-perlesnora er 
10-er-strukturert, og elevene får hjelp til å se 
at det er seks 10-ere i 64 og nesten syv 10-ere i 
69. Tierne og femmerne er altså viktige holde-
punkter.

«Tallinje på gulvet»
Under vår utprøving av modellene med per-
lesnor og tom tallinje kom vi på idéen om 
å bruke en «tallinje på gulvet». Dette er en 
konkret og fysisk modell tilpasset elevene på 
1. trinn, hvor elevene kan telle forover og bak-
over på tallinja samtidig som de kan «gå og stå» 
på den. 

«Tallinja på gulvet» består av laminerte 
pappsirkler (ca. 20 cm i diameter). Sirklene er i 

to forskjellige farger og de er 5-er-strukturert. 
Man kan starte med ei tallinje med 10 sirkler og 
etter hvert utvide til 20 sirkler.

Sirklene legges på gulvet og elevene kan gå og 
stå på sirklene mens de teller. Vi har funnet det 
viktig å definere «telleretningen» på tallinja for 
elevene – slik at man alltid starter å telle fra 
venstre. Sirklene skal ikke ha tallsymboler. Da 
unngår vi at elevene bare leser av symbolene. 
For å finne 7 må eleven se at tallet består av «en 
5-er og en 2-er» og de får samtidig innsikt i at 
«7 er 2 mer enn 5» og at «5 er 2 mindre enn 7».

For å finne 9 må elevene se at tallet består av 

N10 kalles metoden der det første tallet beholdes helt, og det neste deles opp slik at man «hopper» 
med tiere og enere. 37 + 29:

A10 er en variant av N10, men ved A10 «hopper» man først til nærmeste hele tier og fortsetter 
videre med de hele tierne, 37 + 29:

En tredje metode er «overhopp», eller kompensasjonsmetoden, N10C, 37 + 29:
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en «5-er og en 4-er» og de får samtidig innsikt 
i at «9 er 1 mindre enn 10» og at «10 er 1 mer 
enn 9».

Aktiviteten «Gjett et tall» passer godt når 
vi skal øve på tallenes plassering i forhold til 
hverandre. En elev får en lapp på ryggen med 
et bestemt tallsymbol skrevet på, for eksempel 
tallet 9. Eleven skal finne tallet og starter ved å 
stille seg på en tilfeldig valgt sirkel på tallinja på 
gulvet. Eleven velger for eksempel å plassere seg 
på den femte sirkelen og spør de andre elevene: 
«Er tallet større eller mindre enn 5?» Elevene i 
klassen svarer: «Tallet er større enn 5.» Elevene 
stiller seg så på den tiende sirkelen og spør: «Er 
tallet større eller mindre enn 10?» Elevene i klas-
sen svarer: «Tallet er mindre enn 10.» Aktivite-
ten fortsetter til eleven har funnet riktig tall. 

Det er et poeng at elevene selv stiller spørs-
målet og sier hvilket tall de står på. Elevene viser 
da at de kan orientere seg på tallinja, og at de 
har kompetanse om tallenes størrelse i forhold 
til hverandre, for eksempel: at «10 er større enn 
5» og «9 er mindre enn 10». 

Elevene må få bruke sitt naturlige språk 
og utvikle sitt matematiske språk (Anghileri, 
2000). Det er ikke innlysende for en elev at 
«5 og 5 er 10» og «5 pluss 5 er lik 10» er det 
samme. Derfor blir det viktig at elevene lærer 
de matematiske ordene og utrykkene, med 
utgangspunkt i sitt eget hverdagsspråk. For å 
få til dette må de få muligheten til å sette ord 
på egne tanker og til å kommunisere dette med 
hverandre og med lærer. Gjennom en matema-
tisk samtale, som tar utgangspunkt i tallinja på 
gulvet, har vi som lærere en gylden mulighet til 
å få innsikt i elevenes kompetanse om tallrekka. 
Spørsmålene og elevsvarene som er gjengitt i 
teksten under er eksempler fra elevsamtaler på 
1. trinn. Disse elevene har, over en periode på 
tre måneder, jobbet systematisk med tallinja på 
gulvet. Eksempler på spørsmål: 
– Hvor mange sirkler/rundinger er det på 

gulvet?
– Hvor mange blå og røde sirkler er det på 

tallinja?

– Kan du finne 5 på tallinja, hvordan tenkte 
du?

– Du står nå på 5, kan du finne 10 på tallinja, 
hvordan tenkte du?

– Du står nå på 10, kan du finne 9 på tallinja, 
hvordan tenkte du?

Spørsmålenes rekkefølge har betydning. Det 
er for eksempel enklere for elevene å orientere 
seg på tallinja når de først finner 10 og så skal 
finne 9.

Elevene hadde jobbet jevnlig med tallinja 
og de fleste visste at den består av 20 sirkler, og 
at det er 10 røde og 10 blå sirkler. På spørsmål 
om hvor mange sirkler det var på gulvet brukte 
mange av elevene tallinjas 5-er-struktur når de 
svarte at det var 10 av hver farge fordi 5 og 5 
er 10. Noen elever så «tallinja» i sammenheng 
med addisjon og svarte at det må være 20 sirkler 
fordi «5 og 5 og 5 og 5 blir 20» eller «5 pluss 5 
pluss 5 pluss 5 er 20.» Noen av elevene så dette i 
sammenheng med 5 og 5 fingrer og viste at det 
ble det samme som 5 og 5 sirkler: «Det er det 
samme som 10 fingrer.»

Tallinja kan også være en god støtte for elever 
som mangler begreper når de skal forklare hvor-
dan de tenker, som i det følgende eksemplet om 
begrepene før og etter. En av elevene støttet seg 
til tallinja når han kommuniserte tankene sine: 
«Jeg sto på 10 og da ble 9 der.» (Eleven pekte på 
sirkelen foran seg.) Mange av elevene var usikre 
på bruken av begrepene før og etter og blandet 
disse: «Etter 10 kommer 9.» Læreren fikk da 
innsikt i elevens misforståelser og kunne jobbe 
videre med å presisere begrepene for eleven.

Perlesnorer
Elevene kan lage sine egne perlesnorer, bestå-
ende av perler i to ulike farger.
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I tillegg bør man ha en stor demonstrasjons-
snor (lærersnor).

På samme måte som med tallinja på gulvet tar 
man utgangspunkt i perlesnoras 5-er-struktur 
når man skal finne tall på 20-perlesnora. Sam-
tidig som man teller perlene kan man diskutere 
med elevene om hvordan de er sammensatt.

6 er det samme som 5 røde og 1 blå kule:

8 er det samme som 5 røde og 3 blå kuler:

Videre kan man bygge opp tall med utgangs-
punkt i 5-er- og 10-er-strukturen ved å finne 
tall på perlesnora:

12 er det samme som 5 røde, 5 blå og 2 røde 
kuler, eller 10 og 2 kuler:

Å finne 18 kan, for eksempel, enkelt gjøres 
ved å telle 2 ned fra 20 på denne måten:

100-perlesnora kan introduseres når tallområ-
det utvides til 100. Den består av to farger, grup-
pert i 10-ere. Målet med arbeidet med 100-per-
lesnora er at elevene skal få gode mentale bilder 
av tallene opp til 100. De skal frigjøre seg fra 
å telle en og en om gangen, som er en metode 
som er lite effektiv når de skal regne med tall 
over 20.

Elevene lærer å forholde seg til hele tiere som 
er en nyttig strategi i hoderegning. Dette er 
også en strategi som er mye brukt når man gjør 

utregninger på den tomme tallinja. Det er viktig 
å få fram at det er flere måter å «hoppe» på tal-
linja eller perlesnora. Eksempel: Å finne tallet 
18 kan enten gjøres ved å hoppe et tierhopp og 
telle åtte perler eller å hoppe to tierhopp og telle 
to perler bakover.

Aktiviteten «Gjett et tall» kan også brukes på 
perlesnorene: Lærer bestemmer et tall og en elev 
skal gjette tallet. Eleven stiller spørsmål som: 
«Er tallet større eller mindre enn 60?» Tall-
området visualiseres ved å sette klesklyper på 
en demonstrasjonssnor. Klesklypene indikerer 
hvilket område tallet befinner seg innenfor, for 
eksempel at tallet er mindre enn 60 og større 
enn 44.

Noen eksempler på hvordan man kan jobbe 
med en 100-perlesnor:
– Finne tall på 100-perlesnora ved å forholde 

deg til 10er-strukturen, for eksempel at 32 
består av 10 + 10 + 10 + 2 perler.

– Fokusere på at 50 er halvparten av 100, at 
det er midt på perlesnora.

– Logisk resonnement: Kunne se at tallet 75 
befinner seg midt mellom 70 og 80, og vite 
at 99 er like foran 100 

– Hoppe fra 0 til 43 med tier og ener hopp. 
Fortsette med dette til elevene klarer å 
gjøre operasjonen med færre hopp, for 
eksempel ved å hoppe med 20 eller 30 om 
gangen.
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– Hoppe fra 0 til 69 ved å hoppe til 70 og så 
en tilbake

En «abstrakt» tallinje
En mer abstrakt modell for tallrekka er en tal-
linje med bare noen tall markert. Ved å bruke en 
slik tallinje sammen med tallinja på gulvet og 
perlesnorer kan man hjelpe elevene til et høyere 
abstraksjonsnivå. En lærer vil på denne måten 
få innsikt i elevenes kompetanse om tallinja, og 
kunne se om elevene har en mental forestilling 
om tallrekka, for eksempel at 10 er midt mellom 
0 og 20.

0 20

Elevene kan tegne en strek eller skrive tallsym-
bolet på en nesten tom tallinje, hvor bare tall-
symbolene 0 og 20 er skrevet på:

0____________________20

Elevene skal plassere tallene 10, 5 og 15 på riktig 
sted på denne tallinja.

0_____5_____10_____15_____20

Elevene skal plassere tallene 4, 11 og 19 på riktig 
sted på tallinja. Tallene 0, 5, 10, 15 og 20 er skre-
vet på tallinja. Tallene de skulle plassere ligger 
tett opp til de tallene som allerede var skrevet 
på tallinja. 

På samme måte kan man plassere tall på 
tomme tallinjer når tallområdet utvides til 100 
(se nederst på siden).

Avslutning
I forbindelse med telling kan perlesnorer være 
gode konkretiseringsmidler. Man konkretise-
rer da den muntlige tellingen ved at man flyt-
ter tydelig på perlene når man teller med en og 
en, to og to eller fem og fem perler om gangen. 

Å ha gode ferdigheter i telling vil si at elevene 
skal kunne tallrekka utenat, samtidig som de 
ser sammenhengen mellom tallenes rekkefølge 
og mengdene tallene representerer (Fuson, 
1988). I begynneropplæringen bør man derfor 
ha daglige telleøvelser som sikrer at alle elevene 
lærer tallrekka: først til 10, så til 20 og videre 
til 100. Øvelser på tallrekka kan være tellinger 
forlengs og baklengs, øvelser på å si hvilket tall 
som kommer før og etter et gitt tall og tellinger 
hvor elevene teller videre fra hvilket som helst 
tall i det tallområdet det jobbes med. Etter hvert 
må elevene også kunne telle med 2, 5 og 10 om 
gangen. 

Å kunne telle blir ofte oppfattet som en selv-
sagt kompetanse. Treffers (2001) påpeker at 
telling spiller en vesentlig rolle i utviklingen av 
elementær tallforståelse. I følge Henry og Brown 
(2008) vil elever som løser oppgaver basert på 
ulike tellestrategier, sannsynligvis utvikle bedre 
tallforståelse. De vil også lettere kunne se sam-
menhenger mellom tall og tallenes egenskaper, 
og de utvikler strategier som kan være effek-
tive for å løse addisjons- og subtraksjonsopp-
gaver. Disse strategiene gir i tillegg elevene et 
verktøy for å løse oppgaver med store tall men-
talt (Henry og Brown, 2008). Elever vil derfor 
profitere på å ta utgangspunkt i sin telling og å 
bygge videre på denne, ved å strukturere tellin-
gen først i 5ere og så i 10ere. Dette stemmer godt 
med våre erfaringer. Vi ser at våre elever som 
har jobbet systematisk med telling, og samtidig 
brukt 5er-strukturerte og 10er-strukturerte per-
lesnorer, har hatt stor nytte av dette.

Referanser
Anghileri, J. (2000). Teaching Number Sense. 

London: Continuum.
Beishuizen, M. (1999). The Empty Number Line 

as a new model. I I. Thompson (Red.), 

(fortsettes side 22)
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Reinert Rinvold

Konkreter i læring av algebra
Mange forbinder algebra med bokstavregning. 
Hvor mange av oss har ikke hørt folk fortelle 
om hvor bra det gikk med matematikken til de 
begynte med algebra. Hos noen lyser skrekken 
i øynene når ordet algebra nevnes. Forskere i 
matematikkdidaktikk har snakket om et sprang 
mellom tallregning og algebra. Det ble en svært 
krevende utfordring når man på ungdoms-
skolen plutselig skulle begynne med algebra i 
form av ligninger og uttrykk. Naturlig nok, har 
det blitt innført tiltak for å bøte på vanskene. I 
den gjeldende norske læreplanen for grunnsko-
len, LK06, kan dette blant annet ses gjennom 
at tallmønstre og geometriske mønstre nevnes 
som kompetansemål både etter andre, fjerde og 
sjuende trinn. Idéen er at algebra handler om 
mer enn bokstaver og symboler. Bokstaver som 
symbol for ukjente og variable størrelser er et 
nyttig hjelpemiddel, men dypest sett handler 
algebra om variasjon og generelle fenomener. 
Algebraisk tenkning er mulig uten bokstaver, 
men bokstavene gjør det mulig å nå lengre og 
håndtere mer komplekse problemstillinger. 
I tradisjonell undervisning i algebra har ofte 
mening, intuisjon og forståelse vært mangel-
vare. Med en slik tilnærming er det ikke uvan-

lig at elever blander sammen for eksempel ab 
og a + b eller x 2 og 2x. Arbeid med tallmønstre 
dannet av konkreter er et spennende utgangs-
punkt for å skape den meningen og motivasjo-
nen som ofte har manglet. 

Tannkremtuber

Tannkremtuber er kanskje ikke det vanligste 
hjelpemidlet i matematikkundervisning, men 
det duger! Her ser vi tre elever på 8. trinn som 
er klare til å ta fatt på en oppgave. De har figur 
1 til 3 foran seg og skal lage figur 4 og 5. Byggin-
gen krever at mønsteret er forstått på et intuitivt 
plan. Siden de skal samarbeide, faller det natur-
lig å sette ord på det som gjøres. Arne henter 
straks fire tuber fra en haug utenfor bildet og 
setter dem ned ved siden av hverandre. 

Arne: Fire sånn og så blir det seks bak.

Eleven oppfatter altså greit at mønsteret består 
av to rader. Figur 5 bygges i samarbeid mellom 

Reinert Rinvold
Høgskolen i Hedmark
reinert.rinvold@hihm.no
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elevene og de har ingen problemer med at det 
blir 5 tuber foran og 7 bak. I neste oppgave skal 
de finne ut hvor mange tuber som trengs for å 
lage figur 10 og figur 100. Utfordringen da er at 
det ikke er nok tannkremtuber til å lage disse 
figurene. Dessuten ville det vært upraktisk å 
måtte telle opp så mange tuber. Disse utfordrin-
gene motiverer elevene til en dypere forståelse 
av systemet bak oppbygningen av figurene. 

Lise begynner kartleggingen av systemet ved 
å ta for seg første rad i figur etter figur. Hun 
peker først på den ene tuba foran i figur 1 og sier 
at i figur 1 er det en. Deretter gjør hun tilsva-
rende for første rad i figur 2, 3 og 4. Så kommer 
Arne på banen:

Arne: Så blir det fire, og så øker det med to 
på hver.

Første del av setningen hans dreier seg om at 
det er fire i første rad. Så snakker han om at 
hver figur har to flere tuber enn den forrige. Lise 
følger opp med noen håndbevegelser eller gester 
som trolig har en viktig betydning. Hun holder 
hendene i karatestillingen på hver side av møn-
steret og sier «to bak». 

Litt etterpå gjør hun en ny håndbevegelse som 
starter med hendene sentrert. Hendene beveges 
utover til hver side parallelt med figur 4, inn 
til sentrum igjen og så ut til hver sin side nor-
malt på figurens lengderetning. Like etter dette 
kommer det:

Lise: Når det er ti er det ti foran og tolv bak.

Forskningsprosjekt
Elevene med tannkremtubene tok del i et 

forskningsprosjekt i Hamar.  Prosjektet var 
et samarbeid mellom Andreas Lorange, NLA 
Lærerhøgskolen og artikkel forfatteren. Våren 
2009 forsket vi på algebraisk tenkning hos 
lærerstudenter på et kurs i tallteori.  Høsten 
2009 var temaet innføring av ligninger og alge-
braiske uttrykk for elever på 8. trinn. Vi deler 
teorigrunnlag med Radford (2009) som blant 
annet går på at det sansemotoriske, kroppslige 
og fysiske spiller en sentral rolle i menneskelig 
tenkning. De involverte studentene jobbet med 
visuelt og fysiske representerte tallmønstre. 
Elevene møter enklere versjoner av det samme, 
men fokuset på fysisk laging av mønstre er 
større. Vi ser at det brukes mye gester når det 
arbeides med fysiske mønstre. Håndbevegelsene 
til Lisa bidrar trolig til å skape en romlig repre-
sentasjon som avlaster arbeidsminnet, se Sabina 
(2008). Den siste av håndbevegelsene peker ikke 
på en konkret figur. Slike gester kan være med å 
danne et mer abstrakt bilde av figurene. 

For å bygge opp algebraisk tenkning hos 
elevene, må det knyttes forbindelser mellom 
det visuelle og det verbale. Elevene ble bedt 
om å skrive ned en beskjed til en annen elev 
på trinnet om hvor mange tannkremtuber som 
trengs for å lage en figur når vi vet nummeret 
på figuren. Hos elevene kom formuleringen med 
ord naturlig opp i forlengelsen av å finne antall 
tuber i figur 10 og 100. Når forskeren spurte 
elevene om tankegangen skjedde dette:

Arne: Siden det skal være ti må vi gange 
med to, men siden det var fire på den første 
[peker på figur 1 på arket] må vi plusse på 
to til. Da blir det tjueto. 
Forsker: Tjueto på nummer ti. 
Arne: Man kan egentlig bare gange tallet på 
figuren med to og plusse på to. 
Emilie: Figurtallet ganger to pluss to.

Stjernemønsteret
Før oppgaven med tannkremtubene arbeidet 
elevene med et stjernemønster i klassen sin. 
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Elevene lagde først figur 4 fysisk ved at hver 
prikk ble representert med en elev stående 
på gulvet. En elev tok initiativ og sa «Jeg er 
midten.» Andre elever stilte seg raskt opp og 
dannet de fire armene til figuren. Så brukte de 
små plastbrikker til å lage figurer med. 

Figur 3Figur 1 Figur 2

Etter først å ha kommet frem til hvor mange 
prikker det er i figur 10 og figur 100, beskrev 
en gruppe av tre andre elever antallet prikker i 
mønsteret slik:

Figuren er et kryss. En i midten og fire veier 
ut fra midten. Figuren øker med en på hver 
vei, 4 til sammen. Figurnummeret ganger 
4 + 1. Også har vi fig. 6 er det 6 på hver side 
+ en i midten.

Disse elevene har en beskrivelse som inkluderer 
en generell formulering ut fra figurnummeret, 
men de er også avhengige av et eksempel og av 
hvordan figuren ser ut. Radford (2009) beskri-
ver lignende utfordringer i sin artikkel. Elevene 
har så vidt begynt på en reise inn i algebraens 
verden og har fortsatt en veg å gå. I fortsettelsen 
tilbyr læreren dem bokstaver som et tankered-
skap for raskt å skrive ned variable og ukjente 
størrelser. Elevene vil møte problemstillinger 
som både utfordrer dem til å bruke bokstaver 
og gjør bruken meningsfull for dem. Samtidig 
beholdes kontakten med det intuitive grunnla-
get som skapes gjennom bruken av konkreter. 
Resten av historien om elevene på 8. trinn vil 
bli en annen artikkel. Forskningen på studen-
ter kan imidlertid si noe om samspillet mellom 
konkreter og symboler, selv om problemstil-
lingene er mer komplekse enn de elevene på 8. 
trinn får.

Algebraisering

Studentene Kåre og Erik skal utforske tallmøn-
steret i denne figuren. De hadde en alternativ 
representasjon av mønsteret fysisk bygget foran 
seg og en haug klosser tilgjengelig. 

Studentene beskriver figurene som sammensatt 
av kvadrattall og trekanttall. Kåre oppdager 
etter hvert at sammenhengen mellom en figur 
og den neste kan skrives slik:

Kåre forklarer hvorfor Kn – Kn–1 dukker opp ved 
å peke på fysiske figurer mens han snakker:

Kåre: Ut fra den her [peker på fysisk F2] 
til den [peker på fysisk F3] blir det lagt til 
dette kvadrattallet [legger fingrene ned på 
F3] minus det kvadrattallet vi hadde i stad. 
[Gjør sirkulær pekebevegelse rundt bunnen 
av F2]

Erik tar over og erstatter Kn – Kn–1 med 
2(n – 1) + 1:

Erik: Hva er det som blir lagt til da? Det er 
jo sidene. Sidene på firkanttalla, pluss en. 
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Erik: Sånn [peker på ene sida], sånn [peker 
på andre sida], sånn [peker på hjørnet]. 
Kåre: Ja, sida så klart.

Erik har lagt den blå kvadratdelen av figur 3 
nederst og den røde kvadratdelen av figur 2 
oppå. Forskjellen mellom de to kvadratene deler 
han opp i to sider og et hjørne. Siden fungerer 
som variabel, men det blir n – 1 fordi figurnum-
meret n er siden på det største av kvadratene. 
Det er ikke uvanlig at studenter går seg vil i om 
det skal være n eller n – 1, men Erik og Kåre 
holder på imponerende måte styr på dette. Til 
slutt blir det riktig også for trekanttalldelen, 
men underveis skriver de Tn – Tn–1 i stedet for 
Tn–1 – Tn–2. Fordi trekanttalldelen av figuren har 
et nummer lavere enn kvadrattalldelen, er den 
siste formelen det matematisk korrekte. Denne 
«feilen» hemmet ikke studentene i det hele tatt. 
Radford (2009) hevder at de ulike leddene i et 
uttrykk kan fungere som et bilde på eller en 
fortelling om elevenes tenkning. At det «feil» 
uttrykket fungerer som et intuitivt tankered-
skap for studentene, tyder på at det er slik her. 
Et ytterligere argument er at de ikke trekker 
sammen formelen de får til slutt. Erik skrev det 
slik:

Denne skrivemåten kan oppfattes som at 

2(n – 1) står for kvadrattalldelen og n – 1 for 
trekanttalldelen. En sammentrekking av forme-
len gjør at denne meningen forsvinner. Tilbake 
ville stått en formel som forteller hvordan vi 
skal regne ut antall klosser i en figur, men hvor 
kontakten med figurens visuelle fremtreden 
ville vært helt borte.

Heller ikke studentene har avsluttet den alge-
braiske reisen. Det er et stykke igjen før intui-
sjon og algebraens konvensjoner flyter sammen 
og støtter hverandre. Men, underveis har de 
gode muligheter for trivsel og læring. Elevene 
på 8. trinn sier det slik: «I mattetimene sitter 
vi ikke bare og regner i boka. Matte er spen-
nende!»

Referanser
Radford, L. (I trykk). Signs, gestures, meanings: 

Algebraic thinking from a cultural semiotic 
perspective. Kommer i Proceedings fra 
CERME 6.

Sabena, C. (2008). On the semiotics of gestures. 
I L. Radford, G. Schubring og F. Seeger 
(Red.), Semiotics in Mathematics Educa-
tion: Epistemology, History, Classroom, 
and Culture, (s. 19–38). Rotterdam: Sense 
Publishers.

Sannsynlighet og kombinatorikk er forklart 
med hverdagslige eksempler og blir derfor 
enkelt å bruke.

Alt i alt er dette et hefte som de fleste elever 
vil dra nytte av, både til oppgaveløsning i løpet 
av ungdomskolen og til bruk på prøver, tenta-
mener og eksamen.

Det er plass til egne notater under hvert 
emne. Men når er elevene modne nok til å 
notere det de har bruk for til eksamen? Etter 
min mening er dette en bok som bør brukes 
under veiledning av lærer, og elevene bør ikke 
starte for raskt med egne notater. 

Anne Karin Dale

(fortsatt fra side 62)
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Karin Kairavuo

Konkretisering av  
matematiska begrepp i skolan
Den kinesiska författaren och nobelpristagaren i 
litteratur, Gao Xingjian, använder en spännande 
metod i sitt arbete. Han talar in sina blivande 
texter på band för att kunna lyssna på dem 
innan han skriver ner dem. Det gör han för att 
texten måste uppfattas av örat och inte enbart 
med de verktyg vi använder när vi tänker.

Många vetenskaper har sina egna tecken för 
notation, sitt eget symbolspråk. De insatta kan 
enkelt ta del av symbolerna och förvandla dem 
till inre bilder. 

En musikaliskt bevandrad människa kan 
läsa noter och samtidigt höra musik inom sig. 
På samma sätt kan en matematiker läsa mate-
matisk text och göra sig en bild av situationen i 
sitt inre. För de allra flesta av våra elever behövs 
det någon form av konkretisering för att mate-
matiska begrepp och regler skall bli begripliga 
och kunna befästas i deras verklighet.

Konkretisering är ett sätt att synliggöra 
matematiska idéer så att många, till sin lägg-
ning och utrustning, olika personer kan ta 
del av dem. När man konkretiserar stimuleras 
flera sinnen samtidigt och upplevelsen berör på 
djupet. Konkretisering sker oftast i samband 
med introduktionen av nya begrepp och regler. 

För mig är konkretisering att med hjälp av kon-
kreta hjälpmedel vägleda eleven till förståelse av 
teoretiska begrepp. Metoderna och hjälpmedlen 
vid konkretisering kan variera. Själv upplever 
jag mig konkretisera begrepp också när jag 
använder mitt språk till på olika sätt förklara 
nya begrepp och regler för eleven. 

För matematikens del kan man genom att 
konkretisera få uppgifterna att stiga ut ur pap-
peret. De svarta symbolerna på det vita papperet 
behövs, men konkretiseringen ger liv åt uppgif-
terna och hjälper eleverna att förstå teoretiska 
resonemang. När man arbetar med konkret 
material i matematikundervisningen blir upp-
gifterna öppna och ger möjlighet till differen-
tiering. Vi konkretiserar för att hjälpa elever till 
förståelse av teoretiska begrepp, väcka nya idéer 
eller för att bekräfta det de redan vet.

Vad fordras det av en elev för att hon skall 
kunna känna glädje och ha framgång i sina 
matematikstudier? Som gymnasielärare frappe-
ras jag ofta av att problemen i matematik på alla 
stadier ser ganska likadana ut. Eleverna känner 
sig osäkra inför räkning med bråktal, hyfsning 
av enkla uttryck, räkning med kvadratrötter, 
skillnaden mellan uttryck och ekvation, infö-
randet av variabel och parameter, enhetsom-
vandlingar.

Alla lärare vet hur viktigt det är att eleven 
tillägnar sig en god grund i matematikstu-
dierna. En förutsättning för att studierna skall 

Karin Kairavuo
Helsingfors stads utbildningsverk, Finland
karin.kairavuo@edu.hel.fi
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uppfattas som meningsfulla är att eleven med 
lärarens stöd får möjlighet till egen begrepps-
bildning. Läraren befäster sedan nya begrepp i 
elevens matematiska verklighet. 

För elever i åldern 6–12 år är det naturligt 
att begrepp måste konkretiseras på olika sätt. 
Också för elever i de högre klasserna kan kon-
kretisering öka intresset och förståelsen för 
matematiken.

Förutom klara begrepp behöver eleverna en 
god taluppfattning för att studierna skall löpa 
smidigt. Då man löser matematiska problem 
gäller det ofta att kunna ana sig till lösnings-
modeller; man bör kunna koppla ihop olika 
delar av sitt kunnande på ett kreativt sätt. Ett 
sätt att beskriva den förmågan är att tala om en 
matematisk intuition. För att kunna utveckla en 
matematisk intuition är en god taluppfattning 
mycket värdefull. 

Talen skall gärna ha en skepnad och skilja 
sig från varandra för att eleverna skall kunna 
experimentera med dem och använda olika tan-
kemodeller. Med små transparanta färgknappar 
skapar vi bilder av två udda tal och visar elegant 
att summan av två udda tal alltid är jämn. Med 
hjälp av knapparna kan man lätt och vackert 
konkretisera eller visualisera ett antal mate-
matiska regler som följer nedan. Uppgifterna 
nedan är exempel på hur man med ett konkret 
material, i detta fall de färggranna knapparna, 
kan konkretisera eller synliggöra matematiska 
regler och sanningar. Elevernas abstraktionsför-
måga utvecklas i ”egen takt” vilket betyder att 
det i ett och samma klassrum oftast finns elever 
med väldigt olika förmåga till abstraktion. Med 
varierande undervisningsmetoder och med stöd 
av konkretisering kan man ge alla elever en 
chans till inlärning. Såväl hög- som lågpreste-
rande elever gynnas av att använda varierande 
kanaler för inlärning. 

Visualisera ett udda tal  
med hjälp av knapparna
Bilden av ett jämnt tal upplever eleverna som 
naturlig. Man kan dela knapparna rättvist 

mellan två personer och två lika höga staplar 
kan bildas av knapparna. På matematikens 
exakta symbolspråk skriver vi 2·n där n ŒN, de 
naturliga talens mängd. Ett udda tal däremot 
går inte att dela jämnt med två. Då vi arbetar 
abstrakt och endast använder symbolspråk 
betecknar vi ett udda tal 2n – 1 eller 2n + 1 där 
n tillhör de hela talens mängd. Då vi konkreti-
serar udda tal använder vi oss av formen 2n + 1 
av naturliga skäl.

Vi skriver då 2n + 1, där n är ett naturligt tal. 
Då man använder konkretisering som hjälpme-
del är det lämpligt att jobba endast i talmäng-
den N. 

Nu kommer vi till den egentliga uppgiften. 
Vad gäller för svaret då man adderar två udda 
tal? 

Bevisa att summan av två udda tal alltid är 
ett jämnt tal. 
Om eleven har bekantat sig med udda talen och 
deras ”konkreta” framställning är det enkelt att 
bevisa satsen ovan:

(2n + 1) + (2m + 1) = 2n + 2m + 2 = 2(n + m + 1)

där (n + m + 1) utgör ett positivt heltal. Alltså är 
summan av två udda tal alltid ett jämnt tal.

   

Beviset ovan är inte speciellt svårt för en elev 
att lära sig om läraren visar bevisföringen med 
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symboler. Om eleven har laborerat med talens 
egenskaper och visuella utseende är det sanno-
likt att hon kan komma på beviset utan hand-
ledning av läraren. 

Visa att 1 + 3 + 5 + 7 + … + (2n – 1) = n²
Summan av på varandra följande udda tal, bör-
jande från 1, blir alltid ett kvadrattal.

Att konstatera faktum genom att summera 
talen kan vara en upplevelse i sig. Man kan dock 
konstatera samma sak genom att forma udda tal 
med hjälp av färgknappar och sedan foga ihop 
en bild, där man börjar med den triviala ettan 
och därefter omgärdar den ensamma knappen 
med knappar, formade som bilder av talen 3, 
5, 7,…

Resultatet är förbluffande i början, men 
medan eleverna bygger den allt större kvadraten 
inser de att regeln är allmängiltig. 

Eleverna konfronteras med kvadreringsregeln 
(kvadratsetning, red. anm.) i årskurs 8 och den 
upplevs som svår av många elever. Här hjälper 
det med konkretisering. Eleverna märker själva 
att den «dubbla produkten» motsvaras av de 
gula knapparna på bilden. Förståelsen ökar och 
den vägen blir regeln och begriplig. Man kan 
använda färgkoder och tala om de röda knap-
parna som motsvarar n², de gula kommer från 
2n och till sist den ensamma blåa knappen som 
representerar ettan.

Konkretisera kvadreringsregeln
(n + 1)² = n² + 2n + 1

En annan uppgift som kräver god taluppfatt-
ning : 

«Bevisa att (n3 – n) är delbart med 6  
då n  ≥ 2»

Uppgiften förekom i studentexamensprovet i 
matematik hösten 2007 i Finland. Jag minns att 
jag gett samma uppgift till mina elever i första 
gymnasieklass för ett antal år sedan. De klarade 
av att hyfsa uttrycket till n(n – 1)(n + 1). Därefter 
var det stopp. Eleverna hade svårigheter med att 
dra slutsatser av resultatet. De saknade erfaren-
heten att vart tredje tal är delbart med 3. Den 
upplevelsen kan man ge dem redan i tidig ålder. 
En talremsa rullas runt en Toblerone ask som på 
bilden och saken är klar. 
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I exemplen ovan har vi utgått från ett kon-
kretiseringsmaterial, i detta fall de små färg-
granna och transparenta knapparna, och samlat 
begrepp samt regler som låter sig konkretiseras 
med hjälp av dem. Nu vänder vi på steken och 
undersöker hur kvadratrotsbegreppet görs synligt 
med hjälp av olika konkretiseringsmaterial.

Vi låter färgknapparna fungera som en bro 
och startar med dem.

Eleverna får uppgiften:

«Rada knappar i formationer som är lika 
breda som de är höga. Vi kallar antalet 
knappar i formationerna för kvadrattal.»

Läraren gör därefter en tabell med en kolumn 
för det totala antalet knappar i formationen 
och en annan kolumn för antalet knappar på 
en sida.

På så sätt får eleverna i ett tidigt skede en 
uppfattning om kvadratrotens uppgift. Det kan 
vara spännande att utforska vilka antal knappar 
som låter sig formas till en kvadrat. 

Än så länge får eleverna nöja sig med att kva-
dratrotens värde är ett heltal. En fundersam elev 
kan leva i tron att kvadratroten av 17 inte exis-
terar. I heltalens värld är allt ännu enkelt. Nu 
utökar vi mängden av tal som konkretiseras. Vi 
tar med också de irrationella talen.

Då byter vi konkretiseringsmaterial från 
knapparna till geobrädet. Om det inte finns 
geobräden i skolan kan man använda prick-
papper.

Uppgiften till eleverna lyder:

Märk ut en kvadrat med arean 16 rutor på 
geobrädet. Markera inne i den förra kva-
draten en ny kvadrat, vars area är hälften 
av den förra kvadratens area. Fortsätt på 
samma sätt ytterligare två gånger. Gör där-
efter en tabell lik den förra. Ena kolumnen 
ger kvadraternas area och den andra ger 
längden av sidorna.

Denna övning kan utvecklas och ger läraren 
möjlighet till individualisering. Efter att Pytha-
goras sats är känd för eleverna kan man fritt 
laborera vidare och be eleverna visa kvadrater 
på geobrädet med areorna 2, 5, 13, 17, …

En följdfråga kan ju vara varför  inte går 
att visa på geobrädet. 

Jag har fortsatt uppgiften med äldre elever 
så att vi byggt rätblock med hjälp av små kuber 
med sidan 1cm. Längden av rymddiagonalen i 
den lilla kuben kan då få representera  och 
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 kan visas med hjälp av ett rätblock med 
dimensionerna 1 cm, 2 cm, 3 cm.

I ett tangrampussel vimlar det av kvadratröt-
ter. Vi bestämmer att arean av den enda paral-
lellogrammen i pusslet är 1. Därefter kan vi 
be elever från åk.8 framåt beräkna arean samt 
sidornas längder för alla de andra delarna. De 
kan också bygga en serie kvadrater med hjälp 
av bitarna, där varje kvadrats area är hälften av 
den föregående kvadratens area. En intressant 
uppgift får vi om vi ber dem lägga fyra kvadra-
ter sida vid sida, såsom bilden visar, och där-
efter lägga en linje genom alla fyra kvadraters 
övre hörn till höger. Det finns säkert elever som 
gärna försöker sig på att bevisa det som ser ut att 
stämma i bilden, d.v.s. att linjen verkligen går 
genom alla kvadraters övre, högra hörnpunkt. 

Vill man ge den intresserade eleven en spän-
nande utflykt kan vi fortsätta uppgiften också 
efter att Tangram-bitarna tagit slut. Vi halverar 
kvadraternas areor i all oändlighet och beräk-
nar summan av alla kvadraters sidor. Det intres-
santa är att alla dessa halverade kvadrater ryms 
på såväl en finländsk som på en norsk elevs 
arbetsbord.
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Gjert-Anders Askevold

Ostomachion
Eit «ostomachion» (òg kalla stomachion), er 
eit kvadratisk puslespel som kan minne om 
tangram. Ostomachionet er sett saman av tre-
kantar, firkantar og ein femkant. I ostomac-
hionet er ikkje bitane så «regulære» som i eit 
tangram, i seg sjølv er det spanande og kan gje 
rom for fin utforsking.

Sjølve namnet er ein usikker på kor det kjem 
frå, men ei truleg forklaring av namnet kan være 
beinspel, som kjem av namnet på bein, osteon, 
og mache, som tyder kamp eller spel. Dette 
kan òg være med å forklare kva ostomachionet 
eigentleg var laga av og brukt til. 

Ostomachionet kan ein i undervisings-
samanheng nytte på same måte som eit 
tangram. Eksempelvis kan ein eksperimentere 
med eit tangram til å lage figurar, det same kan 
ein gjere med eit ostomachion. Same reglar 
som for tangrammet, alle bitane skal nyttast. 
Eksempel på figurar kan ein finne på nettsidene 
til Bibliotheca Augustana.

Figur 1 Bilete inspirert av Bibliotheca Augustana

Historie
Ostomachion har ei historie som går mykje 
lenger attende enn tangramet, om ein tek omsyn 
til skriftlege kjelder, men begge puslespela har 
vore kjende lengje når dei fyste gong er nemnt i 
bøker. Den fyste boka der tangramet er nemnt 
er frå 1813, medan den fyrste boka der ostomac-
hionet er handsama, stammar frå sjølve Arki-
medes frå Syracuse (ca 287–212 f.Kr.). Tangram 
og ostomachion har vore nytta til spel og mate-
matiske utfordringar. Arkimedes har nok ikkje 
funne opp eller konstruert ostomachionet, det 
er faktisk kjent frå endå eldre skrifter. Ein kan 
nesten seie at ostomachion er eit av dei eldste 
kjente puslespela menneske har arbeida med.

For omlag ti år sidan vart den hittil eldste 
kjente avskrift av Arkimedes sine verk gjen-

Gjert-Anders Askevold
Høgskolen i Bergen
gaas@hib.no
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oppdaga. Teksten var halvvegs skjult av teksten 
i ei handskriven bønebok frå 1229. Den opp-
havlege matematiske teksten var skriven på 
pergament. Sidan pergament var (og er) svært 
kostbart vart det tidlegare ofte resirkulert. Arki-
medes sin tekst hadde blitt skrapa vekk med ein 
skarp kniv og overskriven. Etter at bøneboka og 
teksten vart gjenoppdaga i 1998, har den gjen-
nomgått omfattande restaureringar og detektiv-
arbeid for å finne dei opphavlege matematiske 
tekstane. Hardt arbeid i over ti år har gitt fruk-
ter, og me har no den eldste og mest komplette 
samlinga av Arkimedes sine arbeid, på grunn 
av denne bøneboka. Ostomachion er ein av dei 
tekstane som har vore skjult i bøneboka, og er 
den mest komplette utgåva av Arkimedes sitt 
arbeid med den. Arealutrekningar av dei ulike 
bitane er noko av det Arkimedes har arbeida 
med. Dr. Reviel Netz frå universitetet i Stanford 
argumenterar for at Arkimedes òg arbeida med 
å finne kor mange måtar ein kan pusle saman 
ostomachionet på. 

Framleis gjer ostomachion oss spanande 
matematiske utfordringar, då me fyrst i 2003 
fekk bevist at det er 536 ulike måtar me kan 
setje det saman til eit kvadrat på. Om Arkime-
des kom fram til dette svaret er noko usikkert. 

Det dette viser er at Arkimedes var borti kom-
binatorikk lenge før den utvikla seg til ei eiga 
matematisk grein.

Ostomachion i undervising
Om ein nyttar ostomachion i undervising kan 
elevane få konstruere/teikne sitt eige ostomac-
hion, før dei klipper det ut. Til hjelp kan ein 
ha oppkopiert eit rutenett på 12×12 ruter, då 
skulle det bli forholdsvis enkelt, eventuelt kan 
ein kopiere opp ferdigteikna ostomachion og la 
elevane klippe ut desse. Klarer ein å pusle desse 
saman til eit kvadrat igjen? Klarer ein fleire ulike 
måtar? Som nemnt kan ein òg lage flotte figurar 
og mønster med ostomachionet, arbeid gjerne 
med det på same måte som tangram skissert i 
Meningsfylt matematikk av Geir Botten (1999). 
I slike aktivitetar får elevane trening i å setje 
namn på figurane ostomachionet er sett saman 
av. Samstundes som dei ser på eigenskapane til 
figurane når ein arbeidar med dei.

Sjølv fant eg det interessant å finne arealet 
av dei ulike figurane i kvadratet. Med eit rute-
nett lagt over ostomachionet, skulle det være 
ei overkommeleg oppgåve når ein har arbeida 
med areal av trekantar. Er ein usikker på for-
melen kan ein jo telje ruter, sjølv om ein ikkje 

Figur 2
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er garantert å få det nøyaktig. Spesielt synest eg 
det er interessant å rekne ut arealet av dei to fir-
kantane, som berre er firkantar, verken kvadrat, 
rektangel eller nokon av dei andre firkantane 
me har namn på. Det er òg fleire trekantar som 
har like stort areal, kan ein argumentere for at 
desse er like store, utan å rekne ut arealet? Det 
er nok ei vanskeleg utfordring for elevar, men 
verdt å prøve.

Arealet av dei ulike figurane kan stå for seg 
sjølv, eg leika meg litt med desse og såg på kor 
stor del kvar av figurane var at det heile. Kvifor 
ikkje arbeide med brøk, og eksakte verdiar i 
geometrien? Som ein kuriositet fant eg at alle 
areala utanom eit kunne gjevast opp som ein 
stambrøk av heile arealet. 

Ostomachion og stambrøkar
Stambrøkar er brøkar som har 1 i teljaren, 
eksempel på stambrøkar er , eller .

Stambrøkar har vore mykje nytta, me kan 
finne spor av det i dag når me snakkar om eit 
kvart kilo, eller ein halv. Kanskje er det dei 
mest nytta brøkane? Oldtidsriket Egypt hadde 
eit spesielt forhold til stambrøkar, der alle divi-
sjonstykker som hadde ein rest, skulle oppgje-
vast i stambrøkar. I våre dagar ville me skreve 
5:2 = 2,5 medan ein i det gamle Egypt ville gitt 
svaret som . Reknestykket 7:4 vil me ofte få 
til å bli 1,75, eventuelt , der resten i divisjons-
stykket blir ein brøk. Egyptarane hadde ikkje 
vore nøgd med svaret, sidan ikkje er ein stam-
brøk. Dei ha gjort om til og , slik at svaret 
vert . Ein grunn til at egyptarane ville 
ha svar på reknestykke i stambrøkar, kan være 
at dei ikkje hadde eit talsystem som var godt 
eigna til å skrive tal mellom ein og null på, eller 
ein effektiv måte å skrive brøkar på.

Eg nytta eit ostomachion der eg la eit rute-
nett over, for å tydlegare få fram storleiken på 
dei ulike delane. Rutenettet er sett saman av 
12·12 = 144 små kvadrat. Ved litt arealutreknin-
gar vil me komme fram til at kvar av figurane 
er sett saman av det tal kvadrat som er oppgitt 
i figur 2.

Arealet av femkanten kan ikkje uttrykkast 
som ein stambrøk. Vil ein likevel prøve seg på 
å gjere om til stambrøkar, kan dette være 
ei fin oppgåve for enkelte elevar, og vil gje at

.

Figur 3
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Hein Bondevik

Vinnes Laserservice
I Tangenten 2/2009 vart det lyst ut at ein kunne 
motta ein lasermålar, om ein hadde gode idéar 
til korleis dei kunne brukast i matematikkun-
dervisinga. Det hadde Vinnes Friskule som er 
ein privat skule, tredelt, med 27 elevar i skule-
året 2009/2010. I forbindelse med at Fusa kom-
mune vedtok eigedomsskatt frå og med 2009, 
vart det nødvendig å finna arealet av skulen 
vår og området me har utanfor. I tillegg har me 
planar om utbygging i eine enden av skulen, og 
til og med ein kolonihage på gong. Både utbyg-
ginga og kolonihagen inneber ei utviding av 
eksisterande tomteareal. Til skulestarten haus-
ten 2009 kom lasermålaren. Me kunne reali-
sera prosjektet vårt, som nok var noko uklart i 
utgangspunktet, men som hadde som hovudmål 
å finna det eksakte arealet av skuleområdet vårt, 
inne som ute. 

Lasermålaren me hadde fått frå Tangenten 
heiter Bosch PLR30. Modellen fungerer slik 
at ein kan måla nøyaktig avstand, og den har 
funksjonar for utrekning av areal ved at ein 
måler to lengde i eit rektangel. I tillegg kan ein 
rekna ut volum, noko som ikkje vart aktuelt i 
vårt opplegg. Målaren er enkel i bruk, men det 
trengs ei lita innføring i korleis ein bør halda 

han for å få mest mogleg nøyaktig lengde. Ei 
lengde målar ein ved å plassera lasermålaren 
inn til ein vegg eller ei flate, og så trykker ein 
på måleknappen. Lengda på sjølve målaren vert 
automatisk lagt til lengde frå laserauget. For å 
rekna meir kompliserte areal, noko som fort 
vart aktuelt for oss, er det innebygd minnefunk-
sjon i apparatet. Den virker om lag på same vis 
som på ein kalkulator, med tastar for M+, M- og 
M=. Ved å bruka desse kan ein rekna ut areal av 
rom som må delast i fleire mindre rektangla. 

For å gjera denne oppmålinga, oppretta eg ei 
slags elevbedrift, med namnet «Vinnes Laser-
service». I denne bedrifta vart det bestemt at 
me hadde behov for ulike engasjement. Eg laga 
derfor til ein informasjonsfoldar om dei ulike 
rollene, og eit søknadsskjema der elevane kunne 
søka på jobb i den matematiske bedrifta vår. Det 
vart presisert at dette var ein ekstrajobb. Det var 

Hein Bondevik
Vinnes Friskule
hein.bondevik@hotmail.com
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heller ikkje ei bedrift med noko utbyte, anna 
enn å auka sin matematiske innsikt! Likevel 
søkte dei fleste elevane på ein av jobbane, anten 
som lasersjef, noteringsmedarbeidar, rekne-
arkspesialistar, kontrollreknarar eller trygg-
leikssjef (HMT). Eg demonstrerte lasermålaren 
for klassen, slik at dei hadde ein viss idé om kor-
leis dette skulle gjerast. Eg snakka ein god del 
om kor viktig tryggleiken er, og at det kan vera 
farleg å sikta på auge. Emilie og Kim Andrè frå 
5. og 6. klasse vart lasersjefar, og hadde hovud-
ansvaret for at målinga gjekk rett for seg. I til-
legg hadde me ein «innleigd» konsulent – meg 
som kontaktlærar – som kunne brukast når ein 
ville ha hjelp. Tryggleikssjefen vart Maren frå 
5. klasse. Ho har heile vegen vore påpasseleg 
med at alt har gått rett for seg. 

Det tok ikkje lang tid før det vart bruk for 
konsulenttenestene. Korleis målar ein opp 
areal? Det vart presisert under demonstrasjo-
nen at lasermålar er eit nøyaktig instrument, 
og då må ein gjera nøyaktig arbeid òg! Det var 
kjekt å oppleva for ein matematikklærar. Tidli-
gare areal måling har vore «tilfeldig tavlelinjal 
bortetter golvet». No vart det med ein gong ein 
diskusjon om korleis lasersjefane kunne måla på 
ein best mogleg måte. 

Areal er eit abstrakt omgrep som kan vera 
vanskeleg å sjå for seg for eit ungt mellomstegs-
hovud. I lærebøkene er det ofte laga til oppgå-
ver som skal illustrera flater, ofte med klipping 
og arealmalar. I undervisninga brukar eg ofte 
golvbelegg, eller golvteppe som bilete på «kor» 

arealet er i eit rom. Listene rundt er då sjølvsagt 
omkrinsen. Det er det likevel ikkje alltid like lett 
å overføra til røynda. Eg opplever ofte at elevar 
blandar utrekning for omkrins og areal. «Skal 
me plussa eller gonga?» er gjengangarspørsmålet 
mange lærarane får.

For å motverke feiloppfatningar brukte me 
ein del tid på å snakka om kva lasermålaren kan 
gjera om instrumentet vert rett brukt. Lasermå-
laren kan måla ei linje, eit areal og eit volum. 
Dei tre utrekningane er symboliserte med ei 
linje, eit rektangel og ein kloss. Elevane kalla 
med ein gong rektangelknappen for «rom», og 
var einige om at den måtte brukast flittig i vårt 
prosjekt. At «rom» er brukt om volum, blanda 
eg ikkje inn på dette tidspunktet. Elevane hadde 
allereie «døypt» denne funksjonen, og eg meiner 
det var eit godt namn. Me får koma tilbake til 
omgrepet rom når det er tid for det. Nett no 
tyder «romoppmåling» arealet til eit rom, i alle 
fall for dei tilsette i Vinnes Laserservice. 

På målaren må ein først aktivera �rom�-
funksjonen, deretter måla ei linje ved å trykka 
på «utløysar-knappen», og til slutt måla den 
andre linja i rommet ein skal rekna ut arealet 
av. For så vidt ein grei operasjon, men som fort 
kan by på utfordringar. Først og fremst; kor og 
korleis plasserer me lasermålaren? Lasersjefane 
brukte ein del tid på å finna ut kva som var det 
mest korrekte. I eit gammalt bygg med store 
lister og få reine flater, vart det ofte ei utfor-
dring å finna den beste plasseringa. Ein annan 
diskusjon som fort vart aktuell, var kva som 
eigentleg er det korrekte arealet. I klasserommet 
til Vinnes Laserservice, er det ein gammal skor-
stein. Den «stel» sjølvsagt litt areal i ein krok. 
Elevane var ganske sikker på at dei måtte trekka 
frå dette arealet for å finna kor stort klasserom-
met er. Då meinte eit lurt hovud, at ein ikkje 
kunne ta vekk alle slike krokar på skulen. «Det 
er jo ein del av skulen det òg!» Etter litt fram og 
tilbake, kom ein fram til at det var best at ein 
ikkje trakk i frå krinkelkrokar. Med andre ord; 
skorsteinen er ein del av arealet i klasserommet 
til Vinnes Laserservice!
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Vinnes Laserservice
alt innan oppmåling ved Vinnes Friskule 

 
Prosjekt innan oppmåling av skuleareal 

Heile arealet av skulen skal no målast opp. Grunna innføring av eigedomsskatt i Fusa 
kommune, må me veta nøyaktig kor stort areal me har på skulen, både inne og ute. I tillegg 
må me veta kor stort ekstraareal ei utbygging vil kreva og kor mykje areal me treng til ein 

kolonihage. 

Til dette arbeidet treng me: 

1. Lasersjefar (minst 2 stk) 
2. Noteringsmedarbeidarar (minst 2 stk)  

3. Reknearkspesialistar 
4. Kontrollreknarar 

5. Tryggleikssjef (HMT) 
6. Konsulent 

Krav til kvalifikasjonar: 

Lasersjef skal kunna bruka lasermålar til å måla nøyaktig areal av skuleområdet, både inne og ute. 
Må vera svært nøyaktig i arbeidet sitt, og ha ei god forståing for flatemål. 

Noteringsmedarbeidar skal notera ned alle mål som lasersjefane finn. Må vera flinke med tal, og 
halda god orden i tala. 

Reknearkspesialist skal kunna bruka rekneark (excel eller calc) til innføring og utrekning av oppmålte 
areal. Må kunna bruka datamaskin. 

Kontrollreknar må vera god med tal. Skal sjå over arbeidet på same vis som ein korrekturlesar. Må ha 
god kjennskap til arealrekning . 

Tryggleikssjef må vera oppteken av tryggleiken til dei tilsette. Skal rapportera brot på rutiner til 
kontaktlærar eller rektor. 

Konsulent skal ha overoppsynet med prosjektet. Må jobba som kontaktlærar i 5.-7. klasse. 

 

Du søker ein eller fleire av jobbane på eige skjema som du finn på neste side. Det er frivillig å søka. 
Relevant opplæring vil bli gitt. Søknadsfristen er sett til tysdag 3. november 2009. Lukke til! 
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Ei anna interessant utfordring var alle dei 
ulike vinklane ved Vinnes Friskule. Når ein 
gjekk nøye gjennom rom for rom, viste det seg 
at det berre var nokre få rom som var heilt rek-
tangulære. Dermed måtte dei tilsette i bedrifta 
vår finna ut korleis ein kunne finna arealet i eit 
rom med vinklar. For ein 5. og ein 6. klassing 
vart dette ei stor utfordring. Med konsulenthjelp 
kom dei etter kvart fram til at det luraste var 
å dela romma i mindre rektangulære einingar 
og bruka minnefunksjonen. I forhold til meir 
manuell «linjaloppmåling», der mykje av foku-
set vert retta mot sjølve måleprosessen, kunne 
elevane konsentrera seg om ulike arealstorleikar. 
Dette var ei kjekk oppleving for ein matema-
tikklærar. «Kan det stemma at arealet her inne 
er så stort?». «Kan me rekna ut arealet av den 
kroken til slutt, eller kan den reknast med i den 
andre firkanten?» Slike spørsmål er ikkje vanleg 
å få etter at ein elev har lagt på kne med tavlelin-
jalen! I tillegg vart det mange interessante dis-
kusjonar om kva som vart dei beste målingane. 
Er til dømes ei list ein del av rommet? Eller kor 
liten kan ein krok eller vinkel bli før me ikkje 
kan måla han. Etter litt prøving og feiling, viste 
det seg at ein ikkje kan måla avstandar mindre 
enn 20 cm med vår lasermålar.

Lasersjefane våre hadde med seg to note-
ringsmedarbeidarar, Mia og Julie, som skreiv 
ned alle mål etter kvart. Deretter fekk rekne-
arkspesialistane i oppgåve i setja alt inn i rekne-
ark (OpenOffice Calc). Til slutt såg Ida Sofie 
over alle tala for å sjå om det kunne stemma. 
Ho hadde myndigheit til å kommandera oppatt-
måling viss ho stussa over nokre tal. Dette vart 
fort aktuelt då ho oppdaga at klasserommet 
til dei eldste elevane hadde mindre areal enn 
3.–4.-klasserommet. Etter kontrollmåling viste 
dette seg å stemma!

Då me kom til utemålingane vart utfordrin-
gane større, men dessverre ikkje av matema-
tisk art. I skuletida har det ikkje vore mogleg å 
utføra dei nødvendige målingane til no. Det har 
vore altfor lyst til at det har vore mogleg å sjå 
den vesle raude prikken som målaren lagar, men 

me reknar med at me skal få gjort dette ein eller 
annan gong i løpet av vinteren. Vinnes Friskule 
er ferdig oppmålt innvendig. Dermed har me 
endeleg gode kontrollmål på det kommunen har 
brukt for å fastsetja eigedomsskatten.

Den største gevinsten med dette prosjektet, 
er utan tvil den matematiske diskusjonen som 
vart sett i gong. Dette skjedde gjennom naturleg 
interesse og motivasjon for å finne ut korleis ein 
slik lasermålar fungerar, men òg gjennom alle 
oppmålinga som vart utførd. Dei mange vin-
klane, oppdelingane og gode flatediskusjonane 
kom som ei naturleg følgje av prosjektet vårt. 
For ein god del av elevane, er det største utbytet 
utan tvil at det er lettare å «sjå» ei flate ved ein 
slik enkel oppmåling. 
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Odd Tore Kaufmann

Bruk av konkreter
Elevenes første møte med multiplikasjon
I denne artikkelen ønsker jeg å belyse at kon-
kreter ikke alltid forenkler læringsprosessen i 
matematikk. Det rettes derfor et kritisk blikk 
mot hvordan konkreter brukes. Det må derimot 
ikke forstås dit hen at undertegnede er kritisk til 
bruk av konkreter i matematikk, men ønsker i 
større grad en diskusjon om konkretenes rolle 
og den enkelte elevs tolkning av det.

Bruk av konkreter
Lærerens rolle i den tradisjonelle måten å 
undervise på er at hun forklarer hva symboler 
betyr og hvordan de brukes ved å kople dem 
til forbindelser (Gravemeijer et. al., 2000). Ofte 
innebærer det bruk av konkreter eller visuelle 
modeller laget for å sikre seg at elevene lærer 
matematikk på en meningsfull måte. Impli-
sitt i denne tilnærmelsen er antakelsen at slike 
modeller omfatter de matematiske begrep og 
forbindelser som skal læres. Derimot kan en slik 
didaktisk modell ses «kun gjennom øynene til 
den som iakttar.» Det vil si at selv om lærerne 
kan gjenkjenne de matematiske forbindelsene 
i modellene som en konsekvens av hennes 
tidligere matematiske erfaringer, kan elevene 

kanskje bare se de konkrete materialene. Som 
et resultat kan den forståelsen som utvikler seg 
når lærer og elev forhandler sine tolkninger av 
materialet muligens være ulik fra det som var 
meningen. Det gis eksempler på dette senere i 
denne artikkelen.

Matematiske begrep og idéer er ikke inn-
grodd i objektet eller symbolet, og for å bruke 
disse effektivt må elevene lære seg hvordan 
de kan bruke og tolke multiple konkreter og 
symboler. Forskning har pekt på at introduk-
sjonen av konkreter i den matematikkdidak-
tiske praksis ikke, i seg selv, øker lærings- og 
undervisningsprosessene (Arzarello, Robuttini 
& Bazzini, 2005). De hevder at det har blitt vist 
at en slik forbedring, ikke er avhengig av selve 
bruken av objektet, men av transformasjonene 
hele læringsmiljø må gjennomgå med introduk-
sjonen av konkretene. 

Disse koplingene mellom tegn, objekt og 
den tolkning som gjøres er beskrevet av Peirce 
(Peirce, 1998). Han illustrerer disse forbindel-
sene ved hjelp av en tredeling, der han beskriver 
symbolsk representasjon som en sammenbin-
ding av et tegn, et objekt som representeres og 
en tolkning som dannes av tegnet når dette står 
for et objekt i en mediasjonsprosess. Dette illus-
treres på figur 1.

Et objekt har et meningstilbud som må til-
passes et konkret tilfelle eller et konkret pro-
blem. Hvordan objektet skal brukes er ofte 

Odd Tore Kaufmann
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ikke en selvfølge, og spesielt gjelder det for den 
brukeren som ikke er vant med dette. Ethvert 
objekt er mer generelt enn den situasjonen det 
anvendes i. Det gjelder også for multiplikasjon. 
Konkreter som tellebrikker, multilink-kuber, 
terninger osv. har et mye større anvendelsesom-
råde enn innen multiplikasjon. Av den grunn er 
det alltid problematisk å tilpasse objektet til den 
spesifikke situasjonen. 

Eksempler
Eksempel 1:
Alle navnene nedenfor er pseudonymer. Utdra-
get er hentet fra en 3. klasse i den første tiden de 
har multiplikasjon. Læreren, som heter Dorte, 
holder fram tre blyanter i hver sin hånd og spør 
om elevene har forslag på hva det blir som mul-
tiplikasjon. 

Dorte: Har noen et multiplikasjonsstykke til 
meg nå. Diana?

Diana: Seks
Dorte: Ja det var svaret. Men hvordan kom 

vi fram hva heter regnestykket for å 
komme dit da. Denis?

Denis: Ehh tre pluss tre
Dorte: Det kan du si. Hvis vi skal gjøre om det 

til multiplikasjon. Hva heter det da
Denis: Ehh fire … Tre ganger tre
Dorte: Tre ganger hvor mange hender hadde vi 

igjen.
Elev: To
Dorte: Dan?

Dan: Tre ganger to
Dorte: Hvis vi har tre blyanter i hver hånd så 

har vi jo tre blyanter to ganger er dere 
enige at det blir seks når dere ser på 
det?

Elev: Nei
Dorte: Ja men det blir det. 
Elev: Nehei men hvis du tar ganging 
Dorte: En to tre fire fem seks. Tre. To ganger.
Elev: Ikke hvis du tar ganging 
Elev: Nei
Elev: Ikke hvis du tar ganging det blir ni
Dorte: Nei. Hvis du har tre blyanter to ganger. 

Prøv å tell a-
Elev: Å ja det er seks

Denne situasjonen kan illustreres ved hjelp av 
Peirces tredeling: 

 
Blyantene erstattes 
med symboler uten å 
betrakte mengder (2) 
og blyanter i hver 
mengde (3).

3×3

Objekter som brukes i undervisningen må 
tolkes. Dorte ønsker at elevene skal gjøre om 
blyantene til multiplikasjon. Elevene foreslår 
tre ganger tre. Elevene skaper en annen mening 
i forholdet mellom tegn og objekt enn Dorte. 
Flere elever uttrykker at det er elementene i 
hver gruppe som skal multipliseres sammen. 
Det er en nokså vanlig misforståelse blant elev-
ene. En årsak kan være at ved addisjon kan man 
addere sammen elementene i hver gruppe, mens 

 

Tolkning (Den mening 
som skapes i forholdet 
mellom tegn og objekt.)

Tegn

Objekt

Figur 1 
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ved multiplikasjon kan man ikke multiplisere 
sammen elementene i hver gruppe.

Eksempel 2:
Det er et bilde av fem pakker med tre juicekar-
tonger i læreboka. Læreren bruker multilink-
kuber og legger fram fem mengder med tre 
multilink-kuber. Deretter spør hun om elevene 
har et løsningsforlag med multiplikasjon til 
denne situasjonen. 

Dieter foreslår 6×9. Utdraget nedenfor viser 
samtalen mellom lærer og Dieter om dette.

Dorte: Nå var det Dieter sin tur nå 
Dieter: Seks ganger ni 
Dorte: Da må du forklare vet du 
Dieter: Det er jo … Først så er det seks. Først 

så er det seks juicekartonger. Så har vi 
ni på den neste

Elev: Nehei
Dorte: Vet du hva nå er jeg rett og slett ikke 

enig med deg
Elev: Kan jeg si det da
Dorte: Ja hva hva vil du si
Elev: Fem ganger tre
Dorte: Ja. Er det noen som kan forklare det 

for Dieter sånn at han skjønner hvor-
for det skal være fem ganger tre

Elev: Fordi du kan bare tenke sånn du kan 
bare telle dem der små

Dorte: Ja. Du kan telle at det er. En to tre fire 
fem sånne plastikker

Elev: Det var ikke det jeg mente akkurat. Jeg 
telte hver juice inne i plastikken 

Dorte: Du telte en to tre … fire fem seks. 
Gjorde du det sånn

Elev: Ja
Dorte: Sju åtte ni. Ti elleve tolv. Tretten fjor-

ten femten … Du fant først ut at det 
var femten små. Sånne enkelte juice-
kartonger

Elev: Så var det fem ganger tre
Dorte: Det må bli … Dieter skjønner du det 

nå?
Dieter: Nei

 
Man multipliserer 
elementene i to mengder 
med hverandre. De fem 
mengdene deles opp i to 
(en del med seks juicekar-
tonger og en med ni).

6×9

Man multipliserer elementene i to mengder 
med hverandre. De fem mengdene deles opp i to 
(en del med seks juicekartonger og en med ni).

Objektet er juicekartongene. Dieter foreslår 
6×9 til dette. Den mening som skapes i forholdet 
mellom tegn og objekt er at man multipliserer 
to mengder med hverandre. Dieter skiller ikke 
mellom antall elementer og antall mengder. 

Diskusjon
Læreren bruker forskjellige former for konkreter 
for at elevene skal kunne lære multiplikasjon. 
Disse konkretene viser seg å være vanskelige for 
elevene, og det skaper begrepsmessige proble-
mer for elevene. Dette kommer av at objektene 
har multiple meninger for elevene. Konkreter 
i form av blyanter som lærer holder fram for 
elevene, og bilder i læreboka av juicekarton-
ger, krever at elevene legger en mening i disse. 
Denne meningen må korrespondere med en 
multiplikativ situasjon, siden det er multiplika-
sjon som er tema for klassen. Den må også kor-
respondere med en riktig multiplikativ opera-
sjon som stemmer i forhold til situasjonen. Det 
er det sistnevnte som skaper størst begrepsmes-
sige problemer for elevene. Siden elevene vet at 
det er multiplikasjon som er tema, prøver de 
å knytte objektet til en multiplikativ modell. 
Derimot gir objektet rom for flere meninger for 
elever og lærer. 

Dialogen omkring objektets rolle i klas-
serommet dreier seg da i stor grad om spørs-
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målet om man gjør en rett eller gal tolkning av 
objektet i forhold til multiplikasjonen. I mindre 
grad handler dialogen om hvordan de skal tolke 
objektet og hvilken rolle objektet har når det 
gjelder multiplikasjon. Begrepsmessige proble-
mer kan da oppstå ved at elevene fokuserer på 
svaret i stedet for framgangsmåten. 

Når elevene ble presentert for et objekt 
dreide dialogen seg om selve eksempelet objek-
tet ble presentert i. Det vil si at dersom elev-
ene brukte tellebrikker, var fokus på hvilken 
løsning tellebrikkene hadde. Dersom elevene 
dannet forskjellige grupperinger, var fokus på 
hvilken multiplikasjon det ble ut av disse grup-
peringene. Det var derimot lite fokus på hvilken 
rolle objektet spilte i undervisningsaktiviteten. 
Det var også lite fokus på at det kunne oppstå 
forskjellige tolkninger av objektet, og hvordan 
elevene da hadde gått frem i sine tolkningene. 
Som oftest ble tolkningene avvist som feil av 
læreren. 

Anbefalinger
Konkreter brukes som en hjelp/støtte for eleven 
til å mestre symbolsk matematikk. Resultatene 
viser at lærer ikke kan ta for gitt at bruk av kon-
kreter fungerer som den skal. Dersom de ikke 
fungerer kan konkretene i stedet være et hinder 
i læringssituasjonen. Fokus rettes mot om elev-
ene har gjort en rett eller gal tolkning/bruk av 
konkretene. Det oppstår sjeldnere en diskusjon 
om hvordan konkretene brukes for å illustrere 
den matematiske modell, og at det er mulig å 
tolke konkretene på flere måter (på samme måte 
som at elevene kan ha forskjellige løsningsstra-
tegier).

I eksemplene over ser vi at det er konkretene 
som er utfordringen og ikke matematikken. Det 
er derimot ikke slik at konkretene bør avskrives. 
Tvert imot. 

Man bør i stedet vurdere rollen til de kon-
kretene som man velger. 

Velger man å knytte multiplikasjon til gjen-
tatt addisjon bør det komme tydelig fram hva 
som beskriver mengden og hva som beskriver 

innholdet i hver mengde når man bruker kon-
kreter. 

Velger man å vise multiplikasjon som areal 
eller oppstilling i rekker (eksempel fire rekker 
med fem), kan konkretene stilles opp på rekker. 
Da vil man i større grad unngå at elevene mul-
tipliserer elementene i hver mengde med hver-
andre slik som i eksemplene over. 
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Elise Klaveness

Konkretiseringsmateriell og 
abstraksjons materiell

«Det å arbeide med konkreter i matematikk 
vil, slik vi har forstått det, være å synlig-
gjøre og visualisere matematikken …»  
(Fra studentoppgave om konkreter) 

I dagligtalen betyr det å konkretisere noe at vi 
gjør noe mer håndgripelig. Det er lett å over-
føre denne betydningen til det vi i matematikk-
undervisning har kalt konkreter, og forstå kon-
kreter som noe som nettopp skal visualisere 
matematikken – gjøre den konkret. Vi snakker 
om konkretene som et oversettelsesledd, at vi 
bruker konkreter for å få til forståelse av den 
abstrakte matematikken. Men konkretene har 
flere oppgaver i matematikkundervisningen enn 
det. De kan for eksempel også brukes til utfor-
sking og til å gjøre matematikken mer anvendt. 
De kan også ha en motiverende rolle og knyt-
tes til Deweys «learning by doing». På grunn av 
dette vil jeg gjerne kalle gjenstandene vi knytter 
til matematikkundervisning for materiell. 

Dalvang deler begrepet materiell inn i for-
skjellige typer materiell ettersom hvilken 
læringsrolle de har (Dalvang, 2006). Materiell 
som er ment som en illustrasjon for abstrakt 
matematikk kaller hun konkretiserings-

materiell. Materiell som er ment for den motsatt 
prosessen, altså det å bruke materiell for så å 
trekke ut matematikken, kaller hun for abstrak-
sjonsmateriell. Samme materiell kan virke som 
både konkretiseringsmateriell og abstraksjons-
materiell. Det er ikke et poeng her å kategorisere 
materiell fullstendig, men å sette fingeren på at 
materiell kan ha forskjellige roller ut i fra hvor-
dan det benyttes. Disse rollene er ikke nødven-
digvis konkretiseringsroller. 

Konkretiseringsmateriell
Ida går på femte trinn. Klassen til Ida har holdt 
på med brøk en liten stund og Ida blir spurt om 
hva en tredel er. «Det er når noe blir delt i tre 
deler, det!» sier Ida. «Kan du tegne det da?» spør 
læreren. Ida tegner 

«Blir det riktig, da Ida?» spør læreren. «En tredel 
skal jo lissom være når noe blir delt i tre. Altså 
en delt på tre. Hvis det der var en sjokolade, og 
dere var tre som skulle dele. Ville du delt det 
sånn da?» Ida ser spørrende på læreren. «Men, 
det der er jo ingen sjokolade.»

Elise Klaveness
Høgskolen i Vestfold
Elise.Klaveness@hive.no
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Mange barn trenger en mer konkret tilnær-
ming til matematikken for å få grep om den 
abstrakte matematikken. De trenger at mate-
matikken blir konkretisert. Derfor kobles ofte 
konkretiseringsmateriell til tidlige årstrinn og 
til elever med lærevansker i matematikk. Det 
har blitt forsket mye på om konkretiserings-
materiell virkelig hjelper elever til å forstå mer 
abstrakt matematikk. Forskningen er ikke enty-
dig. Frostad (Frostad, 1995) setter fingeren på at 
mye konkretiseringsmateriell er laget ut i fra et 
ståsted der den som lager det, og læreren som 
bruker det, allerede har forstått det som materi-
ellet skal konkretisere. Det er derfor ikke sikkert 
at materiellet treffer den som ikke allerede har 
forstått. Vi må derfor være bevisste på å forklare 
hva materiellet symboliserer og hvordan det skal 
brukes. Hvis ikke kan materiellet bare fungere 
som leker og ikke ha noen direkte betydning for 
matematikklæringen. Vi må også være bevisste 
på å bruke variert materiell slik at ikke abstrakte 
matematiske begreper (som 1/3 i Idas eksempel) 
kun knyttes til nettopp dette materiellet og ikke 
får den abstrakte betydningen det skal ha. 

På kvelden sitter læreren til Ida og klipper ut 
sjokolader i papp. Nå skal Ida forstå brøk! Han 
tar med seg sjokoladene på skolen neste dag. «Se 
her Ida! Jeg har laget sjokolader. Vil du vise meg 

hvordan du vil dele den i tre like deler – tre-
deler?» Ida deler en rektangulær sjokolade med 
saks i tre akkurat like store deler. Læreren gir 
også Ida en rund sjokolade. «Hva med denne? 
Hva er en tredel?» Ida klipper som følger: 

 

Læreren klør seg i hodet, for det var ikke akku-
rat det han hadde forventet. Men så sier Ida – 
mens hun peker på en og en bit: «Ja, for det er 
sirka like mye sjokolade der, som der, som der. 
Og da blir det vel tredeler.»

Ida har nå laget seg sitt eget materiell, og 
hun har konstruert det ut i fra hennes egen 
kunnskap og ikke lærerens forventede «kake-
stykkeinndeling». Ida har muligens forstått et 
av prinsippene med tredeler: for at det skal bli 
tredeler må det være akkurat like mye i hver av 
de tre delene. Det er likevel ikke sikkert Ida nå 

 

Konkretiserings-
materiell Abstraksjonsmateriell

abstrakt matematikk
Symboler, matematikk-
språk, matematiske 
modeller

konkret matematikk
Materiell, intuitivt 
språk, reelle eller 
simulerte situasjoner

Figur 1: Materiell kan brukes som bindeledd mellom en konkret og en abstrakt forståelse av matematikk. 
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hadde klart å overføre begrepet tredel til for 
eksempel en tredel av elevene i klassen. Derfor 
er det altså viktig å variere bruken av konkreti-
seringsmateriell. 

Et annet viktig poeng er at elevene må få 
gjøre selv. Det nytter ikke om konkretiserings-
materiellet kun blir benyttet for demonstrasjon 
hvor læreren «gjør alt» for elevene. 

Praksisklassen til to studenter – et andre-
trinn – har helt siden de begynte på skolen telt 
dagene med fyrstikker1. De har en enerboks, 
en tierboks og en hundrerboks. Hver dag blir 
en ny fyrstikk puttet opp i enerboksen. Hver 
gang det er ti i enerboksen blir disse ti byttet 
ut til en fyrstikk i tierboksen og hver gang det 
er ti i tierboksen blir de byttet med en fyrstikk 
i hundrerboksen. En elev blir hver dag trukket 
ut til å legge oppi en ny fyrstikk og dette går på 
rundgang. Studentene bestemte seg for å lage 
et opplegg for elevene basert på dette fyrstikk-
systemet og ble svært overasket da elevene slet-
tes ikke forsto hva de skulle gjøre uten hjelp og 
grundig og gjentatt informasjon. 

I dette tilfellet hadde ikke læreren gjort alt 
for elevene, men det viser hvor viktig det er at 
elevene får et nært forhold til konkretiserings-
materiellet. Det er ikke nok å få gjøre en gang i 
blant eller å få det demonstrert – selv om det blir 
demonstrert hver eneste dag. Vi må altså være 
oss selv bevisst når vi bruker materiell slik at det 
ikke blir fånyttes. I eksempelet med fyrstikkene 
burde elevene jevnlig fått benyttet fyrstikkene i 
matematikkundervisningen2. 

Et par eksempler på materiell som typisk 
brukes som konkretiseringsmateriell: Brøkski-
ver og basemateriell (for eksempel fyrstikker 
eller multibasemateriell).

Abstraksjonsmateriell
Fjerde trinn er blitt delt i grupper og hver 
gruppe har fått utdelt 21 hjul representert ved 
små gjennomsiktige runde plastbrikker. De får 
i oppgave å finne ut hvor mange kjøretøyer disse 
hjulene kan tilhøre. Det kan være tohjulssy-
kler, trehjulsykler eller biler. Gruppen til Anne 

legger ut brikkene i hauger med 3, 3, 4, 4, 4 og 
3 brikker. «Her er det 3 trehjulssykler og 3 fire-
hjulssykler,» sier Anne. «Hvorfor stemmer det 
da?» spør læreren. «Jo, fordi 3 ganger 3 er 9, og 
3 ganger 4 er 12. Og 12 pluss 9, det er 21 det,» 
sier Anne.

I dette tilfellet brukes materiellet for å utfor-
ske en matematisk problemstilling. Brikkene 
symboliserer riktignok konkrete hjul, men den 
viktigste funksjonen her er at barna kan flytte 
på brikkene og utforske hvordan det er mulig 
å løse oppgaven. De utfører matematikken 
først med brikkene for deretter å gjøre den mer 
abstrakt. 

Et par eksempler på materiell som typisk 
brukes som abstraksjonsmateriell: tellebrikker 
og spikerbrett (geobrett).

Konkretiseringsmateriell eller 
abstraksjonsmateriell?
Mange typer materiell er vanskelig å putte i 
en spesifikk bås. For eksempel kan centikuber 
brukes til å illustrere gangestykket 6·7 ved å 
legge syv og syv kuber i seks hauger, men de 
kan også brukes til å utforske hvilke faktorer 
tallet 42 har. Det samme materiellet kan fungere 
som både abstraksjonsmateriell og konkretise-
ringsmateriell i samme aktivitet. Det kan være 
vanskelig å trekke opp en skillelinje. Så hvorfor 
da i det hele tatt sette fingeren på dette? 

Poenget er …
Mye av det som er skrevet om materiell, er 
skrevet om konkretiseringsmateriell og gjerne 
i tilknytning til småskoletrinnet og elever med 
lærevansker. Det kan derfor oppfattes som om 
materiell er noe som tilhører småskoletrinnet og 
elever med lærevansker. Litt av dette kan ligge i 
bruken av ordet – konkreter. Altså noe som skal 
konkretisere noe, og da gjerne bare for «dem 
som trenger det». Bruk av materiell er viktig 
ikke bare for små elever og elever med lærevan-
sker i matematikk. Det er viktig å kunne linke 

(fortsettes side 53)
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Geir Martinussen, Bjørn Smestad 

Multiplikasjon og divisjon  
av brøk
I denne artikkelen vil vi behandle multiplika-
sjon og divisjon av brøk, med særlig vekt på 
hvilke kontekster vi kan bruke og hvordan vi 
kan illustrere brøkregning med tegninger. Vi 
tror at mange av problemene med brøkregning 
kommer av at man for tidlig gir slipp på konkre-
tiseringene, slik at elevene blir sittende å regne 
med brøk uten å ha forståelse.

Før man jobber med multiplikasjon og divi-
sjon av brøk bør man naturligvis ha en viss for-
ståelse for brøkbegrepet, forkorting og utvidelse 
av brøker og for overgang mellom blandet tall 
og uekte brøk. Dette går vi ikke inn på her. 

Regning med brøk er et område hvor det kan 
være spesielt nyttig å gå fram i gradvise skritt – 
for eksempel å dividere med stambrøker (brøker 
med 1 i teller) før man går videre til å dividere 
med alle mulige brøker. Derfor vil vi i denne 
artikkelen gå stegvis til verks.

Målings- og delingsdivisjon
Før vi går videre, vil vi minne om forskjellen på 

målings- og delingsdivisjon som modeller for 
divisjon. 
Eksempel: To tredeler skal deles på seks. Uttryk-

ket blir 
2

: 6
3

.

En passende tekstoppgave kan være: «To tredels 
pizza skal deles på seks personer (resten har den 
sultne Tjodrik spist opp). Hvor mye (hvor stor 
del) får hver av de seks av hele pizzaen?»

Regner vi ut, finner vi at hver får en nidels 
pizza. Merk at vi hadde to tredels pizza og svaret 
ble en nidels pizza. Vi fikk samme benevning 
i svaret som vi hadde i oppgaven. Dette er et 
eksempel på delingsdivisjon. Vi kan spørre: Hvor 
mye fikk hver – av det vi hadde? (Dette kan også 
illustreres med tegning, og det kommer vi til-
bake til om litt.)

Snur vi på uttrykket foran, får vi 
2

6 :
3

. Her 

er det vanskelig å lage en tilsvarende regnefor-
telling/oppgave som ovenfor. Vi kunne sagt 
at: «Det går med seks kg gressfrø for å så inn 
to tredeler av plenen. Hvor mye trengs til hele 
plenen?» (Da ville vi hatt nok et eksempel på 
delingsdivisjon.)

Vi stiller i stedet spørsmålet slik: «Vi har seks 
kg sukker. Det skal legges i poser som hver tar to 
tredels kg. Hvor mange poser blir det?»

Det viser seg at de fleste elever synes den 
siste tilnærmingsmåten er enklest å forholde 
seg til. Her blir svaret 9 poser. Merk at her har 

Geir Martinussen
Høgskolen i Oslo
Geir.Martinussen@lui.hio.no

Bjørn Smestad
Høgskolen i Oslo
Bjorn.Smestad@lui.hio.no
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vi 6 kg sukker. I svaret fikk vi 9 poser. Vi spurte 
om hvor mange. Vi får altså ikke samme benev-
ning som vi hadde i utgangspunktet (derimot 
får vi samme benevning på dividend og divi-
sor). Dette er et eksempel på målingsdivisjon. Vi 
måler opp hvor mange det blir.

Andre eksempler på målingsdivisjon til dette 
stykket er: «Du har 6 meter tau som skal deles i 
biter på to tredels meter hver. Hvor mange tau-
biter blir det?» eller «Du har seks liter vann som 
skal deles i flasker på to tredels liter hver. Hvor 
mange flasker blir det?»

Multiplikasjon av brøker
For å multiplisere brøker bruker vi regelen

 

teller teller

nevner nevner

⋅
⋅

Det viser seg at mange elever blander sammen 
med addisjon og starter med å finne fellesnev-
ner, og det kan tyde på at regelen ikke er for-
stått godt nok. Da er det viktig at man forstår 
at det å multiplisere med en brøk handler om å 
ta en brøkdel av «noe». Og vi trenger eksempler 
– relatert til en virkelighet elever kan kjenne seg 
igjen i!

Eksempeloppgave 1: 
1 1

3 2
⋅

Tekstoppgave: Du får tredjeparten av en halv 
sjokolade. Hvor mye får du av hele sjokoladen? 
(Det blir det samme om du får halvparten av en 
tredjedels sjokolade.)

Vi kan tegne løsningen. Vi deler sjokoladen i 
to. Av denne halvparten får vi en tredel. 

La elevene tegne selv før løsningen presente-
res for elevene:

Her er sjokoladeplata: 

som vi deler i to:

Og så deler vi den ene halvparten i tre: 

Da ser vi at en tredel av halvparten blir: 

en sjettedel (
1

6
) av hele plata.

Og 
1

6
 er selvsagt det samme som vi får hvis 

vi bruker regneregelen «direkte».
La elevene lage tilsvarende eksempler for 

hverandre, også uten at det er stambrøker 
(brøker der teller er lik 1). La dem også prøve 
seg med blandet tall/uekte brøk.

Eksempeloppgave 2: Forklar geometrisk (ved 

tegning) hvorfor 
1 1

2
2 3
⋅  eller 

1 1
2

3 2
⋅  blir 

5

6
.

Hva er en passende tekstoppgave til disse 
uttrykkene?

Tekstoppgave: Du får en tredel av to og en 
halv liter brus. Hvor mye brus får du? Merk at 
oppgaven også kunne vært: To og en halv liter 
brus skal deles på tre personer. Hvor mye får 

hver? Oppstillingen på den siste blir: 
1

2 : 3
2

 som 

jo tilsvarer 
1 1

2
2 3
⋅ . Dette kan være en illustra-

sjon på sammenhengen mellom multiplikasjon 
og divisjon.

Vi tegner de to og en halv liter brus, deler 
både litrene og halvliteren i tre og krysser av for 
hvor mye «vi får». Vi har satt inn en stiplet linje i 
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hver av de skyggelagte tredelene – for å markere 
at en tredel er det samme som to seksdeler: 

Altså får vi fem seksdels liter.

Divisjon der brøk inngår
Regelen om at man skal multiplisere med den 
omvendte brøken viser seg også vanskelig å 
huske for elevene. For eksempel lurer elevene 
på om de like gjerne kan snu den første brøken. 
Dette tyder på at det er mangler i forståelsen, og 
igjen tror vi at det å jobbe med tegninger og med 
situasjoner som er forståelige, vil kunne hjelpe. 
Og det er viktig å ha begrepene delingsdivisjon 
og målingsdivisjon klart for seg.

Eksempeloppgave 3: Hva blir 
2

: 4
3

? Lag en 
tekst til oppgaven.
Eksempel på tekst: To tredeler av et eple deles på 
fire. Hvor stor del av hele eplet får hver?

Vi ser at vi her kan bruke delingsdivisjon, 
siden divisoren er et heltall.

Vi kan vise oppgaven ved tegning slik:
Her er hele: 

Og her er 
2

3
 av hele:

Vi deler de 
2

3
 i 4:

Tar ut en «bit» – og ser at vi får 
1

6
 av det 

hele.

Det er ingen «tilfeldighet» at oppgave 1 og 3 gir 
samme svar. Vi ser igjen den tette sammenhen-
gen mellom multiplikasjon og divisjon.

(Tips: Hva om den siste oppgaven hadde vært 
1

: 2
3

 eller om den første hadde vært 
2 1

3 4
⋅ ?)

Eksempeloppgave 4. Vi tenker oss at vi har ei 
kanne med 7 liter saft, som skal fordeles på flas-

ker som hver tar 
1

3
 liter. Hvor mange flasker 

blir det? 
Slik oppgaven er stilt, er dette målingsdivi-

sjon. Vi skal finne ut hvor mange flasker det blir, 
og svaret får altså ikke benevningen liter (som 
det ville blitt ved delingsdivisjon).

Mange vil enkelt klare å ta dette i hodet, de 
tenker for eksempel at hver liter gir tre flasker, 
dermed gir 7 liter 21 flasker. Da har vi selv gjort 
om oppgaven fra en divisjonsoppgave til en 
multiplikasjonsoppgave!

Nedenfor er hver liter delt i tre, dermed blir 
hver del en tredels liter. Så kan vi telle opp, og 
ser at vi får 21 flasker. Vi kan også se det slik: 
Hver liter gir tre flasker, vi har syv liter så vi må 
multiplisere tre med syv. Da ser vi også enkelt 
hvorfor vi ”ganger med den omvendte brøken”.



tangenten 1/2010 33

For å løse oppgaven kan vi selvsagt skrive

 

1 7 1 7 3 21
7 : : 21

3 1 3 1 1 1
= = ⋅ = =

Eksempeloppgave 5a: 
1 1

:
2 4

 Lag tekstoppgave. 

Vis løsningen geometrisk. 
Dersom vi skal lage en tekstoppgave relatert 

til delingsdivisjon her, vil den sannsynligvis for 
de fleste virke temmelig «kunstig». For eksempel 
kunne vi sagt: «Et halvt tonn gjødsel er nok til 
(å fordele på) en kvart åker. Hvor mange tonn 
trengs til hele åkeren?» Eller: «En halv liter lakk 
rekker til fjerdeparten av gulvet. Hvor mye 
trengs for å lakke hele gulvet?»

Men vi kan med fordel tenke målingsdivi-
sjon her – og ha større mulighet for å få med 
oss de fleste elevene. Tekstoppgaven kunne da 
for eksempel være: «En halv liter saft skal helles 
i glass som tar en kvart liter. Hvor mange glass 
blir det?»

Det blir også ganske enkelt å illustrere med 
tegning:

Her er en hel liter: 

og her en halv: 

som vi deler to i kvartlitre:

Så dersom vi deler en halv liter i glass som hvert 
tar en kvart liter, får vi to glass. 

Eksempeloppgave 5b: 
2 1

:
3 6

Forslag til tekstoppgave: «Vi har to tredels liter 
brus. Rundt oss sitter forventningsfulle venner 
med hvert sitt glass som tar en seksdels liter. 
Hvor mange får?»

Her er en liter 

og her er det to tredels liter igjen. 

Deler vi i seksdels litre 

ser vi at de to tredelene gir fire enheter på en 
seksdels liter. (Den siste delingen kunne vi også 
gjort direkte fra figur nummer 2, siden vi vet at 
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en seksdel er halvparten av en tredel.) 
Altså får fire av vennene våre fylt glasset 

sitt. 

Eksempeloppgave 6: 
1 1

3 :1
2 6

Hva er en passende tekstoppgave her? Og hvor-
dan kan løsningen vises ved tegning?

Her tenker vi som i de foregående. For 
eksempel har vi tre og en halv kg av «noe» som 
skal fylles i poser som hver tar en og en seksdels 
kg. Hvor mange poser blir det?

Noen vil kanskje «se» løsningen direkte. 
Tre seksdeler er jo lik en halv, altså er en halv 
delt på en seksdel lik tre – og deler vi tre på en, 
får vi også tre, så det blir altså tre poser. Dette 
resonnementet var kanskje ikke helt greit å følge 
(for mange elever), så det er sikkert lurt å lage 
figurer.

Her er det tre og en halv kg representert:

Så kan vi dele opp i «biter» à en seksdels kg. 

Siden vi vet at 

1
1

6
 er det samme som 

7

6
, trenger 

vi syv av seksdelene til hver pose. 

Og her kan vi «telle til syv» tre ganger, så vi får 
fylt akkurat tre poser.

Alle oppgavene til nå «gikk opp», men her 
kommer en som kanskje kan skape litt ekstra 
problemer:

Eksempeloppgave 7: 
1 1

3 :
2 3

Denne kan naturligvis regnes ved hjelp av brøk-
reglene, men vi vil fortsatt gjerne ha en tekst og 
en figur.

Tekstoppgave kan for eksempel være: «Jeg 
har funnet tre og en halv kilo gull som jeg vil 

smelte om til gullbarrer på en tredels kilo.»
Noen vil sikkert se at tre hele kg vil gi ni 

barrer, siden hver kg gir tre. Og dermed gir den 
siste halve kg en og en halv barre. Til sammen 
blir det altså ti og en halv gullbarre. (Hvor mye 
veier den halve?) 

Mange elever som har jobbet mye med slike 
oppgavetyper, vil nok også etter hvert se de 
enkle løsningsmetodene – og kunne forklare 
dem for medelever – og lærer på en lettfatte-
lig måte. Andre vil helt sikkert måtte ha (for 
eksempel) ei tegning å forholde seg til.

Her er de tre og en halv kg illustrert – opp-
delt i «biter» på en tredels kg. Vi ser at av en halv 
kg får vi en barre og en halv til overs. 

Så da blir det ti hele gullbarrer og en halv.
Anbefaling: La elevene løse (i hvert fall ha 

jobbet med) oppgavene selv før løsningene pre-
senteres.

Dessuten er det lurt å la elevene lage oppga-
ver til hverandre – og forklare for hverandre.

Ekstraspørsmål: Hva ville resultatet blitt dersom 
gullbarrene skulle veie en seksdels kilo? Altså 

om brøkuttrykket hadde vært: 
1 1

3 :
2 6

Avslutning
Multiplikasjon og divisjon av brøker er vanske-
lig for mange. Vi håper at denne artikkelen har 
gitt noen innspill om hvordan man kan jobbe 
med dette. Det er nyttig å jobbe stegvis med 
temaet, for eksempel ved å dividere med brøker 
med 1 i teller før man går videre til generelle 
brøker. For mange elever vil det være klargjø-
rende å arbeide med geometriske framstillin-
ger av brøkoppgavene. Å se på tekstoppgaver 
med sammenhenger som elevene kan kjenne 
seg igjen i, er også viktig – og her bør læreren 

(fortsettes side 38)
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Astrid Bondø

Brøk – er det noe problem, da?
I tradisjonelt skolearbeid med brøk har vi 
ofte brukt liten tid på å hjelpe elevene til å 
forstå hva brøk er. Mer tid har vært brukt 
på å lære bort reglene for de fire regneope-
rasjonene. Disse reglene er vanskelige nok i 
seg selv, og enda verre når man ikke forstår 
tallene en skal gjøre operasjonene med 
(McIntosh, 2007, s. 27).

I grunnskolen er brøk et gjennomgående tema. I 
følge kompetansemålene i matematikk skal elev-
ene allerede etter 2. trinn kunne doble og halv-
ere, og etter 4. trinn skal de kunne bruke enkle 
brøker i praktiske sammenhenger. Fra 5. trinn 
skal de lære om likeverdige brøker og etter hvert 
regne med brøk. Mange elever opplever at brøk 
er vanskelig å forstå, og de husker ikke hvordan 
de skal utføre regneoperasjonene. I større etter-
utdanningsforløp som matematikksenteret har 
ansvar for, blir brøk ofte ønsket som tema på 
kurs og i demonstrasjonsundervisning. 

Hva er en brøk? 
Jeg tok ufordringen og slo opp i ulike kilder for 
å se hvordan begrepet brøk defineres. Jeg fant 
blant annet:

1. En brøk består av tre elementer, teller, 
brøkstrek og nevner. Brøkstrek er det 
samme som deletegn. En brøk er en del av 
noe (www.matematikk.net).

2. Vi arbeider oss fram til en god forbindelse 
mellom begrepene divisjon og brøk. Brøken 
3/8 er svaret på divisjonen 3 : 8. Generelt: En 
brøk a /b er svaret på divisjonsoppgaven a : b 
(Breiteig & Venheim, 1998, s. 211).

3. En brøk er et uttrykk som kan representere 
en operasjon eller et objekt. 

 Eksempel: Uttrykket 24/3 kan representere 
en operasjon, dvs. tjuefire dividert med tre, 
eller et objekt, nemlig brøken eller det rasjo-
nale tallet tjuefire tredeler (Nämnaren, 1997, 
s. 23).

I definisjonen fra matematikknett.no betraktes 
brøkstreken som et divisjonstegn. I definisjonen 
fra Breiteig og Venheim påpekes det eksplisitt 
at brøk og divisjon ikke er det samme, men at 
brøken er svaret på divisjonen. I definisjonen 
fra Nämnaren forenes disse i det brøk defineres 
som en operasjon og et objekt.

En av vanskelighetene med brøk er, i følge 
Breiteig og Venheim (1998), at begrepet brøk 
kan ha flere ulike betydninger, og alle disse 
betydningene møter oss i dagliglivet. 

Brøk kan være 

Astrid Bondø
Matematikksenteret
astrid.bondo@matematikksenteret.no
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– en del av et «hele»
– et punkt på tallinja som ligger mellom to hele 

tall
– en sammenlikning mellom en del og et hele
– svaret på en divisjonsoppgave
– en måte å sammenlikne to mengder eller to 

mål på

Elevene må etter hvert lære å kjenne til de ulike 
aspektene av brøkbegrepet.

Vi trenger brøk for å angi størrelser som er 
mindre enn enheten og størrelser mellom de hele 
tallene. Hvis vi har en divisjon som ikke går opp, 
trenger vi brøk for å finne et tall uten rest som svar 
på denne divisjonen. Vi trenger brøk for å utrykke 
forhold mellom størrelser. 

(fra Breiteig & Venheim, 1998, s. 207–209).

Eksempler fra elever på 6. trinn
Jeg arbeidet med ei gruppe elever på 6. trinn. 
Elevene hadde kjennskap til brøk fra småskolen 
og fra 5. trinn. Jeg ønsket innsikt i deres for-
ståelse av brøkbegrepet. Nedenfor følger noen 
spørsmål og elevsvar. 

Oppgave 1. Forklar hva en brøk er (med ord, 
symboler eller tegning).

Oles forklaring (figur 1) er representativ for 
de fleste elevene i gruppen. Ole vet hvordan han 
skal skrive en brøk, han vet hva teller, nevner 
og brøkstrek er, og han kan ved hjelp av ei teg-
ning vise hva for eksempel en firedel betyr. Oles 
forklaring passer godt til definisjon 1. Han har 
med både navnsettingen på de ulike delene av 

brøken og illustrasjoner som viser at brøk er en 
del av noe.

Andre eksempler på elevsvar: 

En brøk består av teller, nevner og brøkstrek.
Denne forklaringen er nært knyttet til defi-

nisjon 1, selv om eleven ikke presiserer at dette 
er en divisjon eller at brøk er en del av noe.

Det er et tall som er mindre enn en hel.
Denne forklaringen er knyttet til siste del av 

definisjon 1, at brøk er en del av noe. Forklarin-
gen tyder på et ufullstendig brøkbegrep fordi 
det begrenser begrepet til å gjelde tall mellom 0 
og 1. Det kan skyldes at elevene oppfatter dette 
som at de har en hel som deles opp i ulike deler. 
De kan ikke ta flere deler enn det de har delt 
den hele inn i.

Brøk er en mer nøye måte å skrive desimaltall på. 
1/3 er mer nøyaktig enn 0,33333333.

Her betraktes brøk som et rasjonalt tall, jfr. 
siste del av definisjon 3. 

Oppgave 2. Lag en tegning som viser 2/7 + 3/7.
Alle 16 elevene i denne gruppen visste at 

svaret på dette regnestykket ble 5/7. Men da de 
skulle tegne et regnestykke, hadde flere av dem 
problemer med å skjønne hva de skulle gjøre. 
En av elevene ble skikkelig frustrert og spurte: 
«Hva mener du, egentlig? Skal jeg pynte tallene? 
Tegne ører på totallet?»

Oppgave 2 kan vise noe om hvordan elevene 
tenker. Kan tegningene si oss noe om elevenes 
forståelse av brøkbegrepet? Har noen skjønt mer 
enn andre?

Eksempler på tegninger elevene lagde:
Anders tar for seg tall for tall, og tegner riktig 

antall over og under brøkstrekene, figur 2.
Han representerer tallene i teller og nevner 

med en tegning av objekter.

Figur 1: Ole 
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Figur 2: Anders 

Marthe ser på brøkene hver for seg og bruker to 
ulike figurer, blomster og hjerter, figur 3. Hun 
får vist brøkene hver for seg og viser at brøkbe-
grepet er inntakt. 

Når vi adderer brøker med like nevnere, er 
det for oss en selvfølge at delene er like, det vil 
si like i størrelse. Har Marthe tenkt slik? 

Figur 3: Marthe

Marthe har brukt to ulike objekter. Er dette en 
parallell til om vi har 2/8 pepperonipizza og 
3/8 biffpizza. Vi vil da ha 5/8 pizza når vi kun 
betrakter mengden. 

Amanda, Ola og Richard har i likhet med 
Marthe tegnet brøkene hver for seg, men disse 
tre har alle objektene like, figur 4–6. Det totale 
antall deler kan ved første øyekast synes å være 
14, ikke sju. Men det er ikke sikkert at elevene 
betrakter det på samme måte, noe Olas forkla-
ring kan tyde på.

Ola ville forklare tegningen sin: «Figuren til 
høyre er akkurat den samme som de to til ven-
stre, dersom de hadde gått sammen til en. Jeg 
ser det i hodet mitt, men vet ikke hvordan jeg 
skal tegne det.»

Figur 4: Ola

Figur 5: Richard

Figur 6: Amanda

Aksel skjønner at de to brøkene er deler av et 
hele som består av sju sjudeler, figur 7.

Figur 7: Aksel

Dersom disse elevene hadde fått i oppgave å 
regne ut dette regnestykket, hadde alle fått 
riktig svar. Jeg som lærer kunne vært fornøyd 
med at alle elevene i gruppen kan addere brøker 
med felles nevner. De kan lære seg teknikken, 
men tegningene viser at de ikke nødvendigvis 
kan knytte det symbolske utrykket til andre 
representasjoner. Spørsmålet blir da hvor dyp 
forståelsen er. 

Oppgave 3. Sett ring rundt brøkene som er 
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større enn 1/2:

4 5 5 7 4 8
10 8 6 12 9 20

Elevene var utrolig raske da de svarte på 
denne oppgaven. Det var helt tydelig at denne 
gruppen med elever var vant til å vurdere brøker 
i forhold til null, en halv og en hel. De brukte 
konsekvent dobling og halvering, og kunne fort 
og lett avgjøre hvilke av brøkene som var større 
enn en halv.

Ola: Her tenkte jeg at på den første brøken så 
er det tideler. Fem er halvparten av ti, så fire av ti 
må bli for lite, altså mindre enn en halv. På den 
neste er 4/8 det minste det kan være fordi det er 
akkurat en halv, så da er 5/8 mer enn en halv. Slik 
fortsatte jeg, og fant at også 5/6 og 7/12 er mer 
enn halvparten. 4/9, der er 4,5 det minste det kan 
være, så fire er akkurat for lite. 

Marthe: ½ er en halv, det er halvparten, jeg 
skulle finne de som var større enn en halv.

Jeg tenkte først at 4 + 4 = 9, det er mindre enn 
10, da er 4/10 mindre enn en halv.

5 + 5 er 10, da må 5 av 8 være mer enn halve. 
På den første er forresten 4 + 4 lik 8, ikke 9, da ER 
det mindre enn en halv. Slik tenkte jeg på alle, og 
fant ut hva som var mer enn en halv.

Aksel: Tenkte dobling og halvering på alle. 
Hvis teller er halvparten av nevner, så blir det en 
halv. Er teller mindre enn det halve av nevneren, 
blir brøken mindre enn halvparten. Først 4/10, 5 
er halvparten av 10, da blir 4 av 10 mindre enn 
en halv. På den neste er halvparten av nevneren 
fire, da er fem åttedeler mer enn en halv. Slik fort-
satte jeg. 

Elevene hadde forståelse for at dersom teller var 
halvparten av nevner, så var dette lik en halv. 
Dette er en fin innfallsvinkel til arbeid med 
likeverdige brøker. Vi kan følge opp med å la 
elevene sammenligne andre forhold mellom 
teller og nevner som en tredel, en firedel, to 
tredeler, tre firedeler osv. Illustrasjoner vil vise 
hvilke brøker som har samme verdi, og dette 

kan føre til god forståelse av utviding og forenk-
ling av brøker. I begynnelsen tenker jeg det er 
lurt at dette arbeidet foregår ved hjelp av kon-
kreter og tegninger. Det kan danne grunnlag 
for operasjoner med brøker på symbolsk nivå og 
gi elevene erfaring med ulike representasjoner i 
arbeidet med brøk
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være bevisst på forskjellen mellom delings- og 
målingsdivisjon. De fleste elevene er klar over 
at multiplikasjon og divisjon er motsatte ope-
rasjoner når de arbeider med heltall, og det er 
viktig at de ser at den samme sammenhengen 
gjelder for brøker. 
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Hanne Marken Dalby, Bent Ture Tomtum

«Å, nå skjønte jeg det!»
Anders fra 9. trinn på 
Vardal ungdomsskole har 
endelig skjønt strategien for 
hvordan han kan unngå å 
tape mot kameraten i «Pin-
nespillet», og han er en av 
flere elever som har hatt 
lignende mestringsopple-
velser i matematikkmiljøet 
Origo på Vitensenteret 
Innlandet.

Mange grupper fra Opp-
land og Hedmark besøker 
Origo; fra barnehage til 
videregående skole. En av 
gruppene som har besøkt oss denne høsten er 
9. trinn på Vardal ungdomsskole fra vår «hjem-
kommune» Gjøvik. En av matematikklærerne, 
Bent Ture Tomtum, har tatt vår utfordring og 
forteller her litt om hvordan han og hans elever 
opplevde besøket i Origo:

I forbindelse med at Vardal ungdomsskole 
ønsker å ha fokus på varierte arbeidsmåter, og 

en praktisk tilnærming til fagstoffet når dette er 
mulig, bestemte vi på 9. trinn oss for å avtale et 
besøk på Vitensenteret. Skolen har i flere år hatt 
«praktisk matematikk» som satsningsområde, 
bl.a. ved at vi har kjøpt inn en god del materi-
ell og utstyr til et «matteverksted». Som med 
mye annet vi driver med, hender det at ting blir 
litt nedprioritert og går bevisst eller ubevisst i 
«glemmeboka», så nå ønsket vi å sette fokus på 
«matteverkstedet», igjen. Da er det jo flott å ha 
Vitensenteret et drøyt steinkast unna skolen.

Vi fikk tilsendt et forarbeid fra Vitensenteret, 
og brukte en time på dette i forkant. Materiellet 
tok utgangspunkt i tv-programmet «Deal or no 
deal»; et program alle elevene kjente til fra før.

Elevene diskuterte litt rundt sannsynlighet 

Hanne Marken Dalby
Vitensenteret Innlandet
hanne@vitensenteret.no

Bent Ture Tomtum
Vardal ungdomsskole
bent-ture.tomtum@gjovik.kommune.no
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og om det ville lønne seg å bytte koffert, eller 
ikke, til slutt. Dette gjorde de først parvis og i 
mindre grupper, før vi etter hvert diskuterte det 
felles. Videre satte de seg sammen to og to ved 
en PC, og spilte «Deal or no deal» interaktivt. 

Dette slo virkelig an, og når vi laget en liten 
konkurranse om hvem som satt igjen med mest 
penger til slutt, «tok det helt av». Det er selvføl-
gelig ikke det samme å spille om «lekepenger» 
på en PC som det er å stå i tv-studio og spille 
om ekte penger, det er fort gjort å ta noen sjan-
ser en kanskje ikke ville gjort ellers. Vi la vekt 
på at elevene skulle diskutere sammen hver gang 
det kom et bud fra banken, om de vil ta budet 
eller fortsette.

Mot slutten av timen koblet vi opp en PC til 
Smartboard, og laget et lite game show med hele 
gruppa. Det ble en morsom avslutning på forbe-
redelsesøkta til besøket på Vitensenteret.

Under besøket fikk vi en meget god mot-
takelse av de ansatte på Vitensenteret. Vi fikk 
møte vertinnen Origo som tok oss med til et 
rom fylt med matematiske spill og tankenøtter. 
Vi ble brått avbrutt av en smågal programleder, 
som fikk hele gruppen med på å undre seg over 
problemet «Monty Hall» (se faktaboksen side 
41). Deretter fikk vi møte Sonja Kovalevsky 
anno 1883, og hun fascinerte elevene med sin 
«bursdagsaktivitet», Binært trylleri (se side 15 i 
dette bladet). Origo viste oss også en fin måte å 
konkretisere likninger på, noe som passet kjem-
pefint siden det var neste tema elevene skulle 
begynne å jobbe med på skolen.

Elevene ble delt i mindre grupper, og fikk 
mulighet til å gruble og undre seg videre over 
de matematiske finurlighetene i «Monty Hall» 
og «Binært trylleri». I siste delen av besøket 
fikk elevene lov til selv å gå på oppdagelsesferd 
i «Origo-rommet». De kunne prøve mange for-
skjellige spill, matematiske nøtter og praktiske 
problemer, og det var nok mange som syntes 
tiden gikk altfor fort, selv om det faktisk var 
matematikk de jobbet med! Det var moro å se 
alle elevene så engasjerte og interesserte i en og 
en halv time, som besøket varte.

Vel tilbake i klasserommet fulgte vi uka etter 
opp besøket med å fortsette å undre oss og jobbe 
videre med noen av de utfordringene og mate-
matiske problemene vi møtte på Viten senteret. 
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Vi gikk sammen i par, satt sammen fra de for-
skjellige gruppene vi hadde under besøket, slik 
at elevene kunne prøve ut på hverandre det de 
hadde jobbet med. Dette ble virkelig en time 
med stor iver og aktivitet!

Elevene sa at det var kjempemoro å jobbe 
med matematikk på denne måten. Det setter 
krav til å tenke på en litt annen måte, og det 
var mer motiverende og morsommere enn bare 
å sitte med oppgaver i boka. Flere elever syntes 
også det var moro og utfordrende å sitte lenge å 
gruble over et problem, uten å finne svaret med 

en gang. Det er de jo ikke alltid like flinke til 
når de sitter i en vanlig matematikktime. Da 
kommer hånda ofte fort i været.

Elevene var klare på at dette måtte vi gjøre 
mer; om ikke hver time, så i alle fall som en 
regelmessig arbeidsmåte til variasjon og moti-
vasjon. Det er noe jeg kan love dem! En del av 
oppgavene og aktivitetene er jo direkte knyttet 
til temaer vi skal jobbe med, mens andre spill 
og oppgaver er kjempefine til å trene strategi, 
alternative løsninger og utholdenhet til å holde 
på med en utfordring. 

Når jeg tenker på gløden, iveren og aktivi-
teten hos elevene både under forarbeidet, selve 
besøket og etterarbeidet, kan jeg garantere at 
dette skal vi gjøre oftere enn vi har gjort – og 
det er helt sikkert ikke siste gang vi på Vardal 
ungdomsskole besøker Origo på Vitensenteret, 
heller!

Origo: Hva, hvordan og hvorfor?
Origo er altså utgangspunkt for mye matema-
tikkaktivitet på Vitensenteret Innlandet. Grup-
per fra barnehage, grunnskole og videregående 
skole, kurs og inspirasjonsøkter for lærere, 
lærerstudenter og barnehageansatte, «matema-
tisk aften» for foreldre og foresatte og matte-
klubb for elever i SFO-tid er aktiviteter som har 
foregått i Origo det siste året. I tillegg er Origo 
et samlingspunkt for Vitensenterets besøkende 
i helger og ferier. 

Tredimensjonalt «Tre-på-rad»

Men hvorfor har Vitensenteret Innlandet 
valgt å satse så sterkt på matematikk? Det finnes 

Tårnet i Hanoi; no.wikipedia.org/wiki/Tårnet_i_Hanoi

«Monty Hall»-problemet
Tenk deg denne situasjonen: Du er med i et 
TV-program hvor du kan vinne en flott bil. Du 
står foran tre dører. Bak en av dørene finner du 
bilen, bak de to andre dørene finner du geiter. 
I utgangspunktet er derfor sannsynligheten for 
å vinne bilen 33%. Du tenker deg nøye om, og 
velger døra lengst til venstre. Programlederen 
hjelper deg litt. Han åpner en av dørene du 
ikke valgte, som skjuler en geit. Deretter 
får du en ny sjanse. Vil du beholde døra du 
opprinnelig valgte, eller vil du bytte? Hva gjør 
du? Hva lønner seg?

Pinnespillet
To spillere har 20 vanlige fyrstikker og en brent 
fyrstikk. Dere trekker 1–3 pinner annenhver 
gang. Vinneren er den som ikke trekker den 
siste, brente pinnen. Dette spillet er en variant 
av Nim, som finnes lett tilgjengelig på nettet.
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i dag sju regionale vitensentre i Norge som alle 
er en del av en nasjonal satsing på realfag. Vi 
skal være et tilbud for skoleverket og allmenn-
heten i vår region, og vi skal fungere som et 
ressurssenter innen interaktiv formidling. Vi 
skal videre vekke interessen og øke kunnska-
pene innen naturvitenskap, teknikk og mate-
matikk slik at allmennkunnskapene øker og 
flere velger å utdanne seg innen realfag. Vi har 
valgt matematikk som et av våre hovedområder, 
blant annet siden det på flere skoler i området 
er stort fokus på innholdet i matematikkunder-
visningen. 

Alle vitensentrene har samme mål, men vi 
har våre ulike styrker. Vitensenteret Innlandet 
har valgt å ha hovedfokus på den pedagogiske 
virksomheten, og målet vårt er å være en viktig 
faglig samarbeidspartner for skolene og barne-
hagene i Oppland og Hedmark. 

Høsten 2007 hadde vi vandreutstillingen 
Bagdad fra vitensenteret Navet i Sverige, der vår 
leder Petra Skoglund tidligere har arbeidet som 
pedagog. Det var en spennende høst med stor 
matematikkaktivitet, og i tiden etter Bagdad 
var savnet etter spennende, variert og vakker 
matematikk stort! Takket være forbindelsen til 
NAVET, og kanskje også en av de ansattes til-
knytning til Matematikksenteret, fikk vi mulig-
heten til å bygge opp vår egen matematikkavde-
ling med noen av aktivitetene fra Bagdad samt 
noen «nye». Støtte fra Abelfondet og den lokale 
Totens Sparebank gjorde det mulig for våre 
«byggmestere» Tim og Tommy å bygge opp vårt 
eget matematikkmiljø som åpnet i juni 2007.

Vitensenterets viktigste målgruppe er lærere 
og elever, og alle som kommer på temabesøk i 

Origo skal jobbe med et forarbeid og et etter-
arbeid i tilknytning til besøket. Forarbeidet er 
relativt kort, mens etterarbeidet er mer omfat-
tende og tar for seg flere av aktivitetene grup-
pene møter under besøket. Vi har fire ulike 
hovedopplegg med matematisk innhold tilpas-
set ulike aldersgrupper: Barnehage og 1. trinn, 
2.–4. trinn, 5.–7. trinn og 8. trinn–VG1. Alle 
gruppene som kommer til Origo på Vitensen-
teret blir tatt imot med en innledning / drama-
tisering der viktige begreper og matematiske 
problemstillinger blir introdusert. Historiske 
matematikere som Niels Henrik Abel, Leonardo 
Fibonacci, Diofantos og ikke minst kvinnene 
Hypatia og Sonja Kovalevski kommer også 
ofte på besøk i Origo. Målet med Origo er at 
alle besøkende, både små og store, skal oppleve 
variert, spennende og morsom matematikk. Vi 
ønsker å vise lærere og elever, samt andre besø-
kende, at alle kan finne noe de liker innenfor 
matematikk. Noen av aktivitetene i Origo går 
direkte inn i læreplanen, andre ikke i like stor 
grad. Et av målene med skolebesøkene er å vise 
læreren hvordan ulike aktiviteter kan brukes i 
tilknytning til ulike temaer tilbake på skolen, 
ikke som et tillegg til alt det andre, men som et 
alternativ for eksempel til oppgaver i boka! 

Et temabesøk i Origo
Origo i tiden framover! Vi på Vitensenteret 
Innlandet jobber for at matematikksatsingen og 
Origo fortsatt skal vokse! Rent fysisk betyr det 
at flere aktiviteter ønskes velkommen til områ-
det. Vår fiktive hovedperson Origo samler jo 
på spennende matematikk hun møter «her og 
der», og vi tilpasser ulike aktiviteter til området 
vårt. Målet er at vi stadig skal ha utskiftning og 
utvikling både i dette og andre miljøer i våre 
lokaler. 

Vi ønsker deg velkommen til Origo og Viten-
senteret Innlandet, enten med elever eller hvil-
ken som helst lørdag, søndag eller feriedag!



tangenten 1/2010 43

Thomas Dyrdahl

Kvalsund teller
Utdanningsdirektoratet har gjennom Kunn-
skapsløftet – fra ord til handling finansiert pro-
sjekter ved flere skoler. I Finnmark fikk Kval-
sund skole i Kvalsund kommune, Komsa skole 
i Alta samt Reindalen skole og Baksalen skole i 
Hammerfest midler til prosjektet Telle en, telle 
to. Regning er etter innføringen av LK06 en 
grunnleggende ferdighet som er en del av alle 
fag, og Kvalsund skole ønsket en kompetanse-
heving i personalet og bedre resultater for elev-
ene, dvs. bedre standpunktkarakterer og bedre 
resultater i de nasjonale prøvene i regning. 

Denne artikkelen tar sikte på å beskrive 
arbeidet med prosjektet Telle en, telle to på 
Kvalsund skole. Prosjektet har forankring 
i utvikling smålene for Kvalsund skole, og 
sammen med prosjektmidler fra utdannings-
direktoratet har dette gjort at det har vært tid 
og ressurser til å gjennomføre prosjektet.

Arbeidsmetoder for personalet
Telle en, telle to har ved Kvalsund skole hovedsa-
kelig bestått av observasjon og veiledning, men 
det har også blitt avholdt korte seminarer. Det 
var et ønske fra skolen at kompetansemiljøet 
skulle komme til skolen i stedet for at personalet 

skulle reise på kurs. Avstandene er store i Finn-
mark, og det er dyrt med reiser og overnattin-
ger. Derfor kom en representant med didaktisk 
bakgrunn fra kompetansemiljøet på besøk til 
skolen. Vi holdt også kontakt per telefon, epost 
og i et eget rom på Fronter. 

Høgskolelektor Saeed Manshadi fra kompe-
tansemiljøet gjorde observasjoner av fire lærere 
i matematikkundervisningen. Noen av disse 
timene ble tatt opp på video og analysert. Vi 
fikk innspill og veiledning til timene som ble 
observert. Videre holdt kompetansemiljøet 
dagsseminarer for lærerne på småskoletrinnet, 
mellomtrinnet og ungdomstrinnet. I veilednin-
gen og seminarene fikk vi forslag til aktuell lit-
teratur. Litteraturen har vi dels lest sammen og 
dels alene. Prosjektet ble oppsummert for hele 
personalet, med framlegg av lærerne som var 
mest involvert.

Eksempel: Telling stinker!
I forkant av samarbeidsprosjektet i januar 2009, 
hadde 4. klasse tatt kartleggingstesten Alle teller. 
Resultatene derfra tydet på at elevene måtte lære 
mer om posisjonssystemet. Jeg kontaktet kom-
petansemiljøet med ønske om tips til aktivite-
ter med telling og gruppering i titallssystemet. 
Derfra fikk jeg en lenke til et undervisnings-
opplegg av Marta Vassbø (www.skoleipraksis.no/
matematikk1-4/pages/filmene/posisjonssystemet.
html).

Thomas Dyrdahl
Kvalsund skole
Thomas.Dyrdahl@kvalsund-skole.no
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Undervisningsopplegget til 4. klasse ved 
Kvalsund skole er laget med inspirasjon fra 
Vassbø. Utgangspunktet var en haug med 
korker fra skolemelkkartongene. Dette var 
konkretiseringsmateriellet Vassbø brukte, og 
heldigvis hadde vi også spart på slike korker. Vi 
hadde en eske med korker som jeg helte utover 
gulvet. I friminuttet inviterte jeg andre lærere til 
å komme og gjette på antall korker. Elevene ville 
også gjette selv, og de ble motiverte til å telle 
korkene og finne det nøyaktige antallet. 

Jeg hadde gjort klart mer utstyr. Jeg hadde 
funnet fram noen brett som har plass til tolv 
melkekartonger, og hadde klippet av toppen av 
en del sjokomelkkartonger. Noen av disse hadde 
stått en stund uten å være helt godt skylt – derav 
overskriften «Telling stinker».

Elevene satt i ring rundt korkhaugen på 
gulvet og ønsket å telle. Jeg sa at jeg krevde at 
de skulle telle nøyaktig, og jeg sa at det kunne 
være lurt å gruppere ved å telle opp i små hauger 
eller bunker. Så kunne vi samle disse haugene og 
veksle dem inn. Jeg brukte penger som eksem-
pel: «Tenk om dette var kronestykker! Hvordan 
ville du telt dem?» Det var eneste koblingen til 
titallssystemet jeg brukte. Resten ville jeg at 
elevene selv skulle diskutere seg fram til slik at 
de konstruerte sin egen kunnskap. 

Elevene gikk raskt i gang med tellingen. 
De fikk selv velge om de ville telle alene eller 
sammen med én eller flere medelever. De telte 
én og én kork av gangen, og noen telte to og to. 
Da noen elever oppdaget at de telte på forskjellig 
vis, oppstod en diskusjon om hva som var best. 
Var effektivitet eller presisjon viktigst? Alle som 
ønsket å si noe, fikk argumentere for sitt syn. De 
ble enige om at det var viktig å være nøyaktig. 

Neste diskusjon handlet om kontroll og 
oversikt. Elevene satt snart med flere småhau-
ger foran seg, og noen begynte å summere. De 
mistet raskt oversikten og kom ikke noen vei. 
Elevene hadde med andre ord selv støtt på et 
problem som måtte løses. Etter forslag fra noen 
elever bestemte vi at vi skulle putte ti korker 
oppi hver melkekartong. Elevene opplevde at å 

gruppere i tiere var lurt, fordi «det er jo sånn 
man gjør med penger». Veien til at noen fore-
slo å samle tierne fem og fem (som i femtilap-
per) var kort, men da hadde jeg begynt å lage 
noen ruter på tavla, og det var flere elever som 
så koblingen mellom tiere og enere og plass-
verdisystemet. I neste trinn ble elevene derfor 
enige om at det burde være hundrere og ikke 
femtiere. Derfor satte de ti melkekartonger på 
hvert brett. 

Etter hvert gikk elevene tomme for melke-
kartonger. Her skiller opplegget seg fra Vassbøs 
opprinnelige. Fordelen med for få kartonger 
var at elevene støtte på et problem som de selv 
ønsket å finne en løsning på. Dette var ikke et 
«skoleproblem», oppkonstruert og uinteressant. 
For å finne riktig antall korker måtte de videre i 
tellingen, men de hadde altså for få kartonger. Et 
lyst hode i klassen foreslo å tømme korkene oppi 
brettet i stedet for å sette kartongene oppi, men 
dette skulle først gjøres etter at de hadde fylt ti 
kartonger med til sammen hundre korker. Det 
ble en høytidelig prosess å helle korkene over 
i brettet, og elevene skrev «100» med tusj på 
brettet. Da tolv brett var fylt, var det ikke flere 
brett igjen. Denne gangen diskuterte elevene seg 
raskt frem til å tømme innholdet fra ti brett, 
altså tusen korker, over i noe større. Elevene fant 
frem en hvit, stor plastpose til formålet. 

Underveis i tellingen hendte det flere ganger 
at kartonger eller brett veltet, eller elevene kom 
ut av tellingen på annen måte. Da grep didak-
tikeren inn og spurte klassen om de bare kunne 
helle et omtrentlig antall korker tilbake, om de 
kunne tillate små unøyaktigheter. Det kunne de 
ikke, og når noen korker kom på avveie, startet 
tellingen på nytt. Noen tok på seg denne rydde-
jobben, og da de ble arbeidsledige i perioder, tok 
de sågar for seg brettene med hundre korker for 
å kontrolltelle. Motivasjonen for å finne riktig 
antall korker var tydeligvis høy. Til slutt var det 
bare å telle opp antall tusener, hundre, tiere og 
enere og fylle inn i tallrutene på tavla. 

Denne timen hadde ikke kommet i stand 
uten prosjektet. Tipset og lenken til opplegget 
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var det kompetansemiljøet som kom med, og 
testen Alle teller som klassen tok i forkant, og 
som viste at elevene ikke hadde god kompetanse 
i posisjonssystemet, ble innført etter et av semi-
narene i prosjektet. Den viktigste enkeltårsaken 
til at timen ble god var at jeg, eller vi, ga slipp på 
kontrollen. Veiledningssamtalene hadde påvir-
ket meg til å la elevene lære ved å bevege seg 
i undersøkelseslandskap. Til tider var det mye 
bråk (og vond lukt) i timen, men elevene var 
motiverte til å finne antallet, og det drev dem 
til å diskutere seg frem til løsninger på problem 
som dukket opp.

Resultater
Som eksempelet over viser, har Kvalsund skole 
endret praksis som følge av prosjektet Telle en, 
telle to. Holdningen til matematikkfaget og reg-
ning har blitt bedre hos både lærere og elever. 
Vi ønsket å gjøre matematikk til et «Ja-fag» i 
stedet for et «Nei-fag», og det mener vi ved 
skolen at vi har fått til. Det er ennå for tidlig å 
si noe om elevresultatene, men vi antar at det vil 
vise seg ved at karakterer og score på nasjonale 
prøver vil bli bedre. Personalet har fått høyere 
kompetanse. Vi regner prosjektet som vellyk-
ket; målene er langt på vei nådd. I tillegg har 
vi skaffet oss både nytt utstyr og oversikt over 
det gamle i forbindelse med prosjektet. Lærerne 
ved skolen har blitt flinkere til å bruke utstyr og 
konkretiseringsmateriell i undervisningen. 

Prosjektet har også ført til at vi har laget 
en idébank for regning og matematikk, og vi 
har startet opp en fagseksjon for matematikk. 
Arbeidet er derfor ikke slutt med prosjektet; vi 
har snarere blitt inspirerte og kompetente til å 
arbeide mer med regning og matematikk.

Veien videre 
Framover kommer vi til å organisere jobbingen 
med matematikk og regning i den nystartete 
fagseksjonen vår. På en liten skole som Kvalsund 
er det en stor andel av lærerne som underviser i 
matematikk, og alle lærerne ved skolen er invi-
tert til å bli med. Fagseksjonen jobber allerede 

med å lage og samle opplegg til uteskolema-
tematikk, og det er et mål at hele skolen skal 
gjennomføre minst én matematikkdag i løpet 
av skoleåret 2009/2010. Videre er fagseksjonen 
organisert som en studiesirkel hvor medlem-
mene skal lese litteratur på egenhånd og pre-
sentere aktuelt stoff for resten av fagseksjonen. 
Vi vil også prioritere å frigjøre tid til at lærerne 
og ledelsen kan observere andres timer. Ved 
Kvalsund skole ønsker vi å observere og lære av 
hverandre!

Også i dette nummeret av Tangenten 
har vi tatt med noen av de flotte 
matematikkplakatene som du kan bestille 
gratis til klasserommet ditt. Det er matematikk.
org som står for produksjonen. Les også en 
kort artikkel om plakatene i Tangenten 4/2009. 
Bestilling: Ivana Celic, post@matematikk.org
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Frode Olav Haara

Praktiske aktiviteter  
– ikke noen lek
Læreplanverket for kunnskapsløftet (LK06) (KD, 
2006) oppfordrer til å arbeide praktisk i mate-
matikkundervisningen. I et pågående doktor-
gradsprosjekt ser jeg på matematikklæreres 
grunner for å velge å bruke en praktisk aktivi-
tet1. En del av prosjektet er basert på en studie 
av noen matematikklæreres forhold til praktiske 
aktiviteter i matematikkundervisning. I dette 
studiet kommer det fram at et hovedargument 
for bruk av en praktisk aktivitet er at aktiviteten 
skal være formålstjenlig å bruke i den faglige 
sammenhengen (Haara & Smith, 2009). 

Rapporter fra norske klasserom viser at den 
faktiske bruken av praktiske aktiviteter ikke 
alltid framstår som gjennomtenkt og del av 
en helhetlig plan for undervisningen (Klette 
m.fl. 2003; Kjærnsli m.fl. 2004). Det er alltid 
fare for at gjennomføring av aktiviteten i seg selv 
blir det sentrale. Denne artikkelen presenterer 
to observasjoner av bruk av den praktiske akti-
viteten Butikk i matematikkundervisning, en 
aktivitet knyttet til begynneropplæring i mate-
matikk som det rapporteres om verdifulle erfa-
ringer med for elever og lærere (f.eks. Houssart, 
1997; Sterner, 2004). Aktiviteten Butikk knyttet 
til matematikkundervisning er en elevaktivitet 

hvor matematiske sammenhenger blir sentrale, 
og aktiviteten fungerer som en praktisk og kjent 
kontekst for senere innføring av nye matema-
tiske tema og sammenhenger. Men brukt lite 
planlagt og målrettet blir også denne aktiviteten 
lett angripelig for argumenter om sløsing med 
tid og følelse av blek underholdning eller kaos 
(Herbjørnsen 2003; Johnsen Høines 2003).

Generelt sett er lærerens rolle sentral i for-
bindelse med bruk av praktisk aktivitet i mate-
matikkundervisning, og læreren må alltid ta 
stilling til spørsmål som:
1. Hva er målet med å bruke aktiviteten?
2. Hvordan kan aktiviteten fungere best 

mulig?
3. Hvilke begrensninger har aktiviteten?

Læreren må altså vurdere om aktiviteten er 
egnet til å synliggjøre eller konkretisere de(n) 
aktuelle rene matematiske sammenheng(er) den 
skal bidra til å belyse.

Bruk av aktiviteten Butikk
Bruken av aktiviteten beskrives først kort gjen-
nom observasjon gjort på Matematikkens Dag 
i 2007, der en aldersblandet gruppe på 8 elever 
fra 1.–4. klasse gjennomførte aktiviteten under 
en ufaglært vikars ledelse (Eksempel 1). Obser-
vasjonen gav inspirasjon til å stille spørsmål ved 
aktivitetens mål, lærerrollen, og hvilket lærings-
utbytte aktiviteten faktisk kan gi. Etter dette 

Frode Olav Haara
Høgskulen i Sogn og Fjordane
frode.olav.haara@hisf.no
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blir det tatt utgangspunkt i en ny observasjon 
av aktiviteten på samme skole, denne gangen 
ledet av en erfaren matematikklærer (Åse) i en 
2. klasse (Eksempel 2) En samtale om aktivite-
ten ble gjennomført med Åse rett etter at obser-
vasjonen var avsluttet.

Eksempel 1
På den aktuelle skolen var et eget rom delvis 
innredet som en butikk. Der var det en omfat-
tende mengde dagligvarer (i form av tom embal-
lasje). Hver elev hadde fått utdelt 85 kroner i 
opptrykte kopipenger. Den ansvarlige læreren 
var en ufaglært vikar. Elevene hadde vært med 
på øvelsen før, for de begynte straks å plukke 
varer nærmest på måfå, eller kanskje helst ut i 
fra hva det var spennende å handle (snop, pizza). 
En elev fikk plass på «baksiden av disken», med 
ansvar for å være selger, og ta i mot betaling. 
Læreren satte seg ved siden av denne eleven, for 
å følge dialogen og utvekslingen av varer mot 
kroner. De andre elevene fant ganske fort varene 
de ville kjøpe, og ble så stående å vente på tur i 
kassa. Det tok sin tid, da summering, betaling 
og veksling (returmynt) naturlig krevde tid. 
Slik aktiviteten var organisert var det svært få 
(to) elever som var aktive om gangen. Resten av 
elevene stod tålmodig og ventet. Det kan være 
flere grunner til den aktuelle organiseringen, for 
eksempel at mange elever ikke kunne regne godt 
nok, eller at læreren ønsket å følge opp eller kon-
trollere utregningene. Etter 15 minutter oppfor-
dret læreren alle elevene om å «regne selv før 
de kommer til kassen,» dvs. gjøre et overslag. 
Denne oppfordringen ble imidlertid ikke fulgt 
opp av læreren på noen måte. Aktiviteten ble 
avsluttet etter 18 minutter.

Aktiviteten aktualiserte følgende spørsmål:
– Hva var det matematikkfaglige målet med 

aktiviteten, i denne sammenheng?
– Hva tenkte elevene om det de hadde vært 

med på?

Nå skal det sies at Matematikkens dag er et initi-
ativ for å gi elevene tid og mulighet til å oppleve 

matematikk på nye og spennende måter, og i 
sammenhenger hvor matematikk brukes (f.eks. 
LAMIS, 2007). Slik sett var valget av aktivitet 
forsvarlig. I tillegg var den ansvarlige voksne en 
ufaglært vikar som var satt til å administrere 
denne aktiviteten. Til vikarens forsvar var det 
derfor ikke sikkert at denne personen opplevde 
en annen organisering som tiltenkt fra lærer-
teamet som var ansvarlig for den aktuelle gjen-
nomføringen av Matematikkens dag.

Eksempel 2
Den erfarne læreren (Åse) tok med seg seks 
elever til grupperommet hvor butikken var eta-
blert. «Vi er kommet til en butikk,» innledet Åse 
med, når hun og elevene var samlet i «butik-
ken», og hun gjenetablerte med en gang kon-
teksten for aktiviteten. Dette ble etterfulgt av 
en samtale med assosiasjoner og utveksling av 
erfaringer med hva som er å finne i en nærbu-
tikk ved skolen. Etter samtalen fikk 5 elever 50 
kr i papirpenger – den siste eleven skulle være 
bank og selger. Han fikk også en kalkulator. 
De 5 andre elevene trakk så «oppdrag» (blant 
mange laminerte kort som lå i en boks). Slike 
oppdrag kunne f.eks. være:
– Du har 30 kr. Kan du handle slik at du 

bruker opp alle pengene? Hva har du 
kjøpt?

– Du skal vaske rommet ditt. Hva må du 
kjøpe? Hvor mye betalte du?

– Du betaler kun med tiere. Hvilke tre ting 
kan du kjøpe?

Elevene fant varer, og stilte seg opp for å betale. 
Det viste seg snart at jobben med å finne priser 
og regne ut hvor mye som skulle betales var stor 
for den utnevnte butikkinnehaveren (selv med 
kalkulator), og Åse utnevnte derfor en elev til 
med slike oppgaver. I tillegg måtte elevene selv 
skrive opp liste over varene de handlet (skrive 
ned varenavn), og levere listen. Selgerne pris-
satte varene på listen, og summerte (i noen til-
feller hadde «kunden» alt regnet sammen). Det 
ble regnet ut hvor mye penger kjøper skulle ha i 
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retur, f.eks. 50 – 26 = 24 (Selger brukte kalkula-
tor). Aktiviteten varte ca. 20 minutter.

Samtale med Åse
De to refererte eksemplene representerer to 
forskjellige undervisningsøkter fra norsk skole. 
De eksemplifiserer hvordan den samme prak-
tiske aktiviteten kan bli benyttet i matematikk-
undervisningen, og viser at lærerens rolle er 
avgjørende for hvordan en slik aktivitet skal 
gi mulighet for læring av matematikk. Dette 
underbygger betydningen av at læreren tenker 
gjennom og tar stilling til de tre spørsmålene 
som ble listet opp innledningsvis, og vurderer 
bruken av aktiviteten ut i fra det.

Hva er målet med å bruke aktiviteten?
I samtalen trekker Åse fram den aktive 

bruken av matematikk som det for henne vik-
tigste målet med aktiviteten, og hun viser til 
verdien av en gjenkjennelig hverdagssituasjon. 
Aktiviteten og samtalene får elevene til å mobi-
lisere forkunnskaper knyttet til denne kjente 
situasjonen:

Åse: Jeg vil si at det er mange mål inne i 
den aktiviteten. Altså, det viktigste er jo 
dette med å bruke matematikken aktivt, at 
matematikken ikke bare er et skolefag … 
noe som de sitter med pulten og skriver, en 
pluss en … men at de må bruke det, at de 
må kunne litt tall og de må kunne benev-
ninger som kroner i dagliglivet sitt rett og 
slett, og butikk er da noe som alle unger 
har vært innom.

Hvordan kan aktiviteten fungere best mulig?
Åse har tro på at butikkaktiviteten har verdi 

for alle elever, med tanke på deres utvikling av 
begrepsinnhold og begrepsuttrykk knyttet til 
matematikk. Men hun er også tydelig på at akti-
viteten krever at læreren klargjør hva aktiviteten 
forventer av elevene, en klargjøring Åse deler i 
to faser. Innledningsfasen består av en oppbyg-
ging av butikksituasjonen, gjennom forbereding 

av butikkfasilitetene sammen med elevene, og 
samtaler knyttet til butikksituasjoner og butik-
kens utvalg og system:

Åse: Ja, nå har jo jeg en 2. klasse … og 
butikken fungerer best hvis du faktisk 
begynner å tenke butikk tidlig i året, slik at 
du på en måte begynner med å samle inn 
varer, prise dem og … ehh … snakker litt 
med ungene i forkant. Og begynner gjerne 
med små ting, altså små aktiviteter og små 
grupper. Og så at læreren er der … til stede 
og følger litt med, og prater litt om … ja, 
hvordan du skal summere, eller kalkula-
toren, hjelper dem å lese kortet, hvor mye 
penger de har …

Videre er Åse klar på at variasjon innenfor akti-
viteten sentral:

Åse: Og så synes jeg det er viktig at det 
enten er nye varer, eller nye spørsmål, eller 
mer penger … at de ikke får femti kroner 
hver gang, at de kanskje bare får ti kroner, 
eller femti eller hundre. Slik at det blir litt 
spennende. Hva skjer nå? 
Frode: At man varierer på noen av de faste 
punktene? 
Åse: Ja, variasjon. Og så gruppene. Jeg tror 
det er viktig at du varierer gruppene, at du 
setter sammen sterke og svake elever. Og 
det som er fint for de svake elevene, som 
sier de ikke regner så mye … da kan de lære 
seg å bruke kalkulator, eller sier de ikke kan 
skrive … da kan de tegne. For alle har et 
forhold til butikk … slik vi snakket om.

Lærerrollen er helt sentral. Det er sammenheng 
mellom målet læreren har med aktiviteten, og 
valg læreren må gjøre for at aktiviteten skal fun-
gere best mulig i forhold til dette målet. Akti-
vitetens mer eller mindre faste kontekst gjør at 
elevene fort kan oppfatte den som rutinemes-
sig eller meningsløs dersom det ikke er balanse 
mellom faglig innhold prioritert i aktiviteten og 
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det den enkelte elev finner utfordrende. 

Hvilke begrensninger har aktiviteten?
Åse er klar på at en slik aktivitet har begrens-

ninger, men de er mest av organisatorisk art. 
Lærertetthet, et eget rom som kan fungere som 
butikk, og relativt få elever involvert om gangen, 
ser hun som nødvendig for å kunne utnytte 
aktivitetens faglige muligheter best mulig.

Åse: Det er faktisk en del begrensinger. 
Det vil jeg si. Blant annet antall voksne. 
For hvis du er alene med en klasse, så er 
det en aktivitet som kan bli veldig mislyk-
ket egentlig. Hvis du tenker deg at du skal 
sende inn gruppevis … alene [som lærer] 
… Og det er også slik at hvis du ikke har et 
rom til å ha varene i, så gjør du det der og 
da. Altså, nå har vi butikk, og så rydder vi 
vekk og hiver det i bossekker etterpå. 
---  
Åse: Det kommer også litt an på elevgrup-
pen din. Hvis du har veldig mange som 
ikke makter sånne situasjoner, altså sånne 
litt løsrevne situasjoner … for eksempel, at 
det bare blir tull. 
Frode: Det blir litt for flytende? 
Åse: Ja, og at de da får ikke noe lærings-
utbytte av dem … [Lengre opphold] … 
Men jeg mener jo prinsipielt at vi lærere, vi 
pedagoger, bør faktisk klare å finne løsnin-
ger på sånne problem, fordi jeg kan også 
trekke inn butikkleken over tid, sant? Hvis 
jeg deler inn klassen i fire, så kan man ha 
ulike aktiviteter, at de ulike gruppene gjør 
forskjellige ting, og så er butikk da en del 
…

I samtalen nevner ikke Åse læreren og lære-
rens planlegging, med dertil hørende mål for 
bruken av aktiviteten og refleksjon om hvor-
dan aktiviteten kan fungere best mulig, som 
mulige begrensinger for bruk av aktiviteten i 
undervisningen. Hun viser til at hennes egen 
planlegging og bruk av denne aktiviteten virker 

positivt på relasjonen mellom aktiviteten og det 
matematiske innholdet som prioriteres gjennom 
aktiviteten. Dette er en begrensning som skiller 
eksempel 1 fra eksempel 2. I eksempel 1 virket 
det ikke som om læreren har noen plan med 
aktiviteten, utover at elevene skulle gjennomføre 
aktiviteten innenfor den kjente konteksten. Og 
når den aktuelle læreren innser at aktiviteten 
har fått et negativt organisatorisk fokus (elev-
ene står bare i kø), blir forsøket på å innføre en 
matematikkrelatert føring (krav om overslags-
regning) hengende i løse luften, før det faller til 
jorden. For didaktisk å kunne forsvare bruken 
av aktiviteten må den være formålstjenlig i 
forhold til et eller flere faglige mål og læreren 
må legge til rette for at aktiviteten skal gi fag-
lige utfordringer i henhold til undervisningens 
faglige mål. Det gjør den neppe om elevene er i 
butikkonteksten uten mål og mening.

Oppsummering
I sin artikkel om matematikken og «den vir-
kelige verden» viser Hunter et al. (1993) til at 
mange elever tidlig opplever et sterkt skille 
mellom skolens matematikk og livet utenfor 
skolen. Den omtalte butikkaktiviteten ivaretar 
derimot denne sammenhengen, og bygger delvis 
på en forventning om at eleven har kjennskap 
til den sosiale situasjonen. Butikkaktiviteten 
blir ikke krampaktig og grenser ikke opp mot 
det parodiske i sin relasjon til småskoleelevenes 
livserfaringer, slik Mosvold (2009) viser til at 
matematikkfagets relasjon til hverdagsmatema-
tikk til tider oppfattes.

Skolens matematikk skal omfatte både ren 
og anvendt matematikk. Det betyr at til grunn 
for arbeid med praktiske aktiviteter ligger også 
prioriteringen av å lære rene matematiske egen-
skaper og sammenhenger, og å utvikle evne til 
å tilpasse og overføre egne kunnskaper til nye 
situasjoner. Stedøy-Johansen formulerte det slik 
under et foredrag i 2006: 

Matematikkundervisning bygges altså 
gjennom konkretisering med formålstjenlig 
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aktivitet, overføring av matematisk inn-
hold i aktiviteten til forståelse av teoretisk 
sammenheng, og synliggjøring av forståelse 
og ferdigheter gjennom anvendelse i nye 
aktiviteter.

En «handletur i skoletida» for å regne med store 
og små tall kan virke overflødig. Det er en festlig 
aktivitet å bruke til konkretisering, men selv-
sagt ikke nødvendig for læreren å velge å bruke. 
Men brukt på en gjennomtenkt måte, og det 
vil si med faglige mål og relatert til resten av 
undervisningen, kan læringseffekten knyttet til 
det aktuelle matematikkfaglige emnet styrkes. 
Alternativet er at aktiviteten står tilbake som 
et løsrevet innslag som bidrar til å fylle tiden 
avsatt til matematikk. Det er lærerens ansvar å 
sørge for at det ikke skjer.

Note
1 I prosjektet defineres en praktisk aktivitet til 

å være: All virksomhetsform der eleven eller 
elevene benytter fysiske konkreter i gjen-
nomføringen av selve aktiviteten.
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Christoph Kirfel

Erdös-Mordells ulikhet
I de to siste utgavene av TANGENTEN har vi 
kunnet lese om Vivianis setning og hvordan 
man kan bygge på dette pene resultatet i flere 
retninger. Til slutt oppstod det en vev av resulta-
ter som noen kanskje ville kalt for et «undersø-
kelseslandskap» slik Ole Skovsmose (1998) har 
beskrevet dem. 

Denne gangen vil vi se på et resultat som 
kalles for Erdös-Mordells ulikhet. Vivianis set-
ning handlet om et punkts avstander til de tre 
sidene i en likesidet trekant, og spesielt summen 
av disse avstandene. Det viste seg at denne 
summen var uavhengig av hvor punktet i tre-
kanten ble valgt. Erdös-Mordells ulikhet hand-
ler også om denne summen av avstander, men 
denne gangen for vilkårlige trekanter. Erdös og 
Mordell undersøker nå summen og sammenlik-
ner den med punktets avstander fra hjørnene og 
summen av disse tre avstandene. Det viser seg 
at hjørneavstandsummen alltid er minst dobbel så 
stor som kantavstandsummen. Med betegnelsene 
fra figur 1 er påstanden altså:

 x + y + z ≥ 2(p + q + r)

I figur 2 har vi uthevet to rettvinklete deltre-
kanter som spiller en rolle i den neste illustra-

sjonen. 
I figur 3 ser vi en ny utgave av trekanten 

ABC, men nå forstørret (eller forminsket) med 
en faktor x. Alle de tre sidene er blitt multipli-
sert med tallet x. 

Figur 1

Figur 2

Christoph Kirfel
Universitetet i Bergen
christoph@math.uib.no
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Tar vi nå utgangspunkt i den røde trekanten 
fra figur 2 og ganger alle sidene med faktor b, så 
vil siden som før hadde lengde x nå passe langs 
siden med lengde bx i figur 3, og vi kan «lime» 
en forstørret (forminsket) utgave av den røde 
trekanten på høyre flanke A’C’ av utgangstre-
kanten A’B’C’ i figur 3. Likedan passer en for-
størret (forminsket) utgave av den grønne tre-
kanten langs utgangstrekanten A’B’C’ sin venstre 
flanke A’B’. Her har vi ganget med faktor c.

Vi skal nå se at de tre trekantene til sammen 
danner et trapes. For å kunne se det må vi 
vise at linjestykkene som har fått lengde cq og 
br danner en «rett strek» (ingen knekk). Her 
bruker vi et vinkelargument. De tre vinklene 
som møtes i punktet A’ er nemlig 180° – 90° – α2 
i den grønne trekanten, α = α1 + α2 i den for-
størrete utgangstrekanten (dette ser man lettest 
i figur 1) og 180° – 90° – α1 i den røde trekanten. 
Til sammen utgjør dette 180° og figuren er altså 
et trapes. Dette medfører nå at ax ≥ br + cq. Tenk 
deg at du parallellforskyver linjestykket som har 
lengde cq + br til det møter punktet B. Da ville 
dette linjestykket vært en katet i en rettvinklet 
trekant der ax er lengden på hypotenusen, og 
hypotenusen er jo som kjent størst.

Hva har nå alt dette med vår setning å gjøre? 
Poenget er at vi på nøyaktig samme måte kan 
vise at yb ≥ ar + cp og cz ≥ aq + bp. Til sammen 
utgjør dette:

b c c a a b
x y z p q r

c b a c b a

     + + ≥ + + + + +     
     

De tre parentesene inneholder summen av et 
positivt tall og det inverse av tallet, t + 1/t. Vi 
skal nå vise at et slikt uttykk alltid er minst lik 2 
eller større. Vårt mål er å vise t + 1/t  ≥ 2. Ganger 
vi med det positive tallet t, ser vi at ulikheten 
er ekvivalent med t2 + 1 ≥ 2t, eller (t – 1)2 ≥ 0. 
Det siste er opplagt siden venstresiden er et kva-
drat.

Alt i alt står det nå 

 x + y + z ≥ 2p + 2q + 2r = 2(p + q + r)

som er Erdös-Mordells ulikhet. Det viser seg at 
likhet kan gjelde i ulikheten. Det er tilfellet bare 
hvis trekanten er likesidet og det valgte punktet 
er trekantens senter.

Historien
Ulikheten har en interessant historie. Selve 
setningen ble formodet av Erdös i 1935 og vist 
av Mordell og Barrow i 1937, men beviset var 
meget komplisert og involverte en god del tri-
gonometri. Først i 1956 kom det første «elemen-
tære» beviset og siden den tid har det strømmet 
på med flere. Bevisidéen i denne fremstillingen 
her er hentet fra Alsina og Nelsen (2007). Nelsen 
har utviklet og samlet mange liknende visuelle 
bevis i to bøker som han kaller «Proofs Without 
Words» (Nelsen, 1993; 2000). 

En smakebit av slike visuelle bevis som er 
hentet fra andre bindet (Nelsen, 2000, side 62) 
finner du i figur 4. Illustrasjonen «beviser» sam-
menhengen som vi nettopp brukte, nemlig at 
summen av et positivt tall og dets inverse er 
minst lik 2.

Kan du se hvordan figuren viser resultatet? 
Visuelle bevis kan være et glimrende tilskudd til 
matematikkundervisningen også i grunnskolen 
og i den videregående skolen.

A’

C’B’ ax

bx
cx

cq

br

α1

γβ
α2

α

Figur 3
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Figur 4

realiteten med den abstrakte matematikken 
uansett alder og dyktighet. Det er viktig å kunne 
drive med utforskende aktiviteter uantsett alder 
og dyktighet. Ofte ser vi at elever som blir sett 
på som dyktige i matematikk kan slite med å 
koble matematikken til reelle situasjoner. Til-
svarende hører man ofte lærere si: «Det er utro-
lig hvordan noen får til å løse problemer, når de 
bare får jobbe konkret først.» Materiell kan være 
en viktig link til å få utviklet og koblet sammen 

(fortsatt fra side 29)

noen av de forskjellige matematiske kompe-
tansene (for eksempel symbol- og formalisme-
kompetanse og tankegangskompetanse (Niss, 
2003)) som en elev innehar, og da ikke bare i 
rollen som konkretiseringsmateriell. 

Noter
1 Små trepinner, altså fyrstikker uten svovel.
2 Jeg vil poengtere at fyrstikker er helt fint å 

bruke som ett av flere konkretiseringsmate-
riell for titallssystemet.
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(fortsatt fra side 1)

ler, men slik er det ikke alltid. Kan materialet, 
eksempelet og konteksten også forstyrre den 
ønskete abstraksjonen? Kan de være sterke og 
overdøve  og kanskje gi feil assosiasjoner eller 
for snevre bilder av matematiske begrep? Elev-
ene skal føres inn i en matematisk tenkning og 
skal forstå hva materialet kan brukes til med 
hensyn til matematikklæring. Konkretisering 
er i seg selv ikke nok, men  redskap som kan gi 
positive læringseffekter ved god bruk.

Du finner bidrag til alle de nevnte aspektene, 
og diskusjoner om utfordringene i dette heftet 
av TANGENTEN. 
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Audun Holme: Matematikk-loftet

Numerisk løsning av 
algebraiske ligninger 
Da Niels Henrik Abel begynte som elev ved 
Christiania Kathedralskole i 1815, var han 
bare 13 år gammel. De første årene hadde Niels 
Henrik lite utbytte av denne skolegangen. Hans 
matematikklærer var en viss Hans Peter Bader, 
som historien husker utelukkende som Abels 
totalt mislykkede matematikklærer. Men han 
var nok et ulykkelig mobbeoffer for elevene, og 
i november 1817 mishandlet han i et raserianfall 
eleven Henrik Stoltenberg så grovt at eleven døde 
av skadene. Bader selv fikk sparken, og på sine 
knær ba han gråtende sin døende elev om tilgi-
velse. Bader døde i 1819 som et knust og ulyk-
kelig menneske. 

Men for Abel førte denne tragedien til noe 
positivt, for det var nå han fikk den unge Bernt 
Michael Holmboe til matematikklærer. 

Holmboe var en tidligere elev ved katedral-
skolen, han hadde fullført et grunnleggende 
matematikkstudium og var blitt amanuensis 
hos professor i anvendt matematikk og astro-
nomi Christopher Hansteen. Hansteen var først 
og fremst geofysiker, med jordmagnetismen 
som sin største interesse. 

Holmboe var en matematikklærer av et 
helt annet kaliber enn Bader. Han drev det vi 

i dag kaller tilpasset undervisning og lot elev-
ene arbeide med oppgaver ut fra deres evner og 
interesser. Dette stimulerte Abels interesse for 
matematikk på en eksplosiv måte, og Holmboe 
måtte snart låne ham sine egne lærebøker fra 
universitetet. 

Dette var blant annet verker av Euler, som 
Introductio, Poisson, Gauss og Lagrange, dessu-
ten Newton og d’Alembert, som alle i dag er 
klassikere. Det varte ikke lenge før han tok opp 
uløste problemer. Han eksperimenterte med 
summering og rekkeutvikling slik Euler gjorde 
det. Han arbeidet med integralformler og med 
formlene for løsning av tredje-og fjerdegradslig-
ninger. Matematikklæreren var begeistret, men 
de andre lærerne var det ikke: Abel presterte 
bare middelmådig i de andre fagene på skolen. 

Abel mente nå at han hadde funnet en 
metode som ga en formel for løsningen av den 
generelle femtegradsligningen, ved de vanlige 
regneoperasjonene og rottegn. I (Holme, 2004)
har jeg gitt utledningen av Cardanos formel 
for løsningen av den generelle tredjegradslig-
ningen ved rottegn, og dessuten vist hvorledes 
man kan finne en slik formel for den generelle 
fjerdegradsligningen. Men til tross for mange 
skarpsindige forsøk, for eksempel av Lagrange, 
hadde en ikke greid å finne en slik formel for 
den generelle femtegradsligningen. 

Abels lærer Holmboe og de to matematikk-
professorene Hansteen i anvendt matematikk og 

Audun Holme
Universitetet i Bergen
audun.holme@math.uib.no
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Søren Rasmussen i ren matematikk forsøkte å 
studere arbeidet og kunne ikke finne noen feil 
ved det. Hansteen sendte da arbeidet til profes-
sor Ferdinand Degen i København, med tanke 
på å få det publisert i det Kongelige Viden-
skapsakademiet. Degen var ansett som Nordens 
fremste matematiker på den tiden. Professor 
Degen svarte at han med fornøyelse ville legge 
arbeidet frem i akademiet, «dog måtte jeg som 
bøn tilføye den betingelse» at Abel skrev et mer 
utførlig bevis, en mer utførlig deduction, som 
han skriver, samt regnet gjennom et numerisk 
eksempel: Han ba om at Abel måtte bruke for-
melen sin på ligningen 

 x 5 – 2x 4 + 3x 2 – 4x + 5 = 0.

Dette, skriver Degen, «vil være en nødvendig 
lapis lydius for ham selv, da vi vet hvorledes det 
gikk Meier Hirsch med hans evreka.» En lapis 
lydius er en lydisk prøvestein, det er en flintlig-
nende bergart som ble brukt til å prøve gull-
gehalt. Man skrapte i gullet med steinen, og 
av fargen på streken kunne en bedømme hvor 
godt gullet var. Og stakkars Meier Hirsch var 
en privatlærer i Berlin, som trodde han hadde 
funnet en formel for løsning ved rottegn av alle 
algebraiske ligninger, uansett grad. Han ble til 
slutt sinnssyk. 

Da Abel tok fatt på et numerisk eksem-
pel, fant han ganske riktig feilen selv. Senere 
beviste han, som vi vet, at det ikke finnes noen 
slik formel for den generelle femtegradslignin-
gen. Men for spesielle femtegradsligninger kan 
en finne slike formler, selvsagt: Det er nok å 
betrakte ligningen x 5 + q = 0, som kan løses 
ved rottegn for alle q. 

Da Abel skrev sammen sitt bevis for at det 
ikke finnes noen slik formel, formulerte han 
teoremet sitt litt slurvet i tittelen: han skrev at 
han beviste «umuligheten av å løse» den gene-
relle femtegradsligningen, ikke «løse ved rottegn 
og de aritmetiske operasjonene». Dette skal ha 
ført til at da den store Gauss fikk arbeidet til-
sendt, fikk han det i vrangstrupen, og leste det 
ikke! 

Men selv om det ikke fins noen formel for 
løsningen av en generell femtegradsligning ved 
de aritmetiske operasjonene og rottegn, så fins 
det selvsagt andre generelle metoder til å finne 
løsningene numerisk. Jeg skal nå følge den for-
klaringen jeg gir i (Holme, 2007). 

En slik metode har fått navn etter en engelsk-
mann, William George Horner, 1786–1837. Men 
metoden var muligens kjent i det gamle Kina, og 
var i hvert fall i bruk av arabiske matematikere 
under den arabiske kulturblomstringen. Denne 
metoden er svært generell og effektiv, den kan 
brukes til å løse alle algebraiske ligninger med 
siffer for siffer nøyaktig bestemt. Selve oppstil-
lingen kan minne om et digert divisjonsstykke. 
Du kan se dette nærmere forklart i (Holme 1), 
der det blir gitt flere eksempler. Ved hjelp av 
denne metoden kan du lett trekke ut kvadra-
trøtter, kubikkrøtter, etc. for eksempel opp til 
femterøtter og enda videre. 

Jeg skal nå bruke prinsippet i denne metoden 
til å løse den ligningen som Degen ba Abel om å 
bruke metoden sin på. Ligningen er altså 

 p(x) = x 5 – 2x 4 + 3x 2 – 4x + 5 = 0.

Siden p(–1) = 9 og p(–2) = –39 er det klart at 
ligningen har en rot mellom –1 og –2, vi skal 
finne denne roten. Det er greiest å regne med 
positive tall, så vi erstatter ligningen med 

 q(x) = x 5 + 2x 4 – 3x 2 – 4x – 5 = 0.

Denne ligningen har de samme løsningene som 
den gitte, men med motsatt fortegn. q(1) = –9, 
q(2) = 39. Det fins derfor en rot som ser slik ut 
når den skrives som et vanlig kommatall: 

 x = 1,abcde… 

Nå skal vi finne det neste sifferet a. Vi setter da 
x = 1 + y /10, slik at vi har y = a,bcde… Innsatt 
i q(x) får vi
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Vi finner r(5) = –0,03125 og r(6) = 4,51296. 
Altså er a = 5, og vi har funnet neste siffer i 
løsningen. Vi fortsetter nå tilsvarende, og setter 
inn y = 5 + z /10. Vi får

Merk at det er to trykkfeil denne utregningen i 
(Holme 2007). Men her er de rettet. Innsatt gir 
z = 0 resultatet –1/32, mens z = 1 gir 0,367… 
Altså er neste siffer b = 0. Når vi regner, finner 
vi dessuten at z = 0,1 også gir et positivt tall, 
nemlig 0,0081… Derfor blir sifferet c også 
0. Men med z = 0,01 får vi et negativt tall, og 
det viser seg at fortegnsskiftet skjer mellom 
0,07 og 0,08. Dermed blir det neste sifferet 7. 
Deretter kan vi substituere z = 0,07 + u/1000. 
Etter en rekke med stadig styggere tall, vil vi 
komme til å finne denne tilnærmede løsningen: 
x ≈ 1,500793986. Men det fins altså en metode 
til å løse alle algebraiske ligninger, også femte-
gradsligninger, for hånd og uten bruk av kalku-
lator eller PC-baserte matematikkpakker. Men 
med forferdelig mye regning! 

Når vi skal regne for hånd i alle utregnin-
gene, og ikke har tabeller eller kalkulator å 
hjelpe oss med, er faktisk denne metoden bedre 
enn en formel ved rotuttrykk. For selv om vi 
hadde en slik formel, måtte vi til slutt trekke 
ut kvadratrøtter, kubikkrøtter, fjerderøtter og 
femterøtter for hånd etter å ha brukt formelen! 
Da er det bedre å gå rett på sak med Horner-

metoden. 
I Holme (2008) finner du mer om hvordan 

Horners metode kan settes opp på en oversiktlig 
måte med litt mindre stygge utregninger.

Men i praksis vil vi jo bruke matematikkpak-
ken MAPLE, for eksempel. Likevel er det kan-
skje litt viktig at disse kunnskapene og ferdig-
hetene til å løse ligninger for hånd ikke går helt i 
glemmeboken hos alle? Etter min mening hører 
slike ferdigheter med til matematisk almenn-
dannelse. Men for all del, de elektroniske dings-
ene er svært gode å ha. 

En del av teksten i denne spalten er hentet fra 
(Holme, 2004).

Referanser
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Løsningsforslag
I Tangenten nr 4/2009 ble det presentert en 
utforskingsoppgave som kan sammenfattes 
slik:

Punktene A og B kan flyttes langs de to lin-
jestykkene VH og NO (Figur 1). Punkt C ligger 
et annet sted på arket og danner en trekant 
sammen med A og B. Vi er interessert i å finne 
ut hvor A og B bør flyttes for at trekanten skal 
få størst mulig areal.

Når C ligger som på figuren, får trekanten 
størst areal dersom A flyttes til H og B flyttes til 
O. Men hvor bør A og B flyttes når C ligger på 
andre steder i forhold til de to linjestykkene? I 
figur 2 følger en mulig løsning. I denne figuren 
er det ikke tegnet inn noen trekant ABC.

Områdene er markert slik:
HO: Hvis punkt C ligger i dette området, vil 

arealet av trekanten bli størst når A ligger i 
H og B i O.

VN: Hvis punkt C ligger i dette området, vil 
arealet av trekanten bli størst når A ligger i 
V og B i N.

VO: Hvis punkt C ligger i dette området, vil 
arealet av trekanten bli størst når A ligger i 
V og B i O.

Håvard Johnsbråten

En utforskingsoppgave

Håvard Johnsbråten
Høgskolen i Telemark
Havard.Johnsbraten@hit.no

Figur 1

Figur 2
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Bjørn Smestad

Norske ressurser om 
matematikkhistorie
Det finnes mye forskning som viser at innslag 
av matematikkhistorie i undervisningen kan ha 
motivasjons- og læringseffekt. For den enkelte 
matematikklærer som vil sette seg inn i histo-
rien kan det imidlertid være vanskelig å finne ut 
hvor man skal begynne. Store deler av litteratu-
ren handler om matematikk som er langt mer 
avansert enn det elevene holder på med, og det 
kan også være vanskelig å finne litteratur som 
har direkte idéer til bruk i undervisningen.

Som del av et større prosjekt har jeg behov 
for å skaffe meg oversikt over hva som er skrevet 
om matematikkhistorie på norsk med relevans 
for grunnskolen. Oversikten – så langt den har 
kommet – har jeg lagt ut på en side i en wiki: 
eleviki.wikidot.com/ressurser-om-matematikk-
historie-pa-norsk. Jeg håper at den kan være til 
nytte også for andre – og ikke minst at alle som 
ser utelatelser kan gi meg et hint eller rett og 
slett supplere lista direkte i wikien.

Noen av ressursene vil jeg trekke fram spe-
sielt. Steinar Thorvaldsens nettbaserte kurs 
«Matematikkens kulturhistorie» finnes ikke 
lenger som kurs, men kursmateriellet ligger til-
gjengelig på nettsiden www.afl.hitos.no/mahist/. 
Her er deler av matematikkhistorien beskrevet, 
på en lettfattelig måte og med spesielt blikk på 

hva som er relevant for skolebruk. Kursmateri-
ellet er også utgitt som bok.

Skal man ha enda mer direkte «matnyttige» 
ting, kan man gå til matematikk.org. Her ligger 
en håndfull undervisningsopplegg om matema-
tikkhistorie, spesielt om tallsystemer. Men det 
må være en jobb for alle som har idéer å supplere 
med flere opplegg her. Jeg kommer dessuten til 
å prøve å fylle den overnevnte wikien (eleviki.
wikidot.com) med matematikkhistorisk innhold 
i månedene og årene som kommer – hjelp til det 
vil også være verdifult. 

En ressurs av en helt annen type er Geir 
Bottens bok «Min lidle norske regnebog: noen 
dypdykk i ei lærebok i matematikk fra 1645» 
som kom ut i 2009. Å se hvordan ei norsk mate-
matikklærebok så ut for over 350 år siden gir 
perspektiver på dagens undervisning, samtidig 
som en kreativ lærer nok kan vise eksempler fra 
boka til sine elever og få mye ut av det.

Så har naturligvis Tangenten hatt en lang 
rekke artikler om matematikkhistorie. Stadig 
mer av innholdet i tidligere numre gjøres til-
gjengelig på nett, og jeg har som mål å oppda-
tere oversikten med lenker direkte til artiklene 
etter hvert som dette skjer.

Men her har jeg bare nevnt noen smakebiter. 
Det er over 30 artikler og nærmere 50 bøker i 
oversikten i skrivende stund – altså noe for 
enhver smak. God lesning!

Bjørn Smestad
Høgskolen i Oslo
bjorn.smestad@lui.hio.no



tangenten 1/2010 59

Filmen, som er lagt ut på ndla.no/nb/node/46168, 
tar utgangspunkt i aktiviteten klatring, den 
avdekker noe av den tilsynelatende skjulte 
matematikken i denne aktiviteten. Den hand-
ler om «kroppsgeometri»; geometri som bygger 
på erfaringer elevene har med at kroppen deres 
lever og er til stede i verden. Filmen presenterer 
tre situasjoner fra klatring. Vektorer blir iden-
tifisert, beskrevet og problematisert på ulike 
vis. Filmens bidrag til forståelse ligger ikke i at 
den viser alle aspekter ved vektorer, men at den 
kan være grundig på enkelte områder.  Den  er 
trolig mest relevant for elever som selv har noe 
klatreerfaring. 

Klatring er en aktivitet som de fleste elever vil 
kunne forestille seg, selv om de ikke har erfaring 
i klatring utendørs eller på klatrevegg. Noe av 
hensikten er å vise vektorer i denne aktiviteten. 
I etterkant har filmen blitt analysert i forhold 
til internasjonal forskning om undervisning 
om vektorer. Poynter & Tall (2005) fremhever 
at sammenhenger mellom trekantmetoden, 
parallellogram-metoden og dekomponering er 
viktig. Filmen konkretiserer relasjoner mellom 
disse tre aspektene ved vektorer. Imidlertid viser 
det seg at filmen kunne gått mer inn på hva en 
vektor egentlig er. Forskjeller mellom vinkler og 
skalarer blir påpekt, men det framgår ikke at 

lengden av en vektor er en skalar.
Ett av målene i Kunnskapsløftet R1 er at elev-

ene skal kunne «regne med vektorer i planet, 
både geometrisk som piler og analytisk på koor-
dinatform». Filmen fokuserer på forståelse av 
hvordan vektorer kan adderes. Dette må være 
på plass før elevene kan lykkes med vektorreg-
ning. 

Et annet læreplanmål er at elevene skal 
kunne «beregne og analysere lengder og vinkler 
til å avgjøre parallellitet og ortogonalitet ved å 
kombinere regneregler for vektorer». Filmen 
fokuserer på sammenhenger mellom vinkel 
og vektor, noe som samsvarer med Poynter & 
Talls (2005) konklusjon om at et av målene med 
undervisningen om vektorer må være å skape 
relasjoner mellom begrep. Virkningen av at en 
vinkel endrer størrelse blir problematisert, og 
elevene blir oppfordret til å finne ut hva som 
skjer. Dette er relevant for den grunnleggende 
ferdigheten å kunne uttrykke seg muntlig.

Referanser
Poynter, A. og Tall, D. (2005). What do mathe-

matics and physics teachers think that 
students will find difficult? A challenge to 
accepted practices of teaching. I D. Hewitt 
og A. Noyes (Red.), Proceedings of the sixth 
British Congress of Mathematics Education, 
University of Warwick, s. 128–135. Lastet 
ned 11. januar 2009 fra www.bsrlm.org.uk/
IPs/ip25-1/BSRLM-IP-25-1-17.pdf
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Vektorer i klatring – en film
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Universitetet i Tromsø 
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Denne artikkelsamlingen presenterer ulike per-
spektiver på regning med utgangspunkt i mate-
matikkfaget. Den starter med å reflektere over 
hva regning er før den gir mange konkrete inn-
spill i forhold til hvordan man kan arbeide med 
den grunnleggende ferdigheten å regne i andre 
fag enn matematikk. Her lykkes redaktørene i 
det å sette sammen boken på en slik måte at den 
viser faglig bredde og mangfold. 

Innledningsvis får vi møte barnehagebarna 
med tilsynelatende god matematisk forståelse 
(Fauskanger & Skaar Davidsen) samtidig som 
elever som strever i matematikk blir diskutert 
gjennom deres bruk av regnestrategier (Aske-
land). Mange vil kjenne seg igjen i Reikerås 
beskrivelse av ulike regnere. Her får vi følge 4 
elever som skal løse noen oppgaver. Disse disku-
teres svært konkret i forhold til deres regnesti-
ler og ulike læringsopplevelser. Den tydelige 
nærheten til praksisfeltet gjennom flere arti-
kler er en av bokens styrker. Et interessant per-
spektiv er Alseths diskusjon av utgangspunk-
tet for den grunnleggende ferdigheten å regne 
i LK06. Botten og Sikko gir oss en ytterligere 

forankring i forhold til historiske trender som 
ligger bak. Jeg blir litt imponert over alle per-
spektivene som blir trukket inn når regnefag-
lige ferdigheter også diskuteres i lys av digitale 
ferdigheter (Fuglestad), og voksnes nødvendige 
regneferdigheter i lys av å kunne delta aktivt i 
et demokratisk samfunn (Lundetræ). Jørgen-
sen og Goodchild viser oss måter å tilnærme 
oss matematikken på som støtter elevene i å 
engasjere seg i matematikk på en forståelig og 
hensiktsmessig måte, og ikke jobbe bare med 
overflatekunnskap. Dette er viktig i lys av dis-
kusjon omkring hva det innebærer å arbeide 
med den grunnleggende ferdigheten å regne. «Å 
regne med utgangspunkt i dagligdagse situasjo-
ner dreier seg om problemløsing, utforsking og 
matematisk aktiviteter,» skriver Mosvold. Han 
skriver at vi ikke alltid lykkes å lage realistiske 
kontekster. Dette er viktig å ha i tankene når 
man skal arbeide med den grunnleggende fer-
digheten å regne i alle fag. 

Innledningsvis skrives det også: «et viktig 
aspekt […] er at selv om den grunnleggende 
ferdigheten ‘å kunne regne’ skal integreres i alle 
fag, så er det matematikkfaget som har ansvaret 
for regningen.» Forfatterne lykkes med å få fram 
denne ansvarsfordelingen. I del 2 gis det mange 
gode konkrete forslag til aktiviteter på fagenes 
premisser der regning spiller en avgjørende rolle 
i arbeidet med andre fag. Det gis også eksempler 

Janne Fauskanger, Reidar Mosvold,  
Elin Reikerås: 
Å regne i alle fag
Universitetsforlaget, 2009
ISBN 978-82-15-01436-4
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hvor regning er relevant i arbeid med andre fag 
og i andre tilfeller kan være med å styrke det 
tverrfaglige perspektivet. Det å arbeide med 
den grunnleggende ferdigheten å regne i alle fag 
kan være innlysende for noen fag, men frem-
med i forhold til andre fag. I del 2 gis det mange 
flotte eksempler på hvordan du kan få til dette 
i norsk (Håland og Vassbø), engelsk (Tørnby 
og Flottorp), RLE (Melhus og Winje), kunst og 
håndverk (Rønning), kroppsøving (Jacobsen 
og Mjåtveit), mat og helse (Bjørkvold), musikk 
(Bjørlykke og Skorpen), naturfag (Torvanger) 
og i samfunnsfag (Lysø).

Forfatterne er bredt sammensatt, noe som 
styrker bokens faglige tyngde. Blant annet er det 
på mange av artiklene i del 2 to forfattere, en fra 
matematikk og en fra de ulike fagene. Forfat-
terne lykkes i å skape nysgjerrige lesere og for 
den som vil lese mer har alle artiklene fyldige 
litteraturreferanser.

Dette er en viktig bok for både lærere og  
lærerstudenter! Boken bidrar til diskusjonen 
omkring hva det innebærer å arbeide med den 
grunnleggende ferdigheten å regne i forhold 
til selve matematikkfaget og i forhold til andre 
fag.

Magni Hope Lossius

Denne boka gir seg ut for å vere ei kort, munt-
lig og lettare humoristisk framstilling for å få 
innsikt i matematiske basiskunnskapar. Dei 
pedagogiske grepa til forfattaren er å simulere 
eit slag tavleundervisning med bruk av enkle og 
humørfylte strektegningar i margen. Desse skal 
støtte opp under teksten, som er full av artig 

bruk av metaforar: Brøkrekning er pizza-bitar. 
Parentesar er sekkar med gaver. Ulikskapar er 
dumpehusker. 

Boka femner over grunnleggande matema-
tiske tema: Titallsystemet og tall på standard-
form (eller normalform som forfattaren enno 
kallar det), brøkrekning, parentesar, likningar, 
prosentrekning, kvadratrøtter og funksjonar. 
Her er òg eit kapittel om matematikk som rei-
skapsfag i daglige utfordringar. For kvart kapit-
tel er det med oppsummeringsboks og oppga-
ver. Oppgavene har løysingsforslag med kom-
mentarar.

Forfattaren slår an den humoristiske tonen 
alt i tittelen. Tittelen «Mattespettboka» må jo 
vere ein referanse til Hakkespettboka til Ole, 
Dole og Doffen – denne fiktive speidarhand-
boka som skal løyse alle problem som kan 
dukke opp på livsvegen til hakkespettane. Og 
da er vel forfattaren og forlaget sin baktanke at 
boka skal løyse alle problem som dukkar opp på 
matematikkvegen. Men for kven? 

Målgruppa for boka seier ikkje forfattaren 
så mye om, anna enn at han vil nå alle som 
«sliter med de basale tekniske matematikkfer-
dighetene, samtidig som de har god matematisk 
intuisjon og sunn fornuft i rikt monn.» Det kan 
jo vere alt frå femtenåringar til femtiåringar. 
Forfattaren hevdar at han bygger på erfaringar 
han har gjort seg på ulike nivå, frå barneskole 
til doktorgradsnivå. Han skriv og teiknar og 
kjem med humoristiske og sprøe innfall. Men 
når målgruppa er uklar, er eg ikkje viss på at 
virkemidla fell i like god jord hos ein femtenår-
ing som hos ein femtiåring.

Styrken til Mattespettboka er at forfattaren 
konkretiserer og forenklar matematiske pro-
blem. Humorvirkemidla i teksten og strekteg-
ningane i margen gjer det gøy å lese om brøkar 
og fellesnemnarar, prosent og promille.

Men veikskapen til boka ligg òg i desse virke-
midla. Det blir for mye av det. Kommentarane 
blir for sprøe, og bilda blir uklare: «Vi kan godt 
regne alt i løver, men da må vi holde tigrene 
unna.» (s. 31) «Alt går bra når vi måler alt i 

Dag Einar Sommervoll:
Mattespettboka
Gyldendal Norsk Forlag 2009 
ISBN 978-82-05-38405-7
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pappa ganger mamma.» (s. 31). Dette er berre 
to eksempel – frå ei enkelt side – på utsagn som 
er uklare og ikkje gir innsikt, berre forvirring.

I tillegg er det ein veikskap at forfattaren 
ikkje er oppdatert på korleis matematikk blir 
undervist i skolen i dag. Han har ein gjen-
nomgang av pq-formelen for løysing av andre-
gradslikningar, som eg ikkje har sett sidan eg la 
Tambs-Lyche-bøkene på hylla på 1970-tallet. Og 
forfattaren si form på abc-formelen for løysing 
av andregradslikningar må da vere forvirrande 

for svake sjeler:  kan 

ikkje vere greiare å bruke enn den formelen som 
står i alle lærebøker og formelsamlingar i dag: 

, særskilt ikkje når ein skal 

rekne manuelt.
Boka er så godt som fri for forvirrande trykk-

feil. Men dei finst: «Noen ganger er det best 
å skrive 1/3, andre ganger 3/12.» (s. 27) Mål-
gruppa for denne boka trur eg lett blir forvirra 
av slikt, sjølv om det korrekte (4/12) står lenger 
oppe på sida. Inkonsekvent bruk av aksepilar på 
grafiske figurar er heller ikkje bra i ei bok for dei 
som har trøbbel med å vere nøyaktige.

Alt i alt trur eg likevel at Mattespettboka kan 
vere eit positivt bidrag i den evige kampen mot 
matematikk-skrekken som mange har utvikla 
gjennom frustrerande fagopplevingar i barne- 
og ungdomsskolen. Men eg vil ikkje anbefale 
boka for skoleelevar på ungdomstrinnet. Helst 
trur eg Mattespettboka er mest høvelig for 
studentar som skal plukke opp att matema-
tikkunnskap som har gått i glømmeboka. For 
matematikklærarar kan boka gi gode idéar til 
popularisering og oppkvikking av litt keisame 
tema, iallfall om ein driv mye med klassisk tav-
leundervisning.

Åke Jünge

Boken skal fungere som støtte og hjelp i mate-
matikkfaget. Forfatterne har på en lettfattelig 
og systematisk måte klart å inndele boken i for-
skjellige emner. Dette gjør det enkelt for bru-
kerne å finne frem til det de måtte ha behov for, 
selv om enkelte regler/forklaringer kan virke 
noe abstrakte. Noen av regelene kan derfor bli 
litt vanskelig å forstå for elever som ligger på et 
middels til lavt faglig nivå i faget. Elevene må 
sette seg inn i tenkemåten. F.eks. for å forstå 
Regelen for desimaltall må elevene ha en viss 
matematisk forståelse. Men selve eksemlet er 
enkelt og logisk forklart.

Reglene og forklaringene for Brøk er forklart 
på en enkel og lettfattelig måte. Det samme gjel-
der potensregning, med unntak av at det ikke er 
forklart hvorfor a0 og 30 = 1.

Under prosent er det vist flere eksempler. Men 
er dette nødvendig? Og hvor mye forstår elev-
ene av dette i forhold til om de hadde kunnet en 
formel og lært å finne den ukjente ved hjelp av 
ligningsmetoden? 

Reglene/forklaringene og eksemlene innen 
Algebra er svært enkelt og systematisk satt opp.

De fleste elever på dette trinnet vil lett forstå 
regler og forklaringer på løsningsmetoder til 
Ligninger og funksjoner.

Under emnet Geometri har forfatterne klart å 
bruke et presist og lettfattelig matematisk språk 
med gode forklaringer og definisjoner, men for-
klaringen/beviset for areal av trapes mangler.

Målinger er også forklart på logisk måte, 
men her mangler forklaring på hvorfor 1m/s 
=3,6 km/t (overgang fra meter til kilometer og 
sekunder til timer). 

Bjørn Alseth, Ingvill Merete Stedøy-Johansen 
og Grete Normann Tofteberg:
Regelsamling i matematikk for ungdomstrinnet
Gyldendal undervisning
ISBN 978-82-05394-60-5

(fortsettes side 10)



Nasjonalt senter  
for matematikk  
i opplæringen
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7491 Trondheim
Telefon: +47 73 55 11 42
Faks: +47 73 55 11 40
merete.lysberg@matematikksenteret.no

Det spirer og gror
To og et halvt år med etterutdanning i regi av 
Matematikksenteret i to regioner på Helge-
land er nå ved veis ende. På Sør-Helgeland har 
13–14 skoler i de fem kommunene Bindal, Vik, 
Brønnøy, Vevelstad og Vega deltatt. I region 
Vefsn var det med 11 skoler fra de tre kommu-
nene Vefsn, Grane og Hattfjelldal. Ved noen av 
skolene har hele personalet vært engasjert i hele 
prosjektperioden. Andre skoler valgte å starte 
opp med hele personalet for at alle skulle få et 
innblikk i hva dette skulle dreie seg om, for der-
etter å la en mindre del av personalet delta. I 
begge regionene har lærere fra første årstrinn til 
videregående skole deltatt i prosjektet.

To flotte avslutninger
Underveis i prosjektperioden har skolene pre-
sentert egne opplegg for hverandre. På selve 
avslutningsdagen skulle alle skolene lage en 
enkel utstilling og en presentasjon på ca. 10 
minutter. Utstillingen og presentasjonen skulle 
gi et innblikk i hva skolen har prioritert av 
ut viklingsarbeid og hva resultatet av arbeidet er 
blitt. Alle skolene ble oppfordret til å la elever 
stå for en del av presentasjonen.

Skolene rigget til sin utstilling i et stort 
lokale, og så var det klart for fremføring for 
både store og små. Det var stor variasjon i tema 

og alle aldersgrupper var representert. Ei gruppe 
elever fra småtrinnet lekte skole og fikk klart 
fram hva ei regnefortelling er. Et flott tverrfaglig 
opplegg der matematikk og norsk framstod som 
likeverdige partnere. Noen elever fra 10. trinn 
hadde påtatt seg oppgaven med å restaurere 
et leskur i skolegården. Her ble det snakk om 
atskillige beregninger før bestilling av materia-
ler skulle sendes. Stor var forundringen da de 
fikk mer enn det dobbelte av gulvplankene de 
hadde bestilt. Elevene hadde sitt på det tørre, 
men trelasthandleren hadde kanskje ikke helt 
kontroll på det med kvadratmeter?

Mange elever på småtrinnet har med seg et 
kosedyr hjem fra skolen, og så forteller de i ei 
felles bok om hva kosedyret har opplevd. En 
skole byttet kosedyret ut med ei matematikk-
boks på hjemlån. Elevene måtte skrive hva de 
hadde gjort med utstyret i boksen (figur 1). Og 
slik fikk vi rede på at lillesøster Tuva brukte 
3 minutt og 28 sekunder på å spise brødskiva 
si. Nå vet vi også at det er 11 meter og 55 cm 
fra forfatterens seng til mammas seng, og måle-
verktøyet var en tommestokk.

Matematiske aftener for elever og foreldre 
har noen skoler forsøkt med stort hell. Andre 
er blitt inspirert til å starte opp med en matema-
tikkaktivitet på et helt vanlig foreldremøte og 
har høstet spontan applaus for det! Matematisk 
juleverksted kan godt legges til kveldstid der 
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barn og foreldre sammen lager julekort og jule-
pynt. Skal juletreet på julekortet ta seg pent ut, 
må matematikken på plass. Kvadratene må være 
nøyaktige og størrelsesforholdet mellom dem er 
avgjørende for hvor vellykket det blir. Malen er 
laget på grunnlag av nøyaktige konstruksjoner 
med passer og linjal (figur 2).

Målrettet aktivitet var en gjenganger på 
utstillingene og i presentasjonene. På Matte-

tivoli dreide det seg om å gjette både vekt og 
volum før «profesjonelt» utstyr ble benyttet for 
å finne fakta. Og det er ikke alltid enkelt når 
skalaen på vekta blir en utfordring i seg selv. 
Godt da å ha en digital vekt å kontrollere med 
(figur 3).

Hopp og sprett på golvet kan kombineres 
med multiplikasjonstrening. Når lappene ligger 
i full uorden, må en være konsentrert for å finne 
den neste som skal få besøk. Her var det både 
rekketelling og tilfeldig rekkefølge på multipli-
kasjoner som bestemte målet for neste hopp 
(figur 4).

Konkreter har stått sentralt i utviklingsarbei-
det på de aller fleste skolene i begge prosjektene. 
Det er anskaffet og systematisert materiell for 

Figur 1

 

Figur 2

Figur 3

Figur 4
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tusenvis av kroner. Utstillingene og presenta-
sjonene viste mange eksempler på at materiellet 
blir brukt på en god måte. Elevene demonstrerte 
hvordan de bruker både brikker og klosser mens 
de arbeider med posisjonssystemet og brøk, 
figurer i planet og romlegemer. Når lærere ikke 
finner materiellet på lageret fordi det er i bruk, 
har skolen skaffet seg et hyggelig problem.

En skole hadde fått laget flotte kasser til leke-
pengene som elevene brukte mens de arbeidet 
med beregninger (figur 5). Her hadde elevene på 
andre trinn stålkontroll på veksling. God erfa-
ring å ha med i en tid der ordenlige penger må 
vike plassen for plastkort.

Hva mer kan nevnes? Meterstav- og benke-
produksjon, draker og luftballonger som virke-
lig tar av, trafikkontroll, flaskehopp og utemate-
matikk med flere timers etterarbeid inne.

Vi tre som har drever prosjektet for Mate-
matikksenteret koste oss sammen med lærere 

Figur 5

og elever. Når kommentaren 
blir: «Hvorfor har vi ikke 
gjort dette før?» – forteller 
det om lærere som både kan 
inspirere og la seg inspirere av 
hverandre.

Sluttvurdering
I skrivende stund har vi ikke full oversikt over 
alle detaljer i lærernes vurdering av prosjektet. 
Det er en tung jobb å gjennomføre et så pass 
omfattende prosjekt. Skolehverdagen krever 
sitt på mange felt og det er krevende å holde 
fullt trøkk på et fag over så lang tid. Et raskt 
blikk på vurderingsskjemaene viser at lærerne 
er godt fornøyd med kursdagene vi holdt de to 
første årene. Enda mer fornøyd er lærerne med 
demonstrasjonsundervisningen. Dette er egent-
lig en kursdag med et bestemt tema. Kursholder 
har da i regelen en dobbelttime med elever i et 
tema skolen har bestilt. I tillegg til å reflektere 
over det som skjer i praksis bruker vi da tiden 
til å se på temaet i et lengre perspektiv, i regelen 
fra småtrinnet til ungdomstrinnet. Det er ikke 
ofte lærere får anledning til å observere egne 
elever. Det er også sjeldent lærere får anledning 
til å sette seg ned og drøfte faglige og didaktiske 
problemstillinger i fred og ro. Det er da naturlig 
at mange er fornøyde.

Mange lærere har erfart at de bør kunne mer 
matematikk for å bli i stand til 
å drive en god matematikk-
undervisning, og flere lærere i 
regionen har da også etter endt 
prosjekt meldt seg på videreut-
danning i matematikk. Alle er 
også enige om at de prosessene 
som er satt i gang må viderefø-
res og kontakten som er etablert 
mellom skolene må vedlikehol-
des. I den ene regionen er det 
opprettet en 20 % stilling for å 
ta seg av dette arbeidet. Utvi-
klingsarbeid er en prosess uten 
ende.
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Sannsynlighet for en 
flott konferanse: 100 %
Mike Naylor, Oliv Klingenberg,  
Svein H. Torkildsen

I slutten av november var mer enn 250 personer 
samlet på NTNU for å slå terninger, vedde og 
smake på tilfeldige uttrekk av godteri. Nei da, 
dette var ikke en samling med gamblere. Det 
var en samling med matematikklærere, forskere 
og ledere som har en felles interesse: De ønsker 
å lære og å dele idéer om det å undervise i sann-
synlighet og statistikk. Det sikreste veddemålet 
av alle veddemål var at denne Nordiske mate-
matikkonferansen ville bli verdifull, energigi-
vende og morsom!

Hovedgjest
Til konferansen var Mike Shaughnessey invitert 
som spesiell gjest. Shaughnessey er president i 
«The National Council of Teachers of Mathe-
matics», som er den største og mest innflytelses-
rike gruppen av matematikkdidaktikere i USA. 
Universitetsstudentene ved Portland, Oregon 
har gitt ham tilnavnet «Mr. Probability» (Herr 
Sannsynlighet). Mike sin plenumsforelesning 
handlet om hvordan elever resonnerer når de 
vurderer datafordelinger i oppgavetyper som: 
a)  Tenk deg at du har en krukke med 650 

blå og 350 hvite kuler, og at du trekker ut 
100 kuler fra denne krukken. Hvor mange 
kuler forventer du vil være blå?

b)  Forestill deg så at du gjentar dette forsøket 
50 ganger: Du trekker ut 100 kuler og skri-
ver ned antallet blå kuler. Du legger kulene 
tilbake i krukken og gjør det en gang til. 
Hvor mange ganger vil det være 0–10 blå 
kuler som er trukket ut? 21–30? 31–40? og 
videre til 91–100?

For å svare på det første spørsmålet, bruker 
elever ofte forholdstall. Det andre spørsmålet 

krever imidlertid en langt dypere forståelse 
for sannsynlighetsregning, og de svarene som 
elevene gir avdekker langt på vei måten som de 
tenker på. 

Shaughnessey holdt også verksted om data-
analyse. En fascinerende datakilde som han 
delte med oss er tidsintervaller (i miuntter)
mellom utbrudd fra geysiren «Old Faithful» i 
Yellostone nasjonalpark i Wyoming, USA. Her 
er et eksempel på en samling med data fra en 
dag med målinger: 

52, 78, 69, 75, 77, 53, 80, 55, 87, 53, 80, 55, 87, 
53, 85, 61, 93, 54, 76, 80, 81, 59

Problemstillingen er som følger: Hvor lang 
tid vil du anslå at det går før neste utblåsning 
kommer? Vi ble oppmuntret til å bli «data-
detektiver» og undersøke denne situasjonen, 
– og dataene viser seg å være langt mer interes-
sante enn det tallmaterialet først syntes å være. 
Vi fant interessante forhold i dataene langt ut 
over de tradisjonelle spørsmålene om gjennom-
snitt og median. Ved å lage grafer kunne vi gi 
et svært godt estimat for tidspunkt for neste 
utbrudd av geysiren! 

 

Ved å dele løsningsforslag og studere elevarbei-
der, fikk vi fram eksempler på søylediagram, 
linjediagram, stammeblad-diagram, spredte 
plottinger (punktdiagram) og veldig fengslende 
utvidelser og samlinger. Datasettet kan hentes 
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fra dette nettstedet: www.geyserstudy.org.
Bjørnar Alseth fra Universitetet i Oslo holdt 

åpningsforedraget. Alseth fokuserte på sentrale 
begreper i sannsynlighetsregning som viser 
hvordan dette emnet påvirker hverdagen vår. 
Alseth brukte eksempler fra spill og idrett og 
hadde mange interessante betraktninger fra 
risikovurderinger i hverdagen. Han snakket 
også om hvordan elever utvikler forståelse for 
sannsynlighet og hvilke utfordringer vi står 
overfor i undervisningen. 

Vi fikk også oppleve Eva Skovlund, profes-
sor II ved farmasøytisk institutt, som forklarte 
hvordan sannsynlighet og statistikk blir brukt 
for å planlegge kliniske forsøk i medisin. I fore-
lesningen delte hun bl.a. noen klassiske proble-
mer og feiltolkninger av forsøksresultater med 
oss. 

Probability and Beyond! ved Mike Naylor 
brakte oss fra et enkelt problem og langt inn i 
matematikken. Naylor begeistrer sitt publikum 
og gir alle noe å tenke på. Vi fikk se ni forskjel-
lige måter å representere en enkelt løsning på, 
samtidig som vi fikk strålende eksempler på for-
bindelsen mellom de ulike representasjoner.

I tillegg inneholdt konferansen verksteder 
med Knut Ole Lysø, Lars Burman, Svein H. 
Torkildsen, Tor Andersen, Per Nilsson, Kjær-
and Iversen, Gerd Bones, May Settemsdal, Per 
Sivertsen.

Presentasjoner av undervisningsopplegg 
Tirsdag morgen satte Matematikksenterets 
ressurspersoner opp et tjuetalls bord for å vise 
oss undervisningsopplegg i sannsynlighet og 
statistikk. Ressurspersonene kommer fra hele 

landet, og dette var aktivite-
ter som de har brukt med hell 
i egen undervisning. Det var 
aktiviteter fra barnehage og 
til videregående skole. Sol-
frid Storelid presenterte en 
sorteringsoppgave med husdyr, mens Tommy 
Nordby viste oss hvordan elever har brukt sta-
tistikk for å svare på spørsmål om populære 
farger på sukkertøy.

May Else Nohr og Hanne Hafnor Dahl viste 
et prosjekt fra 1. trinn der elevene laget søyle-
diagrammer over sinnsstemninger i klassen i 
løpet av en uke. Elevene kunne lese av hvilke 
endringer som skjedde i løpet av uken. Mona 
Berling har undervist klassen sin i kombinato-
rikk ved å kle opp Barbie og Ken, mens Geir 
Kristoffersen utfordret oss til å trekke ut seig-
menn fra en boks for å simulere gallupmålinger 
ved valg, og vise hvordan utvalg kan bli brukt 
for å forutsi resultater i en større populasjon. 
Erik Torp Nilssen presenterte et regneark laget 
for å simulere terningkast i Yatzy og beregning 
av eksperimentell sannsynlighet (se Tangenten 
2/2005, s. 16). Hvert enkelt bord bugnet av gode 
ideér og konferansedeltakerne kunne ta med seg 
et mangfold av tips om matematiske aktivite-
ter tilbake til egen skolehverdag. Dette var en 
demonstrasjon som var både morsom, festlig og 
verdifull for oss alle! 

Takk til alle som var med på å gjøre dette til 
en flott læringserfaring! Et hefte med alle opp-
leggene er til salgs ved Matematikksenteret.

Matematisk middag
Deltakerne var samlet til en fornøyelig middag i 
Palmehagen på Britannia hotel. Vi fikk en bril-
jant forestilling med trombonist Runar Værnes, 
og middagsgjestene drøftet løsninger på pro-
blemstillinger i sannsynlighet. Spørrekonkur-
ransen besto av 10 kinkige problemstillinger i 
sannsynlighet …. og ikke mindre enn sju lag 
greide topp poengsum! Du kan forsøke deg på 
noen av spørsmålene fra denne tevlingen. Løs-
ningene finner du på slutten. 

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen 67



1/2010 tangenten68

1. Fire barn. Hva er den 
mest sannsynlige fordelingen 
av jenter og gutter i en familie 
med 4 barn? (a) 4 av ett kjønn 
og 0 av det andre, (b) 3 av ett 
kjønn og 1 av det andre, eller 

(c) 2 av hvert kjønn.
2. Babyer. Hvilket av følgende resultater er 

mest sannsynlig, eller er de like sannsynlige? (a) 
Av de 10 første babyene på et nytt sykehus vil 
det være 7 eller flere gutter, (b) Av de 100 første 
babyene på et nytt sykehus vil det være 70 eller 
flere gutter, eller (c) De er like sannsynlige.

3. Feil konvolutt En kontordame har skrevet 
ti brev og adressert ti tilsvarende konvolutter. 
En uforsiktig kollega legger brevene tilfeldig i 
konvoluttene. Det er ett brev i hver konvolutt. 
Hva er sannsynligheten for at nøyaktig ni brev 
blir lagt i riktig konvolutt? 

4. Pengekonvolutter Du har tre 50 kr. sedler 
og tre 1000 kr. sedler. Du kan plassere sedlene 
i to konvolutter akkurat slik du vil. Du tar en 
tilfeldig konvolutt og fra denne tar du ut en til-
feldig seddel. 

Hva er sannsynligheten for å trekke 
ut 1000 kr. hvis du har ordnet sed-
lene på en slik måte at du vil maksi-
mere din mulighet til å trekke ut 1000 kr.  
(Du må bruke alle sedlene).

Svar på «middagskonkurransen»:
1. Selv om det kan se ut som at det blir 2 gutter 
og 2 jenter, så er faktisk fordelingen 3–1 mer 
vanlig. Av i alt 16 mulige kombinasjoner, så er 8 
av dem en fordeling av 3–1, mens bare 6 kom-
binasjoner gir en fordeling på 2–2. 

2. I følge Store talls lov er det slik at jo flere 
eksperimentelle data som blir samlet, jo nær-
mere vil den eksperimentelle sannsynligheten 
være en sann teoretisk sannsynlighet. I et stort 
utvalg med babyer, er det stor sannsynlighet 
for at forholdet mellom gutter og jenter grovt 
sett vil være likt. Et lite utvalg derimot vil vise 
langt større variasjoner. I et lite utvalg med 10 
babyer, er det større sannsynlighet for å finne 
for eksempel 70 % eller mer gutter enn i et 
utvalg med 100 barn. 

3. Hvis 9 konvolutter inneholder det riktige 
brevet, så må det siste brevet passe til den siste 
konvolutten. Hvis brev nummer 10 er i feil kon-
volutt, for eksempel i konvolutt nummer 9, hvor 
er i så fall brev nummer 9? Da må det brevet 
også være i feil konvolutt! Sannsynligheten 
for at bare ett brev er i feil konvolutt er derfor 
0 %. 

4. Sjansen er større enn 50 %! Hvis en kon-
volutt inneholder én 1000 kr seddel, og resten av 
sedlene er i den andre konvolutten, så er sann-
synligheten for å trekke ut en 1000 kr seddel
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Kenguruoppgaver  
om klokka

Kengurukonkurransen 2010 starter 18. mars. 
Første konkurransedag er alltid 3. torsdag i 
mars! Konkurransen kan i år gjennomføres 
i tidsrommet 18.–26. mars. Nytt av året er at 
elever på 9. og 10. trinn kan delta. Meld dine 
elever på Kengurukonkurransen via våre nett-
sider innen fredag 12. mars. Elevene kan vinne 
morsomme og utfordrende spill som for eksem-
pel terningpyramiden, domino, pentago og tan-
trix.

Se nettsidene www.matematikksenteret.no/
kengurusiden/ for mer informasjon.

Kenguruoppgavene omhandler mange emner 
innenfor matematikk. I kommende numre av 
Tangenten vil små samlinger av oppgaver som 
kan passe inn under ulike emner presenteres. 
Denne gangen presenterer vi klokkeoppga-
ver. Selv om mange av oppgavene handler om 
beregning av tid, er det også noen utradisjonelle 
oppgaver. Her er det klokkeoppgaver med både 
palindromtall og speiling. 

Hver oppgave er merket med bokstaven 
E for Ecolier (4.–5. trinn), B for Benjamin 
(6.–8. trinn) og C for Cadet (9.–10. trinn) som 
viser hvilket oppgavesett de er hentet fra samt 
at det sier noe om vanskegraden. Oppgavene er 
også merket med originalnummeret og årstall 
slik at det er mulig å bla i gamle oppgavesett 
på nettet og finne eventuelt korte kommentarer 
til fasit. (Fasit finnes etter den siste oppgaven.) 
Oppgaver fra 2005–2009 kan hentes fra nettsi-
den: www.matematikksenteret.no/kengurusiden/. 
Oppgavesett fra 2001–2004 og Cadet-oppgaver 
kan lastes ned fra de svenske kengurusidene: 
ncm.gu.se/kanguru.

E 6/2008
Om seks og en halv time er klokka fire timer 
etter midnatt. Hva er klokka nå?
A) 02:30 B) 04:00 C) 10:30 D) 20:00 E) 21:30

E 11/2007
En digital klokke viser at den er 20:07. Etter en 
stund vises sifrene 2, 0, 0, 7 igjen i en annen 
rekkefølge. 

Hvor lang tid har gått når dette skjer for 
første gang?
A) 4 t 20 min B) 6 t 00 min C) 10 t 55 min
D) 11 t 13 min E) 24 t 00 min

E 13/2008
Det er tre sanger på en CD. Den første sangen 
varer i 6 minutter og 25 sekunder, den neste 
sangen i 12 minutter og 25 sekunder og den siste 
i 10 minutter og 13 sekunder. 

Hvor lang tid tar det å spille alle sangene på 
CD-en?
A) 28 minutter 30 sekunder B) 29 minut-
ter og 3 sekunder C) 30 minutter og 10 sek-
under D) 31 minutter og 13 sekunder 
E) 31 minutter og 23 sekunder

E 15/2003
Torbjørn liker å regne ut siffersummen på den 
digitale klokka si. Når klokka er 21.15 blir sif-
fersummen 2 + 1 + 1 + 5 = 9.

kenguru    sidene
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Hva er den største siffersummen han kan få?
A) 12 B) 19 C) 24 D) 25 E) 36

E 7/2003
Anna sovnet halv ti på kvelden og våknet neste 
morgen klokka sju. Hennes bror Martin sov 
1 time og 30 minutter lengre enn Anna den 
natten. Hvor lenge sov Martin?
A) 30 timer B) 11 timer 30 minutter 
C) 11 timer D) 10 timer 
E) 9 timer 30 minutter

B 5/2006
Velg den klokka hvor vinkelen mellom viserne 
er 150 .̊

A) C) E)D)B)

B 4/2007
En kenguru bruker 6 sekunder på 4 hopp. Hvor 
lang tid bruker kenguruen på 10 hopp?
A) 10 s B) 12 s C) 15 s D) 18 s E) 20 s

B 7/2003
Hvilken dato er det når det har gått 2003 minut-
ter siden klokka var 20:03 den 20. mars 2003?
A) 21. mars B) 22. mars C) 23. mars 
D) 21. april E) 22. april

B 15/2007
Hans slapp ut ei brevdue kl. 07.30 for å levere en 
beskjed til vennen sin Ronny. Dua kom fram til 
Ronny kl. 09.10. Dua fløy 4 km på 10 minutter. 
Farten til dua var den samme hele veien. Hva 
var avstanden mellom Hans og Ronny?
A) 14 km B) 20 km C) 40 km 
D) 56 km E) 64 km

C 15/2001
En digitalklokke viser timer (to siffer) og minut-
ter (to siffer). Hvor mange ganger mellom ett 
minutt over midnatt (00:01) og ett minutt før 
midnatt (23:59) viser klokka en tid som blir 
den samme om den leses baklengs (eksempel 
15:51)? 
A) 10 B) 13 C) 15 D) 18 E) 24

C 17/2001
Humle og Dumle sprang rundt en løpebane. 
Begge sprang med konstant fart. Humle sprang 
5 runder på 12 minutter, mens Dumle sprang 3 
runder på 10 minutter. Humle og Dumle startet 
samtidig. 

Hvor mange runder hadde de sprunget til 
sammen neste gang de passerte mållinja sam-
tidig?
A) 3 B) 43 C) 86 D) 90 E) 135

C 3/2002
I den engelske byen Newbury går solen en dag 
opp klokka 04.53 og ned klokka 21.25. Midt 
mellom disse tidspunktene er den lokale mid-
dagstiden. Når er det?
A) 11:08 B) 12:39 C) 13:09
D) 16:32 E) 24:78

C 24/2002
Strømmen til en rulletrapp er slått av og Mr. 
Bean må gå hele veien opp. Da bruker han 90 
sekunder på å nå toppen av trappa. Ved å stå 
stille i samme trapp når den fungerer, bruker 
Mr. Bean 60 sekunder på å komme helt opp.

Hvor lang tid vil Mr. Bean bruke dersom han 
går oppover i rulletrappa når den fungerer?
A) 30 s B) 36 s C) 45 s D) 50 s E) 75 s

Fasit: 
E 6/2008 (D), E 11/2007 (A), E 13/2008 (B), 
E 15/2003 (C), E 7/2003 (C), B 5/2006 (E), 
B 4/2007 (C), B 7/2003 (B), B 15/2007 (C), 
C 15/2001 (C), C 17/2001 (B), C 3/2002 (C), 
C 24/2002 (B)
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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 førskole/barnehage
Else H. Devold, Oslo
Fra barnetrinnet
Dordi Askildsen, Stavanger, 
Therese Hagfors, Kirkenes
Fra ungdomstrinnet 
Grete Tofteberg, Våler,
Ronny Birkeland, Øvre Romerike
Fra videregående skole
Ann-Mari Jensen, Meløy,
Sidsel Ødegård, Stavanger (leder)
Fra høgskole/universitet
Øyvind Bjørkås, Bodø,
Anders Sanne, Trondheim

Medlemskontingent
Vedtatt av årsmøtet 2009:
Skole/institusjon 600,–
Enkeltmedlem 350,–
Husstandsmedlem 150,–
Studenter 150,–
Tangenten inngår i kontingen-
ten. (Gjelder ikke husstands-
medlemmer.)

Organisasjonssekretær
Anja Glad von Zernichow
anja@lamis.no, 932 95 547

Nye styremedlemmer?
En oppfordring til lokallag og enkeltmedlemmer: På årsmøtet i august skal det velges nye 
medlemmer til styret. På valg er en for hvert skoletrinn: Barnetrinn, ungdomstrinn, videregående 
og universitet/høgskole. Vi oppfordrer medlemmene til å komme med forslag på nye 
representanter. Vi er sikker på at det finnes mange gode kandidater rundt om i landet. Forslag 
sendes innen 1. mars til et av medlemmene i valgkomiteen: 
Gerd Nilsen: gernil2@online.no eller Vetle Rohde: vetle.rohde@lui.hio.no
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Lederen har ordet
Sidsel Ødegård

Da er vi kommet til slutten av ett 
år og begynnelsen på et annet. 
Det er tid for refleksjon over det 
som har vært og forventing til det 
som skal komme. 

I min forrige leder var jeg 
innom den nylige seieren til de 
rød-grønne i årets stortingsvalg. 
Vi har nå fått Kristin Halvorsen 
som ny kunnskapsminister. Det 
er alltid spennende med ny sjef, 
så derfor vil jeg dvele litt ved det. 
Valgkampen inneholdt som vanlig 
løfter om mangt og mye, hva som 
blir gjennomført gjenstår å se. 

I Soria Moria-erklæringen av 
2009 er det bestemt at det skal 
innføres en gratis time til SFO 
hver dag hvor det blant annet 
skal bli leksehjelp. Dette er nok 
et forsøk på å utjevne de forskjel-
ler sosial bakgrunn viser seg å ha 
i skolen i dag. 

Timetallet i barneskolen skal 
styrkes, og opplæringsloven skal 
endres slik at det blir en maksi-
mumsgrense for antall elever per 
lærer. I videregående skole skal 
innsatsen forsterkes i forhold til 
frafallet. Dette skal blant annet 
gjøres ved bedre integrering 
mellom teori og yrkespraksis. 
Men det som ikke er nevnt er 
hvordan dette skal gjennomfø-
res. Penger bevilges i statsbud-
sjettet, men kommunene følger 
ikke dette opp. 

Kristin Halvorsen sa seg for-

nøyd med (Aftenbladet, 14.12.09) 
at antall lærerårsverk øker, men 
mener økningen burde vært 
større. Det viser seg også at det 
meste av økningen av lærerårs-
verkene spises opp av andre 
oppgaver enn undervisning for 
elevene. Ferske tall fra Utdan-
ningsdirektoratet viser at kun 
17 % av de nye årsverkene på 
barnetrinnet i 2009–2010, går til 
undervisning. Resten blir spist 
opp av andre gjøremål. 

I barneskolen går bortimot 
12 % av lærerårsverkene til annet 
enn undervisning. Det kan derfor 
tyde på at norske kommuner ikke 
bruker pengene fra statsbudsjet-
tet til å styrke undervisningen i 
skolen men at det går til andre 
gjøremål. De senere årene har 
undervisningstimetallene økt, 
mens lærerårsverkene ikke har 
økt tilsvarende. Om vi av dette 
får en bedre skole, ja det vil for-
håpentligvis vise seg. 

Det er nå nylig offentliggjort 
resultater fra TIMSS Advan-
ced undersøkelsen. Dette er en 
undersøkelse som har kartlagt 
nivået på elever i matematikk det 
siste på videregående skole, dvs. 
3MX og 3 FY i 2008. Nok en gang 
kommer norske elever dårlig ut 
når det gjelder matematikk, noe 
bedre når det gjelder fysikk. I 
matematikk skårer norske elever 
under gjennomsnittet for land 

som det er naturlig å sammen-
ligne seg med. 

Det som er enda mer nedslå-
ende er at norske elever skårer 
dårligere enn det de gjorde for 
ti år siden.. En ting er å kart-
legge nivået, en annen ting er å 
begynne å tolke og forklare det 
man ser. 

Undersøkelsen viser at norske 
elever skårer høyt på bruk av 
kalkulator og selvstendig opp-
gaveløsning. Der vi skårer dårli-
gere enn andre land er på auto-
matisering av ferdigheter og på 
arbeidsmåter som argumenta-
sjon og diskusjon av løsninger 
og strategier. 

I tilegg pekes det på dårlig 
resultater i grunnleggende ferdig-
heter og algebra. Det er samsvar 
med disse funnene og det som 
rapporters fra grunnskolen. Det 
er også samsvar mellom disse 
resultatene og det som lærerne 
rapporterer om arbeidsmeto-
der. Lærerne rapporterer også 
om lite arbeid med problemlø-
sing. Så nå er det nok en gang 
bekreftet; norske elever gjør det 
dårlig i matematikk. Vi får ta det 
innover oss og om alle er bevisst 
på dette, så kan vi kanskje være 
med på å snu trenden? 

Lykke til i det nye året!
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«Et virkelighetsnært, praktisk og 
nettbasert undervisningsopplegg 
som har til hensikt å gjøre elev-
ene i stand til å nå en stor del 
av kompetansemålene innenfor 
økonomi.» 
lamis-okonomi.wikispaces.
com/

Elevene får fem deloppdrag som 
går ut på følgende:
– De bestemmer seg for et yrke 

de skal ha, og gjør lønnsbe-
regninger ved hjelp av reg-
nearkmodeller. Lønnsnivået 
sitt finner de på Statistisk 

sentralbyrås sider.
– Etterpå skal de bruke finn.no 

til å finne seg leilighet/hus. 
De er nødt til å ta opp lån og 
bruker lånekalkulatorer på 
nett eller regnearkmodeller 
for å finne ut hva det koster 
å låne.

– Basert på opplysningene de 
nå har, samt tall de finner på 
SIFOs sider, skal de sette 
opp et budsjett. De bruker 
regneark til dette. 

– Videre skal de sette av et 
beløp i måneden til sparing. 
Her skal de også bruke reg-

nearkmodeller og sparekal-
kulatorer på nett.

– Til slutt skal de føre et 
månedsregnskap og foreta 
budsjettkontroll ved hjelp av 
regneark.

Det er lenker til ulike spare- og 
lånekalkulatorer. Det er også fer-
dige modeller i Excel og Open-
Office Calc som elevene kan 
bruke for å gjøre beregninger. 
Modellene kan de laste ned på 
egen PC, slik at de ikke trenger 
å jobbe nettbasert hele tiden. 
Elevene kan arbeide alene eller 

Undervisningsopplegg i mate-
matikk 1P – økonomi
Anne Cathrine Gotaas
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i par. Nettsiden har en oversikt-
lig struktur og skal være enkel 
å manøvre i. En oversiktlig, kort 
og enkel meny på venstre side. 

Elevene vil også finne teo-
ristoff på nettsiden. Dette vil 
være ganske likt det de også har 
i læreboken. De er ikke avhengig 
av å ha boken i nærheten når de 
arbeider. 

Undervisningsopplegget kan 
tilpasses på ulike måter og 
brukes til innlæring eller repeti-
sjon. Opplegget egner seg også 
greit til differensiering. Noen 
elever kan lage regnearkmodeller 
selv, de kan prøve seg på ”Hva 
skjer hvis” og endrede forutset-
ninger. Andre kan bruke ferdige 
regnearkmodeller eller nettkalku-
latorer til beregninger. 

Etter å ha prøvd ut dette opp-
legget i flere klasser oppdager 
man ofte at de elvene som ikke 
liker matematikk og pleier å være 
minst aktive i timen, blir veldig 
engasjerte. Hvis læreren tillater 
frie rammer velger de kreative 
yrker og originale bosteder. 
De ser at yrke, lønn og bosted 

henger sammen. Flere elever 
lever seg inn i rollen de har valgt 
og lærer samtidig mye praktisk 
hverdagsmatematikk. Tilbake-
meldinger fra noen elever har 
vært: ”Endelig en morsom mate-
matikktime! Og jeg tror faktisk 
jeg lærte noe også!”

Vi underviser selv i fagene og 
passer på at lenkene til enhver tid 
virker. Det er også muligheter å gi 
tilbakemeldinger hvis man opp-
dager brutte lenker eller man har 
tips om forbedringer. Opplegget 
lar seg enkelt redigere. Følgende 
kompetansemål blir dekket: 
Eleven skal kunne:
– gjøre lønnsberegninger, bud-

sjettering og regnskap med 
ulike verktøy

– beregne skatt
– undersøke og vurdere forbruk 

og ulike forbruks-, låne- og 
sparemuligheter ved hjelp av 
nettbaserte forbrukerkalkula-
torer

På nettsiden finner elevene alt de 
trenger: lamis-okonomi.wikispa-
ces.com/

Det er også en lenke dit fra 
LAMIS’ sider på nett: lamis.no. 

Velg «Undervisningsopplegg» 
øverst i menyen på høyre side.

Opplegget er utarbeidet av 
Christina Bauck Jensen, som 
underviser i realfag på Jess-
heim videregående skole i 
Akershus, christina.bauck.
j e n s e n @ j e s s h e i m . v g s . n o  
og Anne Cathrine Gotaas, som 
underviser i matematikk og øko-
nomifag på Sandvika videregå-
ende skole i Akershus, anne.
cathrine.gotaas@sandvika.vgs.
no

Oppdragsgiver er LAMIS og 
Fokus Bank.
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Matematikk – nå snakker vi!
LAMIS sommerkurs 2010

LAMIS ønsker alle som under-
viser matematikk velkommen til 
Sandefjord 5.–8. august!

I 2010 er det lokallagene Øst-
fold og Vestfold som samarbei-
der om å arrangere sommerkurs. 
Som tittelen sier, vil vi ha fokus på 
kommunikasjon i matematikkfa-
get, det matematiske språket og 
bruken av dette i klasserommet. 
Sommerkurset vil være lokalisert 
til Park hotell, og både faglig og 
sosialt program vil ha utgangs-
punkt der.

Det er med stor stolthet, og 
ikke så rent lite forventning, vi 
kan presentere våre hovedfore-
lesere: 

Åse Streitlien, dr. polit., er seni-
orforsker ved Telemarksforsking-
Notodden hvor hun arbeider med 
ulike forskningsprosjekter innen 
skole- og utdanning. 

I forelesningen vil hun rette 
søkelyset mot kommunikative 

utfordringer elever i begynner-
opplæringen møter i matematikk-
undervisningen og hvordan de 
deltar ut fra sine forutsetnin-
ger og erfaringer. For å belyse 
temaet, bruker hun utdrag fra 
undervisningssamtaler mellom 
elever og lærer på andre årstrinn 
i grunnskolen. 

Geir Botten er førstelektor i 
matematikk ved Høgskolen i 
Sør-Trøndelag. Han har tidli-
gere vært lærer, særlig i norsk, 
naturfag og matematikk, på alle 
trinn i grunnskolen og i videregå-
ende opplæring. Han har skre-
vet lærebøker i matematikk, og 
mange av hans idéer og tanker 
om matematikklæring er samlet 
i boka Meningsfylt matematikk – 
nærhet og engasjement i lærin-
gen fra 2003. I 2009 gav han ut 
boka «Min Lidle Norske Regne-
bog – noen dypdykk i ei lærebok 
i matematikk fra 1645».

På sommerkurset til Lamis vil 
han presentere en vurderings-
form som vektlegger kommuni-
kasjon og evne til å presentere 
matematisk (og matematikkdi-
daktisk) innhold muntlig. Han vil 
sammen med deltagerne reflek-
tere over verdien av å bruke vur-
deringsformer som stimulerer 
læring, ikke bare rangerer elever 
eller studenter.

Line Rønning Føsker er høg-
skolelektor i matematikk ved 
Høgskolen i Vestfold, tilknyttet 
Barnehagesenteret. Hun under-
viser i førskolelærerutdanninga 
og allmennlærerutdanninga 
og har veiledet førskolelærere 
i etterutdanningsnettverk og i 
konkrete matematikkprosjekter 
i barnehagen, spesielt med vekt 
på de yngste barna. Det siste 
året har hun bl.a. arbeidet med 
barneintervju i evalueringen av 
implementeringen av Ramme-
planen, «Alle teller mer» (Østrem 
m.fl. 2009).
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Føsker har valgt tittelen «Mate-
matikk i barnehagen – snakk 
om rare ting!» Hun vil presen-
tere eksempler på samtaler fra 
barnehagehverdagen der mate-
matikk er en viktig del av kom-
munikasjonen, og basert på ny 
forskning diskutere hvordan den 
voksne kan kommunisere slik at 
barnas læring og medvirkning 
støttes.

Ole Kristian Bergem har flere 
års erfaring som lærer i ung-
domsskolen. For tiden arbeider 
han som skoleforsker ved ILS, 
Universitetet i Oslo. Bergem har 
vært involvert i TIMSS, PISA og 
PISA+ studien, og tok sin dok-
torgrad som stipendiat i PISA+. 
PISA+ er en videobasert klasse-
romsstudie i fagene matematikk, 
naturfag og norsk (lesing). I sin 
avhandling drøfter Bergem blant 
annet utfordringer knyttet til bruk 
av arbeidsplaner i matematikk. 

Dette vil også være hovedtema i 
foredraget på LAMIS’ sommer-
kurs. Se også artikkel i Tangen-
ten 4/2009.

Programkomitéen vil sette 
sammen et variert tilbud i fem 
parallellsesjoner, der de fleste 
temaene er knyttet til konferan-
sens hovedtittel. Det vil være 
temaer for alle årstrinn fra barne-
hage til videregående opplæring 
å velge blant. Vi er fremdeles 
interessert i å komme i kontakt 
med engasjerte verkstedshol-
dere, og viser til kontaktinforma-
sjon under «Nyheter» på www.
lamis.no. Parallellsesjonene 
(verkstedene) er gode arenaer 
for å presentere, samtale om og 
gjerne videreutvikle gode under-
visningsopplegg. 

Ved siden av det faglige pro-

grammet, legger vi opp til trive-
lig sosialt samvær, med smak 
av både kultur og natur, og med 
gode muligheter for nettverks-
bygging og etablering av nye og 
nyttige relasjoner. 

Ytterligere informasjon, samt 
faglig og sosialt program, vil bli 
lagt ut på LAMIS sine hjemme-
sider fortløpende. Vi tar sikte 
på å åpne for påmelding fra ca. 
1. mars. 

Vårt mål er å runde 180 del-
tagere i Sandefjord i august, og 
håper du blir en av dem!

Følg med på www.lamis.no!

For arrangementskomitéen,
Grete N. Tofteberg, 
grete@tofteberg.net
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Om Ringerike lokallag
Dagfinn Rian

Ringerike lokallag ble stiftet i 
2003 av 5 lærere som, etter å ha 
vært på kurs med Mona Røs-
seland, ble enige om å starte et 
lokallag. 

Hovedsakene i arbeidet disse 
årene har vært å arrangere kurs. 
I begynnelsen var ambisjonen 
å ha tre–fire kurs hvert år. Etter 
hvert har det kommet kurstilbud 
i kommuner og fra forlag, og vi 
har nå stort sett to kurs pr. år. 
Vi har hvert år arrangert kurs for 
skolene i oppgaver og aktiviteter 
i matematikkdagheftet. 

Vi har prøvd å rekruttere med-
lemmer til Lamis. Vi var oppe i 
ca.  40 medlemmer i vårt område, 
og alle skolene var medlemmer.

Det er en tendens til at med-
lemstallet lokalt synker noe.

I 2008 hadde vi gleden av å 
arbeide med matematikkdag-
heftet. Det aktiviserte mange 
medlemmer i Ringerike, Hole og 
Jevnaker. Det var en arbeidskre-
vende oppgave, og vi hadde ikke 
mye erfaring på den type arbeid. 
Vi fikk uvurderlig hjelp av Svein 
Torkildsen med den siste utfor-
mingen av heftet slik at det ble et 
produkt vi var fornøyd med.

Vi fikk støtte fra Lamis sentralt 
til å kjøpe to matematikksek-

ker fra Didaktiv. De har vi leid 
ut til skolene og tatt en mindre 
leiesum pr. uke. Det var svært 
populært de første par årene vi 
hadde dem, men det har vært 

synkende interesse for dem de 
siste to årene. Dette skyldes mye 
at flere skoler selv har skaffet seg 
matematikksekken. 

Landslaget for matematikk i skolen 77



Heftet «Ett ess i ermet» 
– matematikk med en kortstokk
Anja Glad von Zernichow

I dette heftet, som er skre-
vet av Svein Torkildsen, vil 
dere finne 60 aktiviteter for 
matematikkundervisning 
med en vanlig kortstokk. 
Aktivitetene kan anvendes 
fra småtrinnet til ungdoms-
trinnet, og enkelte av dem 
passer også for 1. trinn i 
VGO. Kortstokkene kan 
brukes både når elevene 
skal ha ferdighetstrening 
og når de skal få konkrete 
erfaringer som grunnlag for 
begrepsforståelse.

Heftet inneholder oppga-
ver knyttet til Tall og tallreg-
ning (hele tall, positive og 
negative) Brøk, Problem-
løsning, Geometri, Algebra 
(ukjente og variabler) og 
Statistikk og sannsynlighet 
– og oppgavene er knyttet 
opp mot kompetansemålene 
i LK06.

Det følger med en CD der 
alle kopioriginalene er lagret 
som egne filer. Heftet koster 
450 kr, 400 kr for medlem-
mer. Porto vil komme i til-
legg.

Bestill via post@lamis.no.

Matematikk med en kortstokk

© Svein H. Torkildsen

Tre på rad 
Dette spillet passer best med to eller tre spillere.
Velg ut kortene med verdiene 1-10 og stokk dem godt.
Hver spiller skal ha seks spillebrikker eller små klosser.

Første spiller trekker to kort fra bunken, 
multipliserer (ganger) tallene og
setter en av brikkene sine 
på ei av rutene som har denne verdien. 
Fortsett slik til spillerne har 
satt ut alle sine brikker

Når alle brikkene er på 
brettet, kan spilleren velge 
mellom

• å la brikkene stå urørt 
• å flytte en av brikkene 

til ei rute som har den 
verdien kortene gir

Hvis alle rutene med den 
verdien kortene gir er 
opptatt, kan spilleren sette 
brikken i ei av rutene med 
stjerne: 

Vinner er den som først får tre brikker på rad –
loddrett, vannrett

Divisjon
Reglene er som over, men spillerne trekker bare ett kort.
Spilleren kan da plassere brikken på ei av rutene som har et tall som kan
divideres med verdien på kortet uten å gi rest.

54 56 60 63 64 70 72 80 81 90
50 2 3 4 5 6 7 8 9 100
49 1  32 35 36 40 42 10 12
48 100 28 7 8 9 10 45 12 24
45 90 25 6  2 12 48  16
42  24 5 4  14 49 15 18
40 80 21 20 18 16 15 50 16 20
36 72 70 64 63 60 56  18 30
35 32 30 28 27 25 24 21 20 36
27 1 3 12 24 36 81 14 30 54
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Medlemsfordeler i LAMIS

Vi får mange henvendelser fra 
lærere som ønsker å vite om 
fordelene ved å være medlem i 
LAMIS. Vi har derfor valgt å pre-
sentere våre nåværende med-
lemsfordeler, slik at dere kan se 
hva som inngår i medlemsprisen 
på kr 350:

1. Tangenten
Som medlem i LAMIS får du 
hvert år fritt tilsendt 4 nummer 
av Tangenten. Dette er et tids-
skrift for matematikk i skolen, og 
blir utgitt av Caspar Forlag AS. 

2. Matematikkdagheftet

LAMIS gir hvert år ut et idéhefte 
til bruk ved matematikkdagen 
(uke 6) i skolene. Dette heftet 
er inkludert i ditt LAMIS-med-

lemskap. Oppgavene i heftene 
favner alle nivåer fra barnehage 
til videregående opplæring. De 
siste årene er det engasjerte 
medlemmer i lokallagene som 
har produsert heftene. Heftet 
for 2010 er produsert av lokal-
lag Bergen. Heftet har fokus på 
geometri. 

3. getSmart-kortstokkene

getSmart er en kortstokkserie 
med morsomme og lærerike spill 
som dekker forskjellige matema-
tiske emner. getSmart serien er 
nå oppe i 15 forskjellige kortstok-
ker! Sammen dekker de store 
deler av matematikkpensum i 
grunnskolen. Som LAMIS-med-
lem får du 30 % rabatt. For mer 
info se www.getsmart.no.

For å benytte seg av tilbu-
det må dere sende bestillingen 
på e-post til sales@getsmart.
no. I tillegg til det dere ønsker 
å bestille må følgende info være 
med i e-posten: navn, leverings-
adresse, fakturaadresse og 
LAMIS medlemsnummer.

4. Simplicatus

Her får LAMIS-medlemmer 5 % 
rabatt ved kjøp av matematikk-
kofferter. Siden 2003 har fami-
lien med mattekofferter økt fra 2 
til 8. Simplicatus har nå 3 modu-
ler av Ingvill M. Stedøys Mate-
matiske koffert for småskolen, 
2 moduler for mellomtrinnet, 2 
for ungdomstrinnet og en helt 
ny modul for faget Matema-
tikk Vg1T i videregående skole.  
Les mer om disse produktene 
her: www.mattekoffert.no og 
www.simplicatus.no
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5. Okani

15 % rabatt på www.okani.no får 
du som medlem. Okani har siden 
1997 levert leker og læringsma-
teriell til barnehager og skoler. Du 
vil finne temaer som: Matema-
tikk, aktivitet og motorikk. Under 
Læremidler/Matematikk finnes 
MANGE forskjellige spill/aktivi-
terer. Les mer på nettsiden.

6. BSNorli

15 % på konkretiseringsmatei-
ell på www.bsnorli.no. BS Norli 
skole AS er spesialisert på leve-
ring av skolebøker og lærings-
midler (pedagogisk konkretise-

ringsmateriell) og øvrige bøker til 
kommuner og fylkeskommuner, 
herunder barnehager, grunn- og 
videregående skoler, kommu-
nale og fylkeskommunale etater 
og øvrige institusjoner. Merk at 
rabatten ikke gjelder i butikkene 
til Norli – kun på netthandelen.

7. M+ (ny medlemsfordel)

30 % rabatt på personlig lisens.
Hva er M+? M+ er ikke et 

dataprogram for elever, men for 
deg som er lærer. I stedet for å 
kopiere oppgaver fra bøker og 
hefter, så kan du nå lage opp-
gaver, aktiviteter og spill direkte 
på datamaskinen. Alle oppgaver, 
aktiviteter og spill i M+ skrives ut 
på papir. Det er derfor bare du 
som er lærer, som trenger tilgang 
til datamaskin.

For mer informasjon samt 
bestilling, se www.mpluss.no. 
Du får 30 % rabatt på personlig 
lisens ved å skrive LAMIS (med 
store bokstaver) i kommentar-
feltet.

8. Publikasjoner LAMIS

Medlemsrabatt på publikasjoner 
utgitt av LAMIS:
– Matematikkdagheftet (for 

årene 2002–2010)
– Sommerkursrapport (for 

årene 1997–2008)
– NYHET. Regneark i skolen – 

mellomtrinn. Heftet  koster kr. 
90/60 (medlemspris).

Skriftserien:
– Å bruke tallinje, 
– Utvikling av geometrisk kom-

petanse gjennom verksted-
arbeid

– Bruk av avis og andre media 
i undervisningen
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