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Matematikkfaget har en tendens til å fremstå 
som ett «rett eller galt»-fag, altså temmelig endi-
mensjonalt. Trekantarealet beregnes som grunn-
linje ganger høyde delt på to. Her finnes ikke 
rom for skjønn. Fokuset på å kunne huske den 
«rette regelen» i problemstillinger som en elev 
arbeider med, er resultat av en snever forståelse 
for hva matematikk er. Lange undervisningstra-
disjoner, sterkt forankret i læreverk, bygger opp 
under denne forståelsen av faget. Fasitoriente-
ring og sammenligning av svar og karakterer er 
noen av sideeffektene. Matematikkunnskaper er 
jo så lett målbare.

Andre fag har andre tradisjoner eller har 
utviklet seg i andre retninger. I historiefaget er 
det aksept for å tenke i motsetninger. To motstri-
dende oppfatninger kan begge være like sanne. 
Motsigelsene sammen skaper en ny virkelighet, 
en virkelighet som utvikles dialektisk. 

I norskfaget kan det å argumentere for en 
påstand være et sentralt læringsmål f. eks. i 
forbindelse med artikkelskriving. Påstander i 
artikler er ikke bare sanne eller usanne, de skal 
underbygges med gode argumenter. For å kunne 
imøtegå argument må en kjenne til motpartens 
posisjon og argumentasjon. 

Heller ikke i den juridiske verdenen er sann-
heten gitt. I en rettsprosess er det igjen argu-
menter og motargumenter, alle grunnet i saks-
forhold, lovverk og tidligere rettsavgjørelser som 
til sammen skaper et helhetlig bilde av saken og 

legger grunnlaget for en avgjørelse.
Selv i naturfagene er tvilen stadig vekk til 

stede. Ulike posisjoner i for eksempel klimade-
batten, viser at det er rom for forskjellige menin-
ger og at «sannheten» ikke er entydig selv om en 
har tilgang til de samme dataene. 

Skolematematikken ser ut til å være den siste 
skansen der entydige svar «alltid» kan finnes. 
Riktige og gale resultater vil nok alltid være en 
del av matematikkfaget. Likevel er det mulig å 
fokusere på andre aspekter enn «regelveldet», 
som for eksempel argumentasjon. Når en lager 
matematiske modellerer av virkelige situasjo-
ner, må en gjøre valg som påvirker resultat. Det 
vil derfor være mulig å argumentere for ulike 
resultat. 

I matematisk bevis er argumentasjon en 
viktig og naturlig del. Et godt argument inne-
bærer å forutse en mulig tvil som en annen kan 
komme med og kunne imøtegå denne. Å øve 
seg i argumentasjon, bruke treffende begreper 
og bygge opp sammenhengende tankerekker, er 
viktige ferdigheter i matematikk. 

Like viktig som å kunne regelen for trekan-
tarealet er det å kunne vise hvordan denne kan 
forstås og hvilke størrelser som er sentrale i tre-
kanten for å avgjøre hvor stort arealet blir.

Setter vi fokus på flere aspekter ved mate-
matikkfaget, får vi kanskje med oss elevgrup-
per som ikke trives så godt i en endimensjonal 
verden.



2/2010 tangenten2

Elisabet Romedal

Nasjonal digital læringsarena
I 2006 gikk 18 fylkeskom-
muner sammen om prosjek-
tet Nasjonal digital læringsa-
rena, NDLA. Målet er at alle 
fag i videregående skole på 
sikt skal ha oppdaterte, gode 
og kvalitetssikrede digitale 
læringsressurser. Nettsi-
dene ligger fritt tilgengelig 
for alle, uten noen form for 
pålogging. 

NDLA er i dag organisert som en prosjekt-
organisasjon med 15–20 ulike fagredaksjoner 
med ansvar for hver sine fagnettsteder. Fagre-
daksjonene arbeider med å produsere lærestoff 
og tilrettelegge og publisere stoff som blir kjøpt 
inn. Alle redaksjonene har avtaler med fagmil-
jøer innenfor universitets- og høgskolesektoren 
for kvalitetssikring av innhold. Alt stoff som 
publiseres på et fagnettsted skal være tilgjenge-
lig for alle og til fri bruk. Det meste av innholdet 
i NDLA er åpent lisensiert, tilpasset deling og 
gjenbruk. Gjennom NDLA samarbeider fylkes-
kommunene om innkjøp i markedet ved hjelp 
av åpne anbudsrunder. Til nå har markedet 
bestått av ulike miljøer, som forlag, forfattere, 

NRK, illustratører, produsenter av filmer, simu-
leringer og spill. NDLA bruker i dag mellom 40 
og 60 % av sine midler til kjøp.

I tillegg til læringsresurssene som redak-
sjonene har ansvaret for, arbeider NDLA med 
løsninger for medvirkning og deling. Målet er 
at lærere lettere skal kunne komme med inn-
spill, diskutere og dele egenprodusert fagstoff 
og undervisningsopplegg. 

NDLA matematikk
Redaksjonen i NDLA matematikk består av 
fagredaktør Elisabet Romedal fra Mandal vide-
regående skole, Olav Kristensen også fra Mandal 
videregående skole, Anne Seland Skailand fra 
Flekkefjord videregående skole, Grete Larsen fra 
Flekkefjord videregående skole og Lars Jørgen 
Hope fra Sandnessjøen videregående skole.

Vi er nå godt i gang med å bygge opp et nett-
sted hvor du skal kunne finne det du trenger for 

Elisabet Romedal
NDLA matematikk
elisabet@ndla.no
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å nå kompetansemålene innenfor de forskjellige 
matematikkfagene i videregående skole. Fore-
løpig er det lagt ut lærestoff i Vg1P og Vg1T. 
Planen er at Vg2- og Vg3-fagene skal komme på 
plass etter hvert.

Hva finner du på nettstedet?

For hvert fag har vi lagt ut 
– En fullstendig digital lærebok med teori og 

eksempler som dekker alle kompetansemå-
lene i læreplanen. Du kan lese «læreboka» 
på nett og klikke deg frem side for side, 
eller du kan laste ned kapittel for kapittel 
og lagre lærestoffet på din egen maskin. 
Du kan bearbeide og arbeide med stoffet 
digitalt dersom du ønsker det.

– En oppgavesamling 
med oppgaver til hvert 
kapittel i «læreboka».

 Oppgavesamlingen 
kan du også laste ned 
og lagre på maskinen 
din. Du velger selv om 
du vil jobbe digi-
talt med oppgavene 
direkte i dokumen-
tene, eller om du vil 
bruke papir og blyant.

– Fullstendig løsningsforslag til alle oppga-
vene i oppgavesamlingen

– Forslag til kapittelprøver og terminprøver 
(ta kontakt med redaksjonen)

– Interaktive oppgaver, animasjoner og simule-
ringer

Redaksjonen arbeider først og fremst med å til-
rettelegge og publisere stoff som blir kjøpt inn, 

og er svært opptatt av at det som presenteres 
skal være skikkelig gjennomarbeidet og kvali-
tetssikret. Barbro Grevholm, professor i mate-
matikkdidaktikk ved universitetet i Agder, har 
gjennomgått og kommet med kommentarer til 
alt basismaterialet. 

PC eller bok, blyant og papir?
Alt lærestoffet foreligger i et digitalt format. 
Dette gir mange muligheter. Det er viktig å 
understreke at selv om du velger å bruke NDLA 
matematikk kan du fritt velge arbeidsmåte. 
Noen foretrekker å arbeide digitalt, andre liker 
best blyant og papir. 

Sentralt gitt skriftlig eksamen i matematikk 
er nå todelt. Del 1 er uten hjelpemidler (skrive-
saker, passer, linjal med centimetermål og vin-
kelmåler er tillatt). På Del 1 kan elevene ikke 
bruke datamaskin. På Del 2 er alle hjelpemidler 
tillatt med unntak av Internett og andre verktøy 
som tillater kommunikasjon. 

Innenfor matematikkfaget sier vi altså på en 
måte «ja takk, begge deler». Vi ønsker økt fokus 
på basisferdigheter. Elevene skal kunne regne i 
hodet/bruke blyant og papir og de skal kunne 
gjøre grunnleggende matematiske beregninger 
– uten å trenge å slå opp i en regelbok eller for-
melsamling. Samtidig er det viktig å følge med 
i den teknologiske utviklingen og lære elevene 
å bruke ulike hjelpemidler på en hensiktsmes-
sig måte i faget. Kanskje vil denne eksamensor-
dingen føre til at flere velger å bruke både PC, 
blyant og papir i undervisningen? 

Lærebøker i bokform eller i digitalt format? 
Det digitale medium har mange fordeler, og du 
finner en mengde gode interaktive oppgaver for 
varierte arbeidsmetoder på internett generelt. 
Det NDLA tilfører i dette mediet er lærestoff 
både som nettsider og i et nedlastbart format. 
Redaksjonen har valgt å legge nedlastbare og 
redigerbare dokumenter som basis, fordi vi har 
god erfaring med å bruke dette formatet i klas-
serommet. Dokumentene fungerer interaktivt 
ved at en skriver direkte inn i oppgaven eller 

Niels Henrik og May Ann
Opphavsrett Milestep
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lærestoffet og lagrer det lokalt. Målet er å gi 
lærer og lærende en metodefrihet. Noe lærestoff 
kan man tilegne seg gjennom et spill, noe med 
e-forelesning, noe ved å jobbe med oppgaver av 
tradisjonell art, og annet ved å lese fagstoff og 
se på eksempler. Vi har valgt å bruke en boklig-
nende struktur, som mange kjenner seg igjen i. 
Det skal være oversiktelig og lett å finne frem 
i. Nettsidene er under stadig utvikling og flere 
interaktive elementer kommer etter hvert. Dette 
kan gi stor didaktisk gevinst, og rom for flere 
læringsstiler.

Et eksempel fra fagstoffet i Vg1P

På en fagstoffside møter du korte tekster og 
illustrerende figurer. Ofte er fagstoffet satt inn 
i en sammenheng ved hjelp av en historisk inn-
ledning. Du kan velge å se små animasjoner 
av fagstoffet, gå gjennom en simulering, jobbe 
med aktuelle oppgaver, gjøre en interaktiv quiz 
eller lese fagstoffet på nettsiden. Alt lærestoff 
er merket med kompetansemål. Ved å bruke 

hovedmenyen kan du få en oversikt, og lett 
finne frem til sidene du ønsker.

Lærestoffet, slik du finner det på nettstedet 
www.ndla.no, gir deg mange muligheter:
– Som lærer kan du velge å arbeide med 

lærestoffet digitalt. Du kan laste ned filer 
med teori eller oppgaver, du kan legge til 
dine egne kommentarer og eksempler og 
bearbeide stoffet slik du ønsker. På denne 
måten lager du din egen digitale lærebok.

– Du kan raskt og enkelt gå gjennom en 
oppgave eller vise en grafisk framstilling 
for elevene ved hjelp av projektor og lerret. 
En kombinasjon av tavle, kritt, projektor 
og lerret gir variasjon i undervisningen. 

– Hver elev kan i samarbeid med læreren lage 
sin egen digitale lærebok. Denne «boka» vil 
eleven ha med seg videre neste skoleår.

I tillegg til å være lærebok og oppgavesamling, 
gir det digitale formatet mange muligheter for 
å arbeide med lærestoffet på ulike måter, for 
eksempel interaktive oppgaver, spill, animasjo-
ner, simuleringer og e-læringselementer.

Tanker fremover
Etter hvert vil lærestoff for Vg2 og Vg3 komme 
på plass. Vi har også kjøpt inn ulike interak-
tive elementer som animasjoner, simuleringer 
og e-læringselementer. Noen av disse er ferdige. 
Flere er under produksjon og vil komme etter 
hvert. Som eksempel vil vi nevne et spennende 

Simuleringer og spill fra Mintra A/S

(fortsetter side 13)
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Frode Rønning

Hvor mange kanter har en 
firedimensjonal terning?
Tittelen på denne artikkelen er inspirert av 
fortellingen til Bergius og Emanuelsson (2008) 
om deres elever i årskurs 2 som arbeider med 
problemet Hur många prickar har en gepard? 
Bergius og Emanuelsson skriver:

«Vi vill utröna hur många prickar en 
gepard har och försöker att få eleverna att 
arbeta som «matematiker». Vi formulerar 
ett problem, diskuterar angrepssätt, och 
funderar över hur vi kan gå till väga genom 
att på olika sätt undersöka hypoteser.»  
(s. 29)

På hvilken måte er mitt spørsmål likt eller for-
skjellig fra spørsmålet som elevene i klassen til 
Bergius og Emanuelsson arbeidet med? For elev-
ene var det ikke opplagt hvordan de skulle finne 
svar på spørsmålet; heller ikke om det fantes et 
entydig svar, for det kunne jo tenkes at ikke alle 
geparder hadde like mange prikker. Kanskje 
kan mye av det samme sies om spørsmålet som 
angår firedimensjonale terninger? Imidlertid er 
situasjonene ulike på ett viktig punkt – eksiste-

rer virkelig det objektet som spørsmålet angår? 
For elevene var det ingen tvil om at geparder 
eksisterer; de kunne se bilder av dem, kanskje 
film, og kanskje noen også hadde sett en gepard 
i en dyrepark. Men eksisterer en firedimensjonal 
terning, og hvordan ser den i tilfelle ut? Dette 
spørsmålet utgjør starten på Reuben Hersh 
(1997) sin bok «What is Mathematics, Really?» 
og var det som fikk meg til å fatte interesse for 
dette. 

Den firedimensjonale terningen er et eksem-
pel på et matematisk objekt, og et grunnleg-
gende spørsmål som kan stilles om alle mate-
matiske objekter er «på hvilken måte eksisterer 
de?» Alle barn vil fra de er svært små leke med 
klosser som er formet som terninger. Senere vil 
de kanskje bygge terninger av plastbrikker eller 
brette terninger av papir. Uansett hvor nøy-
aktig dette gjøres vil disse objektene aldri ha 
12 nøyaktig like lange sidekanter eller vinkler 
som er nøyaktig 90 grader ved alle hjørnene. 
Ja, men da er de vel strengt tatt ikke terninger? 
Figur 1 er laget ved å bruke menyvalget «Ter-
ning» i dataprogrammet Cabri 3D. Er det da en 
terning? Kanskje vil noen si at dette er bare et 
bilde av en terning, mens de treklossene som 
barna leker med, de er virkelige terninger. Hva 
er det i så fall som gjør at treklossen aksepte-
res som en terning mens figuren ikke gjør det? 
I matematisk forstand er både treklossene og 
figuren representasjoner av begrepet tredimen-

Frode Rønning
NTNU
frode.ronning@plu.ntnu.no

Denne artikkelen har også stått på trykk i det 
svenske Nämnaren,  nr 3 i 2009 (s. 40–46).
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sjonal terning. Ifølge Duval (2006) er et kjen-
netegn ved de matematiske objektene at de kun 
er tilgjengelige gjennom sine representasjoner, 
og at man dermed aldri direkte kan erfare de 
matematiske objektene. Representasjonene kan 
ha ulik karakter; treklossene er virkelig tredi-
mensjonale objekter mens figuren er todimen-
sjonal. Treklossene er fysiske gjenstander som vi 
kan ta på og holde i, mens figuren er lyspunkter 
på en dataskjerm eller trykksverte på et papir. 
Kanskje det er dette konkrete aspektet ved tre-
klossen som gjør det lettere å akseptere den som 
en terning?

Figur 1

En annen mulig representasjon av terningen 
er det såkalte Schläfli-symbolet {4, 3} (Coxe-
ter, 1963/1973). I dette er det underforstått at 
det handler om et regulært polyeder, og tallene 
4 og 3 henviser henholdsvis til at sideflatene 
er kvadrater og at tre kvadrater møtes i hvert 
hjørne. En annen representasjon, fortsatt under 
forutsetning av regulært polyeder, kan være å 
angi antall hjørner (V), kanter (E) og flater (F)1. 
Da blir terningen representert ved (V, E, F) = 
(8, 12, 6). De to siste eksemplene på representa-
sjoner av terningen innebærer bruk av tegn, og 
kanskje kan man også regne den todimensjonale 
figuren som et tegn. Den amerikanske matema-
tikkfilosofen Charles Sanders Peirce (1834–1914) 
skiller mellom ikoniske, indikative og symbol-
ske representasjoner (Peirce, 1998, s. 13). Iko-
niske representasjoner kjennetegnes ved at de 
ligner på det de representerer, mens symbolske 
representasjoner representerer gjennom en kon-
vensjon; noe vi er blitt enige om. Med denne 
språkbruken vil klossen og figuren være iko-
niske representasjoner, fordi de formidler ideer 
om terningen gjennom å imitere den, mens for 

eksempel {4, 3} er et symbol fordi det forbindes 
med terningen gjennom måten det brukes på; 
det vil si at det er nødvendig med en forklaring 
for å forstå hva det betyr. De fysiske represen-
tasjonene (klosser eller andre terningformede 
gjenstander) kan også være konkrete referanse-
objekter eller kontekster som man tenker på når 
man hører ordet terning. Den øvelsen som her 
er gjennomført med å starte med et matema-
tisk begrep (i dette tilfellet terning) og så tenke 
ut ulike tegn som kan representere begrepet og 
også tenke ut ulike referanser til begrepet, er en 
øvelse som kan være interessant å gjennomføre 
også med andre matematiske begreper. 

Steinbring (2005) illustrerer sammenhengen 
mellom begrep, tegn og referanse i den epistemo-
logiske trekanten, vist nedenfor. 

Begrep  

Referansekontekst/
objekt  

 

Tegn 
 

En terningformet kloss kan altså både være en 
referansekontekst og et tegn – en ikonisk repre-
sentasjon, for å bruke språket til Peirce. Men hva 
er da selve begrepet terning? Steinbring angir 
to viktige aspekter for matematisk kunnskap: 

– There exists a third element independent 
from object and sign, the concept.

– If, as happens, concrete external objects are 
taken in the beginning – e.g. in elementary 
school – as the referring objects for signs, 
these will be more and more superseded 
by mental objects and by structures etc. in 
the further development of mathematical 
knowledge. (Steinbring, 2005, s. 28–30)

Det matematiske begrepet tredimensjonal 
terning hører hjemme i det øverste hjørnet i 
den epistemologiske trekanten, og de ulike 
representasjonene og referansene som man kan 
ha adgang til, hører hjemme i de to nederste 
hjørnene. 
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Nå vil jeg gå tilbake til det spørsmålet jeg 
startet med, hvor mange kanter har en firedi-
mensjonal terning? Eller mer generelt: Hvilke 
egenskaper har en firedimensjonal terning? Med 
bakgrunn i den teorien som er referert ovenfor 
vil spørsmålene kunne stilles litt annerledes. 
Hvordan kan man representere det matematiske 
begrepet firedimensjonal terning? Hvilke tegn 
eller symboler kan man bruke? Hvilke referan-
seobjekter kan man bruke? Det er klart at det, 
i det tredimensjonale rommet vi lever i, ikke er 
mulig å bygge en fysisk modell av en terning i 
fire dimensjoner, så det virker mest nærliggende 
å lage en symbolsk representasjon. Dette kan 
gjøres gjennom en abstrahering eller en genera-
lisering av egenskapene til den tredimensjonale 
terningen og vil da være et eksempel på det som 
Steinbring uttrykker i sitt punkt 2 ovenfor – å 
gå fra konkrete objekter til mentale objekter og 
strukturer. 

Konstruksjon av en firedimensjonal terning
Hvordan skal man begynne denne prosessen? 
Hvordan kan man generalisere fra tre til fire 
dimensjoner? Hvis man kommer fram til et 
forslag, hvordan kan man vite om det er ”rett”? 
Er det noe som er rett, og hvem er det i tilfelle 
som avgjør hva som er rett? Kunne det tenkes 
flere måter å gjøre det på som var like riktige? 
Dette er spørsmål som er svært sentrale innen-
for all slags utvikling av matematisk kunnskap. 
For å komme fram til et forslag som kan være 
fornuftig – jeg vil ikke nødvendigvis si at det er 
rett – vil det være hensiktsmessig å lete etter en 
struktur, et mønster. Mange vil si at det å lete 
etter strukturer og mønstre er det som er det 
karakteristiske for matematisk aktivitet. Keith 
Devlin (1994) uttrykker for eksempel dette i tit-
telen på sin bok, «Mathematics, the Science of 
Patterns». G. H. Hardy, en av 1900-tallets store 
matematikere, skriver: 

«The mathematician’s patterns, like the 
painter’s or the poet’s must be beautiful; the 
ideas, like the colours or the words, must 

fit together in a harmonious way. Beauty is 
the first test: there is no permanent place in 
the world for ugly mathematics.» (Hardy, 
1940/1992, s. 85. Utheving i originalen)

Så ikke bare skal det finnes et mønster, men 
mønsteret skal også være vakkert! For å finne 
et mulig mønster for terningen kan det være 
til hjelp ikke bare å se på den tredimensjonale 
terningen, men også den todimensjonale (kva-
dratet) og kanskje også den endimensjonale 
(linjesegmentet). Hva med den nulldimensjo-
nale? Hva skulle det være? Det naturlige vil vel 
være å si at det er et punkt. Tanken nå er å lete 
etter en struktur i dimensjonene opp til tre og 
så prøve å utvide (generalisere) denne struktu-
ren til høyere dimensjoner. 

Tabell 2 viser situasjonen for dimensjonene 
0 (punkt), 1 (segment), 2 (kvadrat) og 3 (ter-
ning).

Dimensjon 0 1 2 3

Flater (F) 1 6

Kanter (E) 1 4 12

Hjørner (V) 1 2 4 8

Tabell 2

For hver gang man går til et objekt i en høyere 
dimensjon kommer det til en ny del (kompo-
nent) av objektet, for eksempel er det ingen 
flater i dimensjon 1, men det blir én flate i 
dimensjon 2. Siden man vanligvis bare opere-
rer i dimensjoner opp til 3, er det lett å glemme 
at i overgangen fra dimensjon 2 til dimen-
sjon 3 kommer det også til en ny del, nemlig 
et tredimensjonalt rom. Dette er ikke synlig i 
Tabell 2. I utvidelsen fra 3 til 4 er det rimelig 
å tenke seg at det må komme til ett firedimen-
sjonalt rom, og at det antakelig vil være flere 
tredimensjonale rom. Dette er det naturligvis 
vanskelig å se for seg fordi vi i vår fysiske vir-
kelighet ikke har flere enn tre dimensjoner til-
gjengelig. Hvis man skulle prøve å se den for 
seg, vil situasjonen kunne sammenlignes med 
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det å fremstille en tredimensjonal terning i et 
todimensjonalt plan. For å få til en slik tegning 
må man bruke en eller annen form for projek-
sjon fra det tredimensjonale til det todimensjo-
nale rommet (dvs. planet), som for eksempel i 
Figur 1. Tilsvarende går det an å tenke seg at 
man projiserer den firedimensjonale terningen 
inn i det tredimensjonale rommet ved å bygge 
en figur i tre dimensjoner. Akkurat som det er 
flere måter å projisere fra tre til to dimensjo-
ner på, vil det være flere måter å projisere fra 
fire til tre dimensjoner. Figur 2 viser to måter 
den firedimensjonale terningen kan projiseres 
inn i det tredimensjonale rommet på. Det som 
vises er naturligvis egentlig projeksjoner videre 
fra tre til to dimensjoner fordi alt jo er trykket 
på todimensjonalt papir, men vi kan se for oss 
hvordan disse figurene kan bygges for eksempel 
ved hjelp av ståltråd.

Figur 2

Liknende figurer kan finnes i (Bergqvist, 2003), 
og også i klassiske bøker i geometri (f.eks. 
Coxeter, 1963/1973, Plate VI). Videre finnes det 
interaktive modeller på nettet, for eksempel på 
Wolfram Demonstrations Project (Wolfram, 
2010). 

Med den tenkningen at det i dimensjon 4 

finnes ett firedimensjonalt rom og et foreløpig 
ukjent antall tredimensjonale rom, flater, kanter 
og hjørner kan Tabell 2 utvides til å bli slik:

Dimensjon 0 1 2 3 4

4D-rom (S) 1

3D-rom (R) 1 R4

Flater (F) 1 6 F4

Kanter (E) 1 4 12 E4

Hjørner (V) 1 2 4 8 V4

Tabell 3

Spørsmålet er nå hvilke tall som skal stå i 
stedet for symbolene R4, F4, E4 og V4. Kanskje 
vil mange raskt gjette at det bør være 16 hjør-
ner, for det ser ut til å være slik at antall hjørner 
fordobles når man går opp en dimensjon, altså 
V4 = 16. For å lage seg en hypotese om hvilke 
tall som bør komme i de andre rutene kan det 
være lurt å tenke seg hvordan en tredimensjo-
nal terning kan konstrueres ut fra et kvadrat. 
Start med et kvadrat og lag en kopi av det. Da 
vil antall flater, kanter og hjørner fordobles. Løft 
så kopien opp fra det todimensjonale planet der 
originalen ligger. For å få en komplett terning 
må du forbinde hvert hjørne i kopien med til-
svarende hjørne i originalen. Denne prosessen 
gir et antall nye kanter som er likt med antall 
hjørner i det opprinnelige kvadratet og et antall 
nye flater som er likt med antall kanter i det 
opprinnelige kvadratet. Det er denne prosessen 
som også tenkes gjennomført i overgangen fra 
tre til fire dimensjoner og som er vist i Figur 2. 
Man lager altså en kopi av den tredimensjonale 
terningen, løfter den ut i det firedimensjonale 
rommet, og forbinder hvert hjørne i originalen 
med det tilsvarende hjørnet i kopien. Denne 
prosessen gir de manglende tallene i Tabell 3 
ved hjelp av følgende formler.

 V4 = 2V3 = 16 
 E4 = 2E3 + V3 = 32 
(1)

 F4 = 2F3 + E3 = 24 
 R4 = 2R3 + F3 = 8 
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Det jeg her har kommet fram til, er en symbolsk 
representasjon av den firedimensjonale terningen 
ved hjelp av å angi antall 3D-rom, flater, kanter 
og hjørner, altså (V4, E4, F4, R4) = (16, 32, 24, 8). 
Representasjonen er begrunnet ved at den 
kommer ut av en struktur som også «ternin-
gene» i lavere dimensjoner passer inn i, men jeg 
har ikke sagt at dette er den eneste strukturen 
man kan tenke seg. 

Når jeg nå har gjennomført generaliserin-
gen fra dimensjon 3 til 4, er det lett å gå videre 
til dimensjoner høyere enn 4. Det man tren-
ger å gjøre da, er å innføre et nytt rom for hver 
dimensjon slik at en n-dimensjonal terning 
inneholder ett n-dimensjonalt rom, og videre 
rom av lavere dimensjoner i henhold til rekur-
sive formler tilsvarende dem som er angitt i (1). 
Hvis man for hver dimensjon skulle finne på 
en ny bokstav for det nye rommet som oppstår, 
ville man etter hvert slippe opp for bokstaver, 
og det ville også være vanskelig å snakke gene-
relt om det n-dimensjonale rommet. Da kan det 
algebraiske symbolspråket komme til nytte. Jeg 
velger nå å bruke kun én bokstav, S, og som tid-
ligere sette en indeks nede for å markere hvilken 
dimensjon jeg er innenfor. For å kunne si om jeg 
tenker på hjørne, kant eller flate trenger jeg en 
indeks til. Den setter jeg oppe, som en ekspo-
nent, men den er altså en indeks. For å markere 
at den ikke er en eksponent setter jeg en paren-
tes rundt den. Jeg bruker da 0 for hjørne, 1 for 
kant, 2 for flate og så videre. Med denne nota-
sjonen blir antall hjørner i dimensjon n angitt 
som Sn

(0), antall kanter i dimensjon n blir angitt 
som Sn

(1), og antall flater som Sn
(2). Dette går da 

opp til Sn
(n) som betegner antall nD-rom, som 

altså alltid er lik 1. De rekursive formlene som 
gir antallet av hver komponent blir da slik

(2) 

Før jeg forlater selve konstruksjonen av den 
n-dimensjonale terningen vil jeg henlede opp-
merksomheten på et bestemt fenomen. For 
hver dimensjon, legg sammen alle komponen-
tene som terningen i den aktuelle dimensjonen 
består av. I dimensjon 0 er summen 1, i dimen-
sjon 1 er den 1 + 2 = 3, i dimensjon 2 er den 1 + 
4 + 4 = 9, i dimensjon 3 er den 1 + 6 + 12 + 8 
= 27 og i dimensjon 4 er den 1 + 8 + 24 + 32 + 
16 = 81. Dette gir tallfølgen 30, 31, 32, 33, 34. Det 
synes altså som at denne summen gir potenser 
av 3, eller helt presist 3 opphøyd i dimensjo-
nen. Hvordan kan det ha seg at potenser av 3 
opptrer i denne strukturen? Det kan stå som 
en utfordring for leseren å finne ut av dette. Et 
bevis finnes i nettversjonen av denne artikkelen; 
www.caspar.no/tangenten/2010/ronning-4d.pdf.

Eulers formel
I arbeid med polyedre kommer en nokså 
fort i kontakt med Eulers formel som sier at 
V – E + F = 2. Denne formelen kan diskuteres 
på mange måter, og én måte å diskutere den 
på er å spørre for hvilke polyedre den gjelder. 
Dette spørsmålet er utførlig behandlet i Imre 
Lakatos sin bok Proofs and Refutations (Laka-
tos, 1976), og jeg skal ikke berøre det her. En 
annen innfallsvinkel kan være å spørre hvordan 
Eulers formel vil se ut i dimensjoner forskjellig 
fra 3. Igjen kan det være lurt å se litt på lavere 
dimensjoner før man generaliserer til høyere 
dimensjoner.

Når barn arbeider med mangekanter og de 
skal avgjøre om en gitt mangekant for eksem-
pel er en femkant eller en sekskant, observerer 
man ofte at det kan variere om de teller kantene 
eller hjørnene. Faktisk kan man også oppleve 
at de peker på hjørnene når de blir bedt om å 
telle kantene. I dette tilfellet bruker barna intu-
itivt Eulers formel i to dimensjoner, det vil si 
de bruker egenskapen V = E, eller V – E = 0. I 
dimensjon 1 er det to hjørner og én kant slik 
at formelen blir V – E = 1. Hvordan kan disse 
formlene forenes i en felles struktur? Det synes 
klart at tallet 2 som forekommer på høyre side 
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i den egentlige Eulers formel må være et tall 
som avhenger av dimensjonen, men på hvilken 
måte? Slik formlene er skrevet ovenfor er det 
bare i dimensjon 1 at alle komponentene er med 
i formelen. I dimensjon 2 burde det være med 
én flate (F = 1) og i dimensjon 3 burde det være 
med ett 3D-rom (R = 1). Hvis disse størrelsene 
innføres, vil formlene i dimensjonene fra 0 til 3 
kunne skrives slik,

 V = 1 
 V – E = 1 
(3)

 V – E + F = 1 
 V – E + F – R = 1

Ligningene i (3) har et par egenskaper felles 
som kan være verdt å legge merke til. Det ene 
er at det står 1 på høyre side av likhetstegnet i 
alle, og det andre er at venstre side er en alter-
nerende sum (dvs. vekselvis pluss og minus) 
av alle komponentene innenfor dimensjonen. 
Dette vil kunne lede til en formodning om den 
generelle formelen 

(4)    

Fortegnet foran det siste leddet vil være pluss 
eller minus avhengig av om n er et partall eller et 
oddetall. Det er dette som uttrykkes ved å sette 
faktoren (–1)n foran. Det er lett å se at denne 
holder også for den firedimensjonale terningen 
ved å sette inn tallene fra ligningene (1). 

Gjelder denne formelen også i høyere dimen-
sjoner? Den strukturen som her er utviklet for 
den n-dimensjonale terningen, er styrt av de 
rekursive formlene som er merket (2). Det som 
dermed må gjøres for å sjekke om formelen (4) 
gjelder, er å se om den følger som en konsekvens 
av formlene (2). Det kan for eksempel gjøres ved 
et induksjonsargument. Jeg vil ikke gå inn på 
det her, men interesserte lesere henvises til nett-
versjonen av denne artikkelen; www.caspar.no/
tangenten/2010/ronning-4d.pdf.

Historiske kommentarer
Alt det jeg her har beskrevet om generalisering 
til høyere dimensjoner er kunnskap som har 
vært kjent lenge. Den klassiske Eulers formel for 
regulære polyedre var kjent av Euler på 1750-
tallet (Lakatos, 1976, s. 6). Om lag 100 år senere 
arbeidet mange med utvidelsen av de regulære 
polyedre og deres egenskaper til fire dimensjo-
ner, og en viktig person i dette arbeidet var den 
sveitsiske matematikeren Ludwig Schläfli som 
levde fra 1814 til 1895. Begrepet polytop brukes 
gjerne om det n-dimensjonale objektet som 
generaliserer polyeder i dimensjon 3 og poly-
gon i dimensjon 2. Som en generalisering av 
regulære polyedre kan en da snakke om regu-
lære polytoper, og Schläfli viste allerede rundt 
1850 at det kun finnes seks regulære polytoper 
i dimensjon 4 (Coxeter, 1969, s. 396). Som kjent 
finnes det fem regulære polyedre i dimensjon 
3, de såkalte platonske legemene: Tetraeder, 
heksaeder (terning), oktaeder, dodekaeder og 
ikosaeder. Selve den firedimensjonale ternin-
gen omtales ofte som en hyperkube, men dette 
ordet brukes også mer generelt om en n-dimen-
sjonal terning for n > 4. Også Eulers formel for 
dimensjoner større enn 3 var kjent av Schläfli, 
men den ble først fullstendig bevist av Poincaré 
i 1893 (Coxeter, 1963/1973, s. 165). Mer infor-
masjon om disse begrepene kan også finnes på 
mathworld.wolfram.com/ ved å søke for eksempel 
på polytope, hypercube eller polyhedral formula. 

Noter
1 Bokstavbetegnelsene F for flate, E for 

kant og V for hjørne er forkortelser for de 
engelske ordene Face, Edge og Vertex. I 
tråd med dette vil jeg senere bruke R for 
3D-rom og S for 4D-rom inspirert av ordene 
Rom og Space.

(fortsetter side 17)
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Marianne Maugesten

Veiledning til læreplanene i 
matematikk
Veiledningen til læreplanene i matematikk for 
grunnskolen og videregående skole ble publisert 
15. juni 2009 på nettadressen www.skolenettet.
no/veiledninger. I oppdragsbrevet fra departe-
mentet bes det «om at veiledningene gir kon-
krete eksempler på hvordan kompetansemå-
lene kan gis et konkret innhold på alle trinn og 
eksempler på progresjonen mellom alle trinn.» 
Veiledningen er utarbeidet for den obligatoriske 
delen av matematikkfaget, dvs. fra 1. klasse i 
grunnskolen til og med 2P og 2T i videregå-
ende skole. Den er ikke heldekkende, men viser 
gjennom eksempler knyttet til hovedområdet 
Tall og algebra hvordan man også kan arbeide 
med andre hovedområder i læreplanen. Det er 
fokus på de grunnleggende ferdighetene, tilpas-
set opplæring og vurdering. 

Veiledningen består av en matrise (forklares 
nedenfor), detaljerte undervisningsopplegg, 
ordbok, oversikt over konkretiseringsmidler og 
en rekke artikler. Disse artiklene handler om 
tilpasset opplæring, rike oppgaver, kompetan-
ser og grunnleggende ferdigheter, vurdering og 
læringsstrategier.

Matrisen (øverst neste side) finnes på nett-
adressa www.skolenettet.no/veiledninger ved å 

klikke på Matematikk og deretter Tall og alge-
bra.

Veiledningen deler hovedområdet Tall og 
algebra inn i tallforståelse, de fire regneartene og 
algebra. I tillegg er «Matematiske tekster» med, 
og med dette er alle kompetansemålene innen-
for Tall og algebra i den obligatoriske delen av 
matematikkundervisningen dekket. Gjennom 
hele skoleløpet arbeider elevene med tallforstå-
else fra de positive hele tallene i 1. og 2. klasse 
til potenser og logaritmer på ungdomstrinn og 
videregående skole. De fire regneartene er nært 
knyttet opp til tallforståelse. Algebra er kanskje 
noe mange forbinder kun med ungdomstrinn 
og videregående skole, men allerede på små-
skoletrinnet legges grunnlaget for algebra gjen-
nom arbeid med tallrekker og tallmønster.

Ved å klikke på hvert av de fire emnene, vil 
du se en kort beskrivelse av emnet sammen med 
en oversikt over alle kompetansemålene relatert 
til emnet.

I hver celle i matrisa er det satt inn begre-
per. Disse er plassert på det hovedtrinnet der 
de introduseres. Det betyr at ved å bevege seg 
nedover i matrisa, skjer det en progresjon i 
læringen. Et eksempel er brøkregning som 
introduseres på mellomtrinnet, men som det 
arbeides videre med på ungdomstrinnet og på 
videregående skole. Samtidig vil emnene over-
lappe hverandre, for eksempel vil utvikling av 
tallforståelse og arbeid med de fire regneartene 

Marianne Maugesten
Høgskolen i Østfold
marianne.maugesten@hiof.no
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gå parallelt.
I cella brøkregning (de fire regneartene, 

etter 7. trinn) finner du eksempler på hvordan 
kompetansemålene som handler om addisjon, 
subtraksjon, multiplikasjon og divisjon av hele 
tall, brøker og desimaltall kan tolkes og opera-
sjonaliseres som læringsmål og fordeles på 5., 6. 
og 7. årstrinn. Alle læringsmålene på de ulike 
trinnene er klikkbare og gir ytterligere forkla-
ring og tips. Eksempel fra læringsmålene under 
brøkregning:

5. årstrinn: uttrykke en hel som brøk på ulike 
måter 
La elevene legge opp brøkstavene. Da ser de 
at en hel kan lages og uttrykkes ved to todeler, 
tre tredeler, fire firedeler osv. Ved at du stiller 
spørsmål kan du «guide» elevene fram mot å 
se at teller og nevner er like når man har en hel. 
Eksempel på spørsmål: 
– hvor mange todeler er en hel? 
– hvor mange femdeler er en hel? 

Du kan videre knytte brøk til divisjon, for 
eksempel slik: «Hvis du har fem bøker som

Ord som trenger forklaring, for eksempel «kon-
kretiseringsmateriell» i utdraget ovenfor, er 
klikkbare.

Ved noen av læringsmålene vises dette 

ikonet: . Det betyr at læringsmålet er utdy-
pet med et detaljert undervisingsopplegg som er 
laget til hvert hovedtrinn. Lista nedenfor viser 
temaene:

2. årstrinn: plassverdisystemet for tosifrede 
tall

3. årstrinn: innføring av brøkbegrepet
7. årstrinn: addisjon og subtraksjon av brøker 

– finne fellesnevner
8. årstrinn: likninger – en introduksjon på 

8. trinn
9. årstrinn: innføring av potenser som stan-

dardform

skal deles på fem barn, blir det ei bok på hvert 
barn.»
Etter denne muntlige delen, kan elevene tegne 
ei tallinje med de ulike brøkdelene og skrive 1 
hel uttrykt på mange måter.

Brøk OppgavetekstFlere tallmønster
Multiplikasjon

Divisjon

Desimaltall
Prosent

Diagram
TabellerRegnearkBrøkregning

Potenser Fagtekster
Bokstavregning

Likninger
Parenteser
Potenser

Logaritmer Hverdagstekst
Mer bokstav- og
formelregning

Fleksible
regnestrategier

Heltall RegnefortellingTallmønster
Addisjon

Subtraksjon

Tallforståelse Matematiske
teksterAlgebraDe �re

regneartene

Emne

Trinn

2

Vg 1
Vg 2

10

7

4
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Vg1T og Vg1P: matematikk i ulike tekster
Vg1: matematikk i restaurant- og matfag

Undervisningsoppleggene tar utgangspunkt i 
læringsmål som igjen er laget ut fra kompetanse-
målene i læreplanen. Undervisningsoppleggene 
viser hvilke forutsetninger som er nødvendige 
hos elevene før man setter i gang, bakgrunns-
stoff for læreren, hvordan man kan arbeide 
med de grunnleggende ferdighetene, idéer til 
aktiviteter, hvordan læreren kan planlegge for 
tilpasset opplæring og et forsøk på å beskrive 
lav, middels og høy måloppnåelse i etterkant av 
undervisningsopplegget. Undervisningsoppleg-
gene er eksempler. De bør kunne fungere som 
modell for undervisningsopplegg i andre deler 
av læreplanen enn innenfor Tall og algebra. 
Artiklene om tilpasset opplæring, vurdering, 
kompetanser og grunnleggende ferdighe-
ter, læringsstrategier og rike oppgaver ligger i 
høyremenyen. Mange lærere har hittil fått lite 
kjennskap til rike oppgaver og bruken av dem i 
forbindelse med tilpasset opplæring. Rike opp-
gaver har blant annet en lav inngangsterskel og 
gir elevene muligheter til diskusjon av ulike løs-
ningsstrategier. De beskrives mer utfyllende i 
høyremenyen under rike oppgaver. Oppgavene 
er detaljert beskrevet med løsningsforslag. Lære-
rens oppgave blir å finne ut hvilke kompetan-
semål i læreplanen han arbeider etter i de ulike 
rike oppgavene. Et eksempel er oppgaven om 
hundrekartet der elevene arbeider med møn-
ster, begrepene partall, oddetall, primtall, de 
fire regneartene, å lage generelle uttrykk, mul-
tiplikasjon av parenteser, å uttrykke hva en ser 
skriftlig, for å nevne noe. 

Veiledningen har blitt presentert på lokal-
lagsmøter i LAMIS Vestfold, Østfold og  Bergen. 
Lærere på alle trinn anbefales å bruke litt tid på 
å sette seg inn i oppbygging og innhold i veiled-
ningen. De bør finne mye av interesse der.

spill innen geometri og geometriens historie. 
Her må du løse praktiske problemer knyttet 
til en tidslinje for å komme videre. Du vil få 
et innblikk i matematikkens historie og mile-
peler mens du løser problembaserte matema-
tiske utfordringer. På denne måten håper vi å 
gjøre lærestoffet mest mulig variert og legge til 
rette for at mange elever vil finne veien gjen-
nom matematikkens verden ved å bruke NDLA 
matematikk. 

NDLA vil også jobbe med tverrfaglige rela-
sjoner, for å vise hvordan matematikk kan være 
et verktøy for å løse oppgaver i andre fag. Data-
logging i naturfag kan det være naturlig å knytte 
opp mot regresjon i matematikk. Andre natur-
lige relasjoner vil være innenfor praktisk arbeid 
i de ulike yrkesfaglige programområdene.

Oppfordring
Bli kjent med nettsidene og se hvordan du kan 
tenke deg å bruke lærestoffet som ligger tilgjen-
gelig. Erfaringen fra Mandal videregående skole 
med å bruke tekstbehandling og matematikk-
editor (MathType) til skriving av matematikk 
både for lærere og elever er svært positiv. Det 
har gitt en ekstra dimensjon i undervisning 
og læring. Ta kontakt med redaksjonen om du 
ønsker å høre mer.

På sidene i NDLA er det et felt hvor du kan 
komme med kommentarer. Har du kommenta-
rer til lærestoffet på en side, vil dette bli tatt som 
innspill til redaksjonen. Faglige tilbakemeldin-
ger kan være med på å gjøre innholdet bedre, og 
feil kan rettes opp. Kom også med kommentarer 
dersom du savner noe, eller har forslag til forbe-
dringer. Det er viktig at brukerens stemme blir 
hørt, og at læremiddelet kan utvikles videre.

Det tar tid å bli fortrolig med noe nytt. Bruk 
mulighetene, ta utfordringen – og la elevene 
slippe til!

(fortsatt fra side 4)
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Gjert-Anders Askevold
Høgskolen i Bergen
gaas@hib.no

Gjert-Anders Askevold

Sirklar, likesida trekantar  
og romfigurar

I denne aktiviteten lagar me «kuler», med 
utgangspunkt i sirklar. Desse blir omforma til 
likesida trekantar, for så å tre ut i rommet og bli 
romlekamar. Ein startar med å klippe ut eit tal 
like sirklar i papir, gjerne i mange ulike fargar. 
Kor mange sirklar kjem an på kva figur ein skal 
lage. For å få ein idé om kor mange sirklar for 
nokre figurar, sjå tabellen under. Eg vil oppfor-
dre til å prøve å lage andre figurar for å ekspe-
rimentere.

Sirklar Romlekam

4 Tetraeder

8 Oktaeder

20 Ikosaeder

Å klippe ut mange like sirklar kan være ei utfor-
dring for tolmodet, sjølv stiftar eg saman fleire 
(10–14) A4-ark, som eg deretter teiknar sirklar 
på med passar eller rundt eit glas eller liknande. 
I denne artikkelen er det lagt vekt på at sirklane 
skal bli til likesida trekantar. Ein kan sjølvsagt 
la sirklane bli til likesida firkantar og femkan-
tar, og lage romfigurar av dei på same måte som 
for trekantar. Problemet med firkantar og fem-
kantar er at sirkelsegmenta, som er limeflater, 
blir mindre jo fleire kantar, og me får mindre 
«limeflate». Men dette er fine aktivitetar for den 
fingerferdige. Det er heller ikkje like lett å brette 
likesida firkantar og femkantar av sirklar som 
med trekantar. Den likesida firkanten kan gje 
fine utfordring som kan løysast. Dei som vil 
lage romfigurar med desse kan finne malar i 
nettversjonen av artikkelen på www.caspar.no/
tangenten/2010/askevold-104.pdf.

Sirkelen blir likesida trekant
Av sirklane skal ein lage likesida trekantar med 
ein enkel, men elegant bretteteknikk. Utgangs-
punktet er at ein har sentrum i sirkelen. Har 
ein teikna sirklane rundt eit glas, kan ein finne 
sentrum ved å brette diameteren (vilkårleg) to 
gongar, sentrum er der dei to diameterane skjær 
kvarandre. Dette er ei fin oppgåve for mange 
elevar, der ein konkret nyttar eigenskapar ved 
sirkelen og diameteren, for å finne sentrum. 
Nyttar ein passar til å konstruere sirkelen, 
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har ein holet til passarspissen som viser sen-
trum med ein gong. Dei endelege figurane blir 
finare, og med færre brettelinjer, om ein ikkje 
må brette for å finne sentrum. Men ein går glipp 
av aspektet med å finne sentrum, som i seg sjølv 
er ei fin matematisk utfordring der ein går inn 
og brukar eigenskapane til sirkelen. En kombi-
nasjon av desse to metodane er å anbefale i møte 
med elevane.

Figur 1

Ein tek eit vilkårleg punkt på sirkelperiferien og 
brettar det inn slik at sirkelperiferien nøyaktig 
tangerar sentrum av sirkelen, lag ein skarp brett 
med nagla eller ein linjal. Ein har no bretta inn 
det fyrste sirkelsegmentet, sjå figur 1. Me skal 
brette inn to til.

Etter dette kjem den vanskelegaste bretten, 
ein skal framleis ta eit vilkårleg punkt på sirkel-
periferien (av den delen av sirkelperiferien som 
framleis er «fri»), og brette slik at sirkelperife-
rien tangerar sentrum, men i tillegg skal me få 
fram eit hjørne saman med den fyrste bretten. 
Sjå figur 2.

Figur 2

No har me bretta inn to sirkelsegment, og me 
har fått fram ein figur som nærmast liknar eit 
kremmarhus. Då gjenstår berre den siste bret-
ten. Prinsippet om at sirkelperiferien skal tan-
gere sentrum gjeld framleis, no skal me i til-
legg ta omsyn til to hjørne, som skal bli spisse 
og fine. Hugs alltid på å brette papiret godt, og 
bruk nagla eller ein linjal for å sørgje for at bret-
tane blir presise. Brettinga av den fyrste likesida 
trekanten er no ferdig, lag fleire slike. Eg seier at 
desse trekantane er likesida, er dei det? Kvifor 
er dei det?

Med elevar er det kanskje litt komplisert og 
vanskeleg å lage den fyrste trekanten, men etter 
å ha bretta to tre stykke har dei lært brettinga, 
og ein kan konsentrere seg om språket og det 
matematiske i aktiviteten.

Når ein har laga nok trekantar tek ein lim på 
sirkelsegmenta, og set dei saman til romleka-
mar. I den endelege figuren kan sirkelsegmenta 
godt vende ut, og romlekamen får meir form av 
ei kule. Om sirkelsegmenta venter inn, ser ein 
tydlegare den geometriske figuren som godt kan 
bli til ein platonsk lekam. Vender sirkelsegmenta 
inn i figuren, krev dette meir finmotorisk øving 
av den som set figuren saman.
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Tetraeder: Tre trekantar møtest i kvart hjørne.

Oktaeder: Fire trekantar møtest i kvart hjørne

Ikosaeder: Fem trekantar møtest i kvar hjørne

Platonske lekamar
I denne aktiviteten kan det være fint å diskutere 
med elevane kva som må til for at det skal bli 
ein romlekam. Figurane vil få flater, hjørne og 
sider. Kor mange trekantar må/kan møtest i eit 
hjørne? Ein kjem ganske fort fram til at me må 
minst ha tre trekantar, for å få til eit hjørne i 
ein romleg figur. Held ein det prinsippet, at tre 
trekantar skal møtest i kvart hjørne i figuren, vil 
ein få fram eit tetraeder. Om ein lar fire trekan-
tar møtest i kvart hjørne i figuren vil ein få fram 
ein oktaeder, fem trekantar eit ikosaeder. Slik 
kan ein få fram tre av dei platonske lekamane. 
Til slutt har me eit spanande spørsmål, kva skjer 
om me lar 6 trekantar møtest i eit hjørne? Kva 
skjer? Kva er grunnen til at dette skjer?

Ser me på eigenskapane til den likesida 
trekanten er kvar av vinklane 60°. Ved å setje 
saman seks slike hjørne får me akkurat 360°, 
som vil tilsvare ei plan flate. Set me saman tre, 
fire eller fem likesida trekantar i eit hjørne, vil 
me få ein vinkelsum som er under 360° som 
tilseier at det vil bli eit hjørne i rommet. Denne 
utforskinga kan me utvide til å gjelde for like-
sida firkantar og femkantar, og komme fram til 
at det berre kan være fem platonske lekamar. 
Når me har sett på tre av dei platonske lekamane 
som me kan lage med likesida trekantar, er det 
på tide å utforske andre romobjekt me kan lage 
med trekantane våre.

Eit av desse er det som eg litt lausleg kallar 
for ein dobbeltpyramide. Eg har laga to pyra-
midar av fem trekantar, desse har eg sett mot 
kvarandre, og fått figuren under. Det som gjer 
at dette ikkje er ein platonsk lekam er at det er 
ulikt antal figurar som møtest i kvart hjørne. 
I hjørnet som vender opp mot oss (og det som 
vender ned mot bordet) er det fem trekantar 
som møtest, i dei resterande hjørna er det fire. 
Men ein fin og spanande figur for utforsking 
er det likevel. Det same eksperimentet kan me 
gjere med pyramidar laga av tre og fire trekan-
tar.
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Ein kan og trekkje dei to pyramidane frå 
kvarandre, og setje inn ei ekstra rad med tre-
kantar (om lag som i skissa til ikosaederet), og 
få fram nye figurar igjen. Utforsk og leik deg 
med trekantane og matematikken i dei.
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Maren Grimstad

Elever inn på universitetet
300 elever fra hele Oslo deltar på ENTER/TENK 
prosjektet. De reiser inn til Universitetet en 
gang i uka for å delta på mattetrening sammen 
med sin mentor. Målet er å skape motivasjon 
for matematikk, og å rekruttere flere elever til å 
velge realfag videre.

Matte på fritiden
På Universitetet i Oslo får elevene delta på 
matteaktiviteter i mindre grupper. En mentor 
er ansvarlig for ca. 8–10 elever, og følger opp 
disse gjennom hele semesteret. På mattetrenin-
gen jobber elevene med sine interesseområder 
innenfor matematikk. De får muligheten til å 
få hjelp med lekser og pensum, samtidig som 
de får presentert temaer innen matematikk og 
realfag som ikke omfattes av den norske lære-
planen. Elevene jobber målrettet med matema-
tikk, ønsker å lære om temaer utenfor pensum, 
og deltar på mattetrening som et frivillig fri-
tidstilbud. De blir også regelmessig invitert på 
bedriftskvelder, der de får se hvordan matema-
tikk brukes i arbeidslivet.

Prosjektet
ENTER-TENK-prosjektet ble startet opp i 2006 

etter modell fra et prosjekt ved Chalmers i Göte-
borg, etter initiativ fra NHO og Kunnskapsde-
partementet. Prosjektet er selvstendig, og har til 
nå vært drevet som et uavhengig prosjekt. Per i 
dag er det 26 studenter som arbeider som men-
torer i ENTER-TENK, og 7 studenter er ansatt 
i ledergruppen og tar seg av driften av prosjek-
tet. 300 elever i Oslo-skolen, fra 10. klasse til 3. 
klasse på videregående, får hvert semester tilbud 
om å delta, og det koster ingenting å være med. 
ENTER-TENK samarbeider med 16 skoler i 
Oslo-området, men ryktet går, og også elever 
fra andre skoler melder seg nå på prosjektet. 

Prosjektet har som mål å øke rekrutteringen 
til realfag. Norske elever gjør det ikke spesielt 
bra i matematikk i europeisk sammenheng, og 
søkningen til realfag på universiteter og høg-
skoler er ikke spesielt stor. Frafallet er derimot 
høyt. Norge som nasjon har behov for større 
realfagskompetanse. ENTER-TENK ønsker å 
øke rekrutteringen til realfaglige studieretnin-
ger gjennom å gi elevene gode forbilder. Elever 
tenker ikke utelukkende på hva de vil jobbe med 
når de velger sitt studieløp; de velger også hvem 
de vil være, og realisten kommer ofte dårlig 
ut i forhold til mange andre yrkesgrupper når 
elever skal velge hvem de vil bli. «Matematiker» 
og «teknolog» høres ikke like spennende ut som 
«journalist» og «grafisk designer». Og det er let-
tere å se for seg hva man gjør på jobb som lege 
eller politi enn som realist. ENTER-TENK tror 

Maren Grimstad
Universitetet i Oslo
m.k.grindstad@matnat.uio.no
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at positive rollemodeller innen realfag vil virke 
motiverende og rekrutterende. I tillegg er det 
mange elever i Oslo-skolen som ikke har natur-
lige forbilder innen realfag, kanskje ikke en gang 
med høyere utdanning. Mentorene er forbilder 
for hvordan det er å være realfagsstudent, og vi 
gir elever som ikke har naturlige forbilder innen 
realfag muligheten til å se for seg hvordan det er 
å være realfagsstudent.

Hvorfor matematikk?
Fokuset for prosjektet er å øke rekrutteringen til 
realfag, ikke matematikk spesielt. Likevel er det 
matematikk som undervises. Dette er et bevisst 
valg. Matematikk er det første realfaget elev-
ene møter i skolen, og det er grunnlaget for all 
naturvitenskap. Hvis ikke kunnskapen i mate-
matikk er på plass, kan man nesten glemme å 
lære seg fysikk ut over det helt grunnleggende. 

Tre elever på ENTER-TENK
Simen Nygaard, Torstein Dal Nerhus og Andrea 
Stokkmo går alle i 10. klasse på Hovseter skole, 
og deltar på ENTER-TENK for første gang 
høsten 2009.

Fra venstre: Simen Nygaard, Torstein Dahl Nerhus 

og Andrea Stokkmo. Bildet er tatt på bedrftskvelden 

i november, der Accenture var på besøk, og det 

ble konstruert og bygget kasteanretninger og 

mottaksapparater i grupper med ansatte i Accenture 

som veiledere.

De har valgt å bli med på ENTER-TENK for å 
jobbe litt mer med matematikk dette året, for å 
bli flinkere og klare å komme inn på de skolene 
de vil på videregående. «Og så er det jo morsomt 

å være med på noe med venner uansett» synes 
Torstein. På ENTER-TENK får de jobbe med de 
temaene de ønsker å bli bedre i. Torstein: «Jeg 
lærer ting litt grundigere og lærer noen lettere 
måter å gjøre ting på. Og det er stor forskjell på 
om man skal drive med matte under tvang eller 
frivillig, det er helt annerledes når vi er der for 
matte.»

Elevene er også positive til bedriftskveldene 
de får komme på. «Det er hyggelig og ganske 
spennende,» synes Simen. Også Torstein synes 
det er kjekt å få mulighet til å se hvordan man 
kan bruke realfag i arbeidslivet: «Du tror at det 
kommer til å bli litt boring når du hører at de 
snakker om konsulentgreier, men å prøve det ut 
var ganske gøy. Jeg har vært på bedriftskveld to 
ganger, og det har vært moro begge gangene, og 
pizza smaker jo digg uansett».

Det er ikke bare bedriftskveldene og piz-
zaen som trekker elevene til ENTER-TENK. For 
hvordan synes de det er å ha en mentor som er 
realfagsstudent? «Det er fint å få to forskjellige 
synspunter på ENTER-TENK og på skolen, og 
jeg synes dette er en mye bedre måte å lære på» 
sier Simen. Andrea liker også å ha en mentor: 
«Det er bedre enn med mattelæreren fordi det 
er flere mentorer per elev, så de har bedre tid og 
kan forklare ting litt grundigere. Derfor lærer 
jeg mer her enn i mattetimen.»

Til våren skal de velge retning på videregå-
ende, og alle tror at de skal gå allmenn videre. 
Simen er veldig interessert i historie, men regner 
med å fortsette med matematikk også. Og Tor-
stein? «Jeg har ikke tenkt så mye på det, men 
realfag er jo egentlig ganske gøy!» Andrea vil 
også antageligvis fortsette med realfag.

Mentoren
Det arbeider 26 mentorer i ENTER-TENK. En 
mentor er en realfagsstudent som er faglig og 
sosialt engasjert, faglig dyktig og et godt for-
bilde. Mentorene velges ut gjennom en grundig 
ansettelsesprosess, for å sikre at de kan bli gode 
rollemodeller og at de takler undervisningssi-
tuasjonen. 
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Mentorens rolle er delt. Hun skal være en 
faglig resurs, som elevene kan benytte seg av i 
sin læring. Hun skal være et godt forbilde, og 
være et eksempel på at de fordommene som 
finnes om realister ikke alle er sanne. Hun skal 
vise frem anvendelser av faget, og formidle 
faget på en annen måte enn den eleven møter 
på skolen. Hun skal ikke være en lærer, og ikke 
en likeverdig venn, men en veileder og en trener 
som ikke skal gi noen vurdering av eleven, men 
som skal motivere og støtte eleven til å mestre 
faget bedre.

Mentorene i ENTER-TENK er alle studenter 
ved Universitetet i Oslo. De rekrutteres fra alle 
realfaglige studieretninger; fra kjemi via lektor-
programmet til matematikk og økonomi. Det 
kreves at de har solide kunnskaper i matema-
tikk, og at de minst har to grunnleggende mat-
tekurs med gode karakterer. Siden mentorene 
velges fra alle studieretninger innen realfag, har 
elevene god mulighet til å bli kjent med de ulike 
mulighetene realfag gir. 

Mentorene i ENTER-TENK har ikke nødven-
digvis noen undervisningserfaring fra tidligere. 
Det arrangeres derfor jevnlige mentorkvelder der 
mentorene får nytt faglig påfyll. Tidligere men-
torkvelder har hatt fokus på realfagsdidaktikk i 
samarbeid med Institutt for lærerutdanning og 
skoleutvikling, Statkraft har holdt kurs i pre-
sentasjonsteknikk, det har vært fokus på ung-
domsmiljøet i Oslo, på integrering og på idéene 
bak TV-serien «Blanke Ark». Mentorene tren-
ger oppfølging og et miljø der de kan utveksle 
erfaringer for å kunne møte elevene på en best 
mulig måte.

Mattetreningen
Man blir ikke god i matematikk over natta, på 
samme måte som man ikke plutselig er i stand 
til å løpe en maraton. For å mestre så må man 
trene, og man må trene på riktig nivå. I ENTER-
TENK deltar derfor elevene på mattetrening, 
ikke lekse hjelp eller ettermiddagsskole. Matte-
treningen er basert på at mentoren er en ressurs 
og en veileder, som hjelper elevene til å trene 
på det nivået de er, og som gir motivasjon til å 
stå på gjennom å balansere utfordringer elev-
ene kan mestre med å stimulere til nysgjerrighet 
ved å vise frem anvendelser og morsomheter. 
Elevene blir presentert for en annen tilnærming 
til pensum enn på skolen. Ofte bruker mento-
rene spill og konkurranser som en strategi for 
læring.

Mattetreningen foregår i grupper på 16-20 
elever og to mentorer. Dette muliggjør at men-
torene har mulighet til å sette seg ned med 
enkeltelever som trenger litt ekstra hjelp, sam-
tidig som det blir enklere for mentorene å lage 
opplegg som fungerer for alle elevene, da man 
kan dele opp gruppen etter interesseområder. 

Grupper på 16–20 elever muliggjør også 
at man kan blande elever fra flere skoler i en 

gruppe. Det har vist seg å være gunstig å la elev-
ene lære i et nytt miljø, derfor foregår også mat-
tetreningen på Blindern. Når elevene tas ut av 
den klassetilhørigheten de vanligvis er i, og får 
komme til et nytt sted, blir det enklere for dem 
å få et nytt møte med faget. På ENTER-TENK 
er det kult å være flink, det er tøft å være aktiv 
i timene og det skapes et miljø der matematikk 
er en felles interesse.
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Opplegg som mentorene med hell har gjen-
nomført på mattetreningene inkluderer mat-
tebingo, spillteori, algebra-memo, funksjons-
battle ship, oppskyting av vannraketter og hvor-
dan man skjelner atomprøvesprengninger fra 
jordskjelv. Mentorene oppmuntres til å trekke 
sine egne studier inn i mattetreningen, og til å 
trekke inn anvendelser av faget som elevene ikke 
tidligere har sett.

Møte med bedrifter
Elevene trenger også å se hva realfag kan brukes 
til i arbeidslivet, og å få et innblikk i hvordan en 
realist jobber. ENTER-TENK inviterer derfor til 
bedriftskvelder ca. en gang i måneden, hvor vi 
får besøk av en ung realist som jobber med real-
fag. Vi har blant annet hatt besøk fra Statkraft, 
Universitetet i Oslo, Kripos og ViaNova. Til 
disse kveldene møtes alle elevene som deltar på 
mattetreningene. Representanten(e) fra bedrif-
ten som deltar presenterer hva de driver med 
på jobb, og forteller hvorfor de valgte realfag. 
Resten av kvelden deltar elevene mer aktivt, og 
ofte arrangeres et rebusløp eller en konkurranse 
der elevene må samarbeide for å løse oppgaver. 
Oppgavene har spent fra tørris-curling, kon-
struksjon av byggverk, løsing av drapsgåter og 
bygging av fallskjermer.

Bedriftskveldene skal ikke bare gi kunnskap 
og inspirasjon om hvilke muligheter en realfag-
lig utdannelse gir, de har også et sosialt aspekt. 
Elevene må arbeide i grupper, og de treffes gjen-
nom en felles aktivitet. Målet er at elevene skal 
oppleve et sosialt miljø rundt det å drive med 
realfag, og oppleve felles engasjement rundt 
faget.

Resultater
I 2008 ble ENTER-TENK evaluert som en del 
av sluttrapporten til Prosjekt Leksehjelp. Sintef 
foretok en undersøkelse blant våre mentorer, og 
resultatene var meget positive.
– 98 % av elevene sa at de hadde lært mer 

matematikk av å være med på ENTER-
TENK

– 73 % av elevene kunne tenke seg å studere 
realfag etter videregående

– 65 % av elevene oppga av de gjorde det 
bedre på skolen fordi de deltok på ENTER-
TENK

– 75 % av elevene sa at de likte matematikk 
bedre etter at de ble deltakere på ENTER-
TENK

– 53 % av elevene som møtte var jenter

Dette syntes Kunnskapsdepartementet var fine 
saker, og satsingen på mentorskapsprosjek-
ter innen realfag videreføres nå i hele Norge i 
ENTER.

ENTER
Enter er en nasjonal modell for mentorskaps-
prosjekter innenfor realfag, med oppstart i 
2010. Målet er at modellen skal ut til alle landets 
universiteter og høyskoler som tilbyr realfag. 
ENTER vil fungere som en paraplyorganisa-
sjon, mens drift og styring av prosjektene vil 
skje lokalt. Hvert enkelt mentorskapsprosjekt 
må søke om å bli et ENTER-prosjekt, hvilket 
vil kvalifisere for finansiell støtte. Prosjektene 
kan spe på basismidlene fra staten ved å skaffe 
seg sponsorer fra næringslivet.

ENTER-TENK har vært aktive i prosessen 
med å utarbeide ENTER-modellen, og den base-
rer seg i stor grad på erfaringene fra ENTER-
TENK, og et lignende prosjekt ved NTNU: 
SEIRE. I tillegg har ENTER-TENK bidratt til 
å spre prosjektet allerede før lanseringen av 
ENTER. For mer informasjon om prosjektet, 
ta kontakt med prosjektleder for ENTER UiO 
(ENTER-TENK), Margrethe Lunder, margrethe.
lunder@matnat.uio.no.
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Kjersti Hedalen-Heggset, Sissel Bolstad

Foreldresamarbeid 
«Ble du så fort ferdig med leksene i dag, Mikkel,» 
spør mor. «Nei, jeg ble ikke ferdig, jeg får ikke til 
matematikken. Kan du hjelpe meg, mamma?» 
«Matte, nei der har jeg ikke mye å bidra med. 
Det var det verste faget jeg visste om. Jeg har 
aldri skjønt hensikten med matematikk. Jeg har 
i hvert fall aldri hatt behov for ligninger og geo-
metri etter at jeg ble ferdig med skolen.»

Denne vesle replikkvekslinga som illustrerer 
hvordan foreldre ikke må opptre overfor barna 
sine er hentet fra hjemmesiden til Foreldre-
utvalget for grunnopplæringen. Moras svar kan 
kanskje virke usannsynlig uklokt, men alle vi 
som har vært i skolen en tid har møtt foreldre 
som uttrykker lignende holdninger. Vi har sittet 
i elev-/foreldresamtaler der foreldre har sagt 
at de vil prøve å følge opp leksearbeidet. Men 
akkurat i matematikk må de dessverre melde 
pass, for det har de virkelig ikke greie på. Med 
slike opplevelser i minnet, pluss det faktum at 
vi i alle ungdomsskoleklasser har elever med 

svært mangelfull forståelse, svake ferdigheter og 
dårlig motivasjon for faget, er det nærliggende å 
komme til at vi må alliere oss med foreldrene for 
å komme dit vi vil. Og det er for seint å innlede 
til samarbeid når problemene for alvor begyn-
ner å melde seg på ungdomsskoletrinnet. For-
eldrene må involveres i matematikkopplæringa, 
gjerne helt fra barnehagealder.

Men før vi kommer nærmere inn på et kon-
kret forslag til hva man kan gjøre for å innlede 
til et samarbeid med foreldre, kan det være lurt 
å tenke over spørsmålet: Mange foreldre følger 
opp elevene og inspirerer matematikklæringen 
deres. Men hvorfor er ikke alle foreldre på banen 
i utgangspunktet? Uten å ha gjort noen grundig 
analyse, ser vi at det kan være ulike forklaringer 
som kan gjelde i større eller mindre grad. Noen 
har dårlige erfaringer med matematikkfaget fra 
egen skolegang. De kan ha utviklet lav selvtil-
lit på dette området og kan ha liten tiltro til at 
de kan nok til å hjelpe egne barn med mate-
matikk, selv på barneskolenivå. Foreldres nega-
tive holdninger til faget kan barna oppfatte og 
«arve». Noen foreldre kan være av den oppfat-
ning at det er så mye nytt i faget at det de selv 
lærte for 20–30 år siden er «gått ut på dato». De 
er redde for å gjøre barna forvirra ved å lære 
dem noe som ikke gjelder lengre. Den største 
gruppa foreldre er trolig de som både kan og vil 
følge opp barna sine i matematikk, men tiden 
går og i den travle hverdagen husker de ikke 

Kjersti Hedalen-Heggset
Øystre Slidre barne- og ungdomsskole
kjersti_hedalen@hotmail.com

Sissel Bolstad
Øystre Slidre barne- og ungdomsskole
sisbol@online.no 
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på å gjøre de små tinga som kan være med å 
gi barna både kunnskaper og større motivasjon 
for faget. Denne gruppa foreldre vet altfor godt 
at de kunne gjort mer og har gjerne litt dårlig 
samvittighet for alt de ikke tar seg tid til.

Skal vi som lærer lykkes i å bygge allianse 
med foreldregruppa er det nødvendig å huske på 
at vi har med en svært sammensatt målgruppe 
å gjøre. Budskapet må ha elementer som gjør at 
alle føler at det angår dem. For foreldrene som 
fra egen skoletid sitter igjen med den lærdomen 
at «matematikk er vanskelig», kan det handle 
om å bevisstgjøre dem på at deres erfaring ikke 
behøver å bli barnas erfaring. Vi ønsker å styrke 
selvtilliten til de foreldrene som ikke tror de kan 
nok. Til dem som bare trenger et lite puff for å 
komme i gang vil vi gi inspirasjon og idéer til 
hva de kan gjøre, uten at det virker uoverkom-
melig og uten at noen trenger å gå i forsvar.

Det er stor fare for at foreldre som har de 
dårligste minnene fra barndommens matema-
tikktimer aldri kommer frivillig på et skole-
arrangement med matematikk på saklista. 
Prøver vi å samle alle foreldrene for å snakke 
om hvordan vi kan samarbeide om opplæringa i 
matematikk, må vi derfor tenke nøye over hvor-
dan vi når fram til hele foreldregruppa. Dette 
må vi tenke på alt i invitasjonsbrevet. Vi kan 
ufarliggjøre programmet ved å gjøre det tydelig 
at det ikke blir bakholdsangrep eller uttesting 
av foreldrenes egne kunnskaper. (Bruk humor!) 
Med tanke på å nå fram til så mange som mulig 
av foreldrene, er det vår erfaring at det lykkes 
best ved å legge opp til matematikk-kvelder med 
både elever og foreldre sammen. Når elevene 
kommer hjem fra skolen og med forventning 
og glede forteller om et matematikkarrange-
ment som skal foregå på kveldstid, vil nesten 
alle foreldre strekke seg langt for ikke å skuffe 
barna. De vil møte opp slik som «alle de andre» 
foreldrene. Når vi har klart å få dem over dør-
stokken må vi ta veldig godt vare på dem. Da 
kan vi være forsiktige så vi ikke avviser erfarin-
ger de har gjort seg eller underslår det faktum at 
lærerstanden opp gjennom tiden også har gjort 

skade. Dersom noen av foreldrene ønsker/klarer 
å sette ord på angst for tall og følelsen av å mis-
lykkes, må de få slippe til på lik linje med dem 
som har gode opplevelser å fortelle om. Vi må 
klare å overbevise dem i forsamlingen som har 
opplevd nederlag med skolematematikken at det 
ikke er nødvendig at slike erfaringen går i arv. 
Vi må snakke om selvoppfyllende profetier og 
om hvordan de kan tenke strategisk og sortere 
med omhu hva de forteller sine barn og hva de 
ikke forteller. For oss kan det se ut til at det er 
spesielt avgjørende å få fedrene med på laget for 
at ikke guttene i klassen skal miste interessen. 
«Skryt» av dårlige karakterer og de verste histo-
riene om hva de gjorde med matematikklæreren 
er strengt forbudt i barns nærvær! I stedet bør 
man dyrke de gode historiene.

Foreldre som er redde for å lære bort noe 
galt bør få bekreftelser på at det de engang lærte 
fortsatt gjelder. Selvsagt kan tilnærminga og 
læringsmetodene være noe annerledes nå enn 
for en generasjon tilbake, men matematikken er 
den samme. Det finnes knapt noe mer «varig» 
fagstoff! For å illustre dette har vi noen ganger 
lest høyt oppgaver fra en lærebok fra 1923: Reg-
ning for landsbørn. Prisene har forandret seg, 
men problemstillingene er påfallende like dem 
vi møter i dagens lærebøker. 

Forslag til organisering av en  
elev–foreldrekveld
Vi har gjennomført elev–foreldrekvelder der 
vi har brukt det som står i innledningen som 
utgangspunkt for å prøve å få til et bedre sam-
arbeid mellom hjem og skole. Kvelden har vært 
tredelt: 
Del 1: PowerPoint-presentasjon for voksne og 

spill for elever (40 minutter)
Del 2: Dramatisering for alle (20 minutter)
Del 3: Oppgaveløsing i grupper med foreldre 

og elever (30 minutter)

Denne oppdelinga har fungert bra. Kvelden blir 
variert og deltagerne har kommentert at det er 
«passe mye» av hvert. Totalt sett kan kvelden 



2/2010 tangenten24

gjennomføres på to timer. Vi har gjennomført 
kvelden for ulike aldergrupper fra 1. til 7. klasse. 
Det har fungert godt å slå sammen to trinn. Vi 
anbefaler ikke å samle flere en to trinn, for da 
blir det vanskelig å lage oppgaver som vil passe 
for aldersspredningen.

Det er viktig at kvelden oppleves meningsfull 
for både voksne og barn, selv om det i utgangs-
punktet er de voksne som er hovedmålgruppa 
denne kvelden. Derfor har vi valgt å dele kvel-
den inn i tre hoveddeler. I Del 2 og 3 er alle 
samlet, mens i del 1 spiller elevene spill mens 
foreldre og lærere prater sammen om hvordan 
de kan bidra i matematikkopplæringen og kan-
skje spesielt tallforståelsen til deres barn.

Innledningsvis var vi inne på at det ikke 
alltid er like lett å få foreldre til å møte på slike 
kvelder. Denne kvelden skal elevene også være 
med, og det har vist seg å være et bra grep for å 
få foreldrene til å komme. Vi har motivert barna 
med at dette skal bli en morsom kveld der de 
skal få være sammen alle sammen, at de skal 
spille spill og at det er overraskende ting som 
skjer. Da viser det seg at de går hjem til forel-
drene og sier at de MÅ på elev–foreldrekveld. 
Da kan ikke foreldrene si nei, de tropper opp 
med sine håpefulle. 

Erfaringsmessig opplevde vi det svært posi-
tivt de gangene vi har fått møte deltagerne i døra 
og håndhilst. Vi får en positiv kontakt og alle 
føler at det er viktig at de er der. Det er viktig 
at vi som lærere ikke springer rundt for å ordne 
det siste når deltagerne kommer inn. Det kan 
oppfattes som uhøflig og gir liten kontakt med 
dem som kommer for å høre på oss og snakke 
med oss. 

Etter at vi har tatt en felles velkomsthilsen 
deler vi gruppa slik at foreldrene blir sittende i 
rommet mens elevene går ut. Dette gjør vi for 
at vi skal få tid til å gi foreldrene råd om hvor-
dan de kan hjelpe til og for å bevisstgjøre hva 
de kan hjelpe til med. Elevene går til et klasse-
rom der de spiller ulike terningspill. Vi har ikke 
tatt med forklaringer til terningspillene her. Vi 
brukte spill fra heftene til matematikkdagene 

fra LAMIS. Et viktig kriterium for våre valg av 
spill var at det skal være behov for strategisk 
tenkning, samt at spillet kan øke forståelsen for 
titallsystemet.

Målet med den delen av kvelden der vi er 
alene med foreldrene er å ufarliggjøre matema-
tikken og vise dem hvordan de kan bidra. Vi 
er nøye med å få frem at foreldre og nær slekt 
har en unik rolle i barnas liv og dermed stor 
mulighet til å påvirke barnas forhold til mate-
matikk. Vi gir eksempler fra vår egen oppvekst 
der bestefar har lært oss noe ved kjøkkenbor-
det eller far har lært oss gangetabellen. Dette 
er situasjoner vi husker den dag i dag, mens 
det er få av oss som kan fortelle om matema-
tikktimene vi hadde for 20–30 år siden. For å få 
frem budskapet støtter vi oss til en PowerPoint-
presentasjon der vi går gjennom hva de kan 
hjelpe til med, hvordan deres holdninger kan 
påvirke deres barn i arbeidet med matematikk, 
at de kan være med på å gjøre matematikken 
mer interessant, hvordan de kan hjelpe barna 
sine og hva de kan gjøre hvis de møter proble-
mer de ikke finner en løsning på. Det viktigste i 
PowerPoint-presentasjonen er å holde fokus på 
at foreldrene sitter inne med kunnskap fra sitt 
eget liv som de kan bruke i opplæringen av egne 
barn. Vi kommer inn på matematikk en finner 
på kjøkkenet, når en kjører bil, i butikken og 
i avisene, for eksempel ulik statistikk. Når det 
gjelder å avlese diagrammer har vi med yr.no 
som et eksempel. Vi går inn på værprognoser 
time for time der en finner linjediagram med 
mye informasjon. Der er det diagram som kan 
brukes i alle aldersgrupper; vi tilpasser hvilken 
informasjon en leser ut av diagrammet. Alle 
bruker matematikk i forbindelse med jobben. 
For eksempel kan en forelder som er gravemas-
kinfører snakke om hvor mye en kubikk pukk 
veier, hvor mye en kubikk kan være, hvor mange 
tonn lastebilen har lov å frakte, hvor mange pro-
sent av timelønna han betaler i skatt eller hvor 
mye en gravemaskin koster.

Vi ønsker også å gi foreldrene noen strategier 
å ty til når sønnen/datteren sitter med en opp-
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gave som verken barnet eller den voksne forstår. 
I en slik situasjon må den voksne handle hen-
siktsmessig. I stedet for å vise irritasjon over at 
det er en dårlig/uklart formulert oppgave eller 
at det ikke finnes eksempler i læreboka som er 
til hjelp, kan man si som sant er: man er usikker 
på hvordan man kan løse oppgaven, men at man 
har lyst til å finne ut av det. Sønn/datter kan 
gjerne få i oppdrag å spørre læreren på skolen 
dagen etter, for så å forklare det videre til mor/
far. De voksne må i alle fall unngå å uttrykke 
seg på en slik måte at sønnen/dattera «lærer» at 
matematikk er noe tull.

Presentasjonen bør gi gode tips til foreldrene 
om hvordan de kan hjelpe til ved for eksem-
pel å lese oppgaver for barna sine. Videre kan 
de snakke om det som står der for å kunne gi 
begrepene et innhold. Så kan de prøve å legge 
opp til en løsningsstrategi sammen med barna 
sine. En annen måte å hjelpe til på er å legge 
til rette for gode arbeidsforhold hjemme, samt 
sørge for at utstyret er i orden. Vi viser emner 
som vi mener er de viktigste innenfor matema-
tikken i skolen og i hverdagen. Det er tema som 
hoderegning, de fire regneartene, mål og vekt, 
brøk, prosent, tallinjen. Dette kjenner foreldrene 
til og de nikker ofte bekreftende. Når vi gir råd 
er det viktig at vi bruker kreativiteten og egne 
erfaringer i tipsene vi gir. Det er imidlertid også 
viktig å presisere at foreldrene ikke skal ta tak 
i alle tipsene de får. Det vil kunne bli for mye å 
huske på. Dersom de kan bruke to av punktene, 
så vil det kunne gjøre en forskjell for deres eget 
barn.

Etter PowerPoint-presentasjonen kommer 
elevene inn igjen slik at alle er samlet. Vi setter 
i gang en liten dramatisering der to lærere spil-
ler rollene. Teatererfaring er ikke viktig, hoved-
budskapet kommer likevel fram. Det er lett å 
få oppmerksomheten til elevene når lærerne 
kommer inn med kostymer. Selve dramatiserin-
gen starter med en tidsreise tilbake til år 1202 og 
til den italienske byen Pisa. Der møter de Leo-
nardo Fibonacci og steinhoggeren Gino. Først 
kommer Fibonacci inn og er svært frustrert 

fordi han har skre-
vet ei bok som ingen 
vil lese. Boka heter 
«Liber Abacci», og 
det er boka der Fibo-
nacci forklarte opp-
byggingen av titall-
systemet fra India og 
hvorfor det er et mer 
effektivt tallsystem 
enn romertallene. 
Fibonacci har med seg en koffert med boller. 
Kofferten er godt sikret med kodelås. Gino 
kommer inn. Han kan ikke tenke seg å bytte ut 
romertallene til fordel for titallsystemet. De dis-
kuterer dette en stund før Fibonacci utfordrer 
Gino til å løse ti matematiske problem. Dersom 
Gino klarer å løse dem vil det lede han fram til 
koden på hengelåsen. Gino leser noen av opp-
gavene og ser raskt at han får problemer med å 
løse dem ved hjelp av romertall. Han henvender 
seg til publikum og får dem med seg slik at de 
kan løse oppgaven, men da selvfølgelig mot at 
han skal dele bollene med dem. Nå avrundes 
rollespillet og vi er over på den tredje og siste 
delen av kvelden der foreldre og elever skal løse 
disse ti matematiske problemene i fellesskap. 

Målet med den tredje og siste økta er at for-
eldrene skal kunne ta i bruk de tipsene de fikk 
under PowerPoint-presentasjonen. For å få dette 
til skal de arbeide i grupper. Gruppene dannes 
ved at foreldrene trekker en lapp hver og elev-
ene gjør det samme, men fra en annen boks. På 
lappene finner de det gruppenummeret de skal 
være på. Vi synes de ideelle gruppene har vært 
med to voksne og to barn. Her er det viktig at 
foreldre ikke sitter med egne barn. På bordene 
der gruppene skal sitte vil de finne oppgavene, 
kladdeark, konkretiseringsmateriell og en kon-
volutt som ikke skal åpnes før alle oppgavene 
er løst. Oppgavene vi har brukt har verken 
vært originale eller spesielt krevende. Vi har 
bevisst gått inn for å lage oppgaver som ligner på 

(fortsetter side 58)
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Når brikkene faller på plass
Lego Mindstorm og matematikk
Ved Ulsmåg skole i Bergen er arbeidet frem mot 
First Lego League blitt en årlig begivenhet. 

Det er alltid overflod av elever som ønsker å 
være med på de lagene skolen stiller. Det er som 
regel ikke plass til alle. Derfor må elevene søke 
på plassene. Noen blir plukket ut. Det er alltid 
knyttet spenning til offentliggjøringen av de 
heldige som får være med. Elevene blir i hoved-
sak oppfordret til å være igjen på skolen etter 
endt undervisning for å jobbe med konstruk-
sjoner, uttesting av programmer, grubling og 
legodiskusjoner. Når turneringsdagen nærmer 
seg, griper arbeidet inn i flere fag, blant annet 
matematikk, norsk og naturfag. Hvert år velges 
et nytt tema for konkurransen. De siste årene 
har temaene for konkurransen vært emner som 
nanoteknologi, miljø- og transportproblema-
tikk og utfordringer knyttet til energibruk. Det 

er flott å tenke på at mange tusen barn arbeider 
med nøyaktig samme prosjektet verden over. Vi 
gleder oss stadig vekk over å se hvilke løsninger 
andre har valgt for å løse utfordringene. 

First Lego League
Konseptet First Lego League drives av First 
Skandinavia, en skandinavisk stiftelse som 
har som formål å stimulere barns interesse 
for naturvitenskap og teknisk/matematiske 
fag gjennom prosjekter hvor barna selv er 
drivkraften.

First Lego League er et kunnskapsprosjekt 
for aldergruppen 10-16 år. Essensen i 
prosjektet er at barn og unge, gjennom 
kreativitet, samarbeid og problemløsning 
bygger og programmerer legoroboter til å 
utføre oppdrag på en bane. Oppdragene må 
utføres på 2 minutter og 30 sekunder. Den 
knappe tiden krever fiffige løsninger og en 
helhetlig og god planlegging. 

I november hvert år arrangeres 
regionsfinaler. I 2009 var over 600 norske 
lag, fordelt på 20 arrangørsteder, påmeldt 
konkurransen som ble gjennomført 7. 
november. Rundt 5000 barn deltok. 
Vinnerne fra de ulike regionsfinalene fikk 
reise til Eskilstuna i Sverige for å delta i en 
skandinavisk finale. Vinneren her reiser til en 
verdensfinale.
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Posisjonssystem, lengdemål og nervøse 
legomenn
Lærere bruker mye tid med elever hvert eneste 
år for å gi en håndgripelig forståelse for posi-
sjonssystemet. For den del; hvem av oss har 
ikke strevet med å formidle lengdeenheter, for-
skjell på millimeter og centimeter, desimeter og 
meter? 

Med Lego Mindstorm i klasserommet har 
man muligheter til en spennende undervis-
ningsform som gir mange innfallsvinkler til 
kunnskap og læring. Robotene gir rom for 
attraktive oppgaver, for eksempel: Vi lar elev-
ene konstruere en NXT-robot med driv på to 
hjul. Motiverte elever lager en slik på få minut-
ter. Elever deles deretter inn i mindre grupper 
og alle får utdelt tre siffer; 5 0 3, i tillegg til 
et komma. På forhånd har lærer festet en rød 
tape på gulvet, og et stykke unna står en rekke 
med legomenn. Den røde tapen fungerer som en 
skinnende startstrek. Elevene får vite at sifrene 
brukt riktig i den kommende programmerin-
gen, får roboten til å kjøre helt frem til rekken 
med legomenn, for deretter å stoppe mindre 
enn tre centimeter fra dem. Gruppen må kom-
binere sifrene til tall, alle må være enige. Tallet 
legges deretter inn i robotens program på pc. 
Programvaren er enkel å forstå, og har samme 
oppbygning som mange eksisterende systemer 
som blir brukt i en avansert ingeniørverden.  
Programmeringen styrer antall rotasjoner på 
robotens hjul, programmet overføres til NXT-
enheten og roboten settes på startstreken. Spen-
ningen dirrer. 

For å løse en slik oppgave må elevene først 
finne omkretsen av robotens hjul. Deretter må 
de beregne avstanden fra startstrek til rekken 
med legomenn. Dette gjøres med målebånd. 
Elevene stimuleres til å finne og skrive ned 
hvor mange tallkombinasjoner man kan ha med 
sifrene 5, 0 og 3 samt et komma. Hvilke tall har 
gruppen mest tro på? Hvorfor?

Gruppene får dele sine betraktninger med 
resten av klassen. Høydepunktet er når grup-
pene legger inn sine løsningsforslag i roboten og 

man får konstatert forskjellen på 5,03 og 5,30, 
eller for den del andre mindre sannsynlige kom-
binasjoner. 

Det er fullt mulig å snu denne oppgavevin-
klingen på hodet. En elev programmerer robo-
tens motorer til å kjøre et visst antall rotasjoner. 
Her kan det legges inn forutsetninger som at 
programmeringen må være et desimaltall større 
enn 3, men mindre enn 5.  Roboten starter, og 
de andre elevene må beregne avstanden den 
tilbakelegger. Ut fra dette kan de komme med 
kvalifiserte gjetninger på hvordan roboten er 
programmert. Også her blir forskjellen på tide-
ler og hundredeler veldig tydelig! 

Det kvalitativt nye med denne anskueliggjø-
ringen er den tydelige konsekvensen forskjellen 
utgjør. Mange elever har problemer med å forstå 
forskjellen på 5,10 og 5,5. Ved bruk av roboten 
vil differansen mellom disse to tallene være 
den store forskjellen på liv og død for legomen-
nene.
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Det kan også installeres en ultrasonisk avstands-
småler i fronten på roboten. Med avstandsmåle-
ren kan roboten for eksempel programmeres til 
å kjøre helt til den er en gitt avstand fra en vegg. 
Eksempeloppgaven som er beskrevet over fun-
gerer kjempefint også her; elevene kan få utdelt 
tre siffer og bli bedt om å kombinere dem på 
en slik måte at roboten stopper så nær veggen 
som mulig. Det er vår erfaring at elevene ligger 
timen gjennom på gulvet med målebånd i neven 
og smil i blikket. 

Det kan være lurt å gjennomføre disse opp-
gavene i små elevgrupper. Slik sett fremelsker 
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man samtale, diskusjon og samarbeid. Elevene 
vil nok gjerne være uenige i hvordan sifrene skal 
kombineres. Det tvinger frem argumenter, over-
talelse og kløkt. Hele tiden hviler vissheten om 
at gruppen bare får èn sjanse. 

Geometri
Arbeidet med Lego Mindstorm inneholder 
mye geometri. Selve robotbanen i First Lego 
League har form som et rektangel med sider 
115×237 cm. På dette arealet skal oppdrag 
utføres og poeng sankes. Kampmatten har en 
definert base med et tenkt volum. Roboten må 
alltid starte i basen. 

Diameter, radius og p. 
Det følger flere hjulsett med NXT-robotene. 
De største hjulene har en omkrets på rundt 30 
centimeter, de minste hjulene har beskjedne 
omkretser, gjerne bare noen få centimeter. 
Man kan som tidligere nevnt legge inn et antall 
rotasjoner, altså omkretser, i forhold til å defi-
nere en viss kjørelengde. Det finnes flere måter 
å bevisstgjøre elevene omkring diameter, radius, 
omkrets og p. Alle disse størrelsene er uløselig 
knyttet til hverandre.

Først er det viktig at man måler diameter, 
radius og omkrets på ulike hjulsett. Her kan 
man også måle sykkelhjul, bilhjul, hermetikk-
bokser, sirkler som elevene tegner selv med mer. 
Resultater føres inn i skjema. Lærer styrer deret-
ter samtalen inn på forhold mellom tall. Er det 
et fast forhold mellom tallene for diameter og 
tallene for omkrets? Elevene dividerer omkrets 
på diameter på alle målingene. Kommer det 
fram det et mønster?

En annen type oppgave som vi har brukt er 
at lærer introduserer et helt nytt robothjul som 
ikke tidligere har blitt målt av elevene. Omkret-
sen er altså ukjent. Roboten programmeres til 
å gjøre fire hjulrotasjoner, settes i gang og den 
tilbakelagte avstanden måles. Ut fra dette skal 
elevene forsøke å finne diameter og radius til 
hjulet. Alle svar kontrolleres. 
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Vinkler
Det er alltid behov for å bruke et matematisk 
språk i forhold til svingretninger og graden av 
sving. Kampmatten har som oftest definert inn 
himmelretninger som kan brukes hvis man vil. 
I mange tilfeller er det klokt å bruke vinkelbe-
greper, for eksempel: Roboten programmeres til 
å kjøre frem fire omkretser, deretter skal den 
stoppe, for så å rotere 90 grader mot høyre. Elev-
ene stimuleres til å memorere hvor stor rotasjon 
som må til for at roboten skal endre retning. 
Kan denne kunnskapen brukes til å finne 45, 
180, 60 eller 360 grader?

Det er også moro å lage en kjørestrek/motor-
vei på et hvitt underlag. Kjørebanen består av 
fire-fem linjestykker som ligger etter hverandre, 
med ulike vinklinger. Veien skifter altså stadig 
retning. Elevene bruker kunnskapen om hvor 
mange rotasjoner som må til for å få roboten 
til å følge veien perfekt. Kunnskapen om antall 
rotasjoner som må til for å oppnå 90 grader 
brukes til å regne ut hvor store vinklene på ret-
ningsskiftene er. 

Prosent, forhold og vekt
Hvert hjul blir drevet av hver sin motor. Styr-
ken på motorene har sammenheng med farten 
man oppnår. Elevene må hele tiden forholde 
seg til ulike valg av motorkraft. Mye kraft gjør 
at roboten reagerer raskt og beveger seg effek-
tivt ute på kampmatten. Faren med høy kraft 
er at roboten blir for hissig, hjul spinner og 
rotasjoner går opp i ingenting, med det resultat 
at roboten ikke følger ruten den er program-
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mert for. Det finnes en 
parameter, bryter, i pro-
grammeringen som går 
fra 0 til 100. Den forteller 
noe om graden av kraft. 
100 er full styrke, mens 
0 er stillstand. Vi bruker 
prosentbegrepet inn mot 
dette og gir råd til elever; 
reduser kraften med fem 
prosent. Hva skjer hvis 
du går til 60 prosent? 
Nok en gang får elevene 
se forskjellene tydelig når 
roboten i neste øyeblikk 
skal brukes. 

Alle NXT-sett har flere tannhjul. Hvor mange 
gram klarer motoren å løfte med 100 prosent 
styrke? Hva skjer med løfteevnen når styrken 
reduseres til 50 prosent? For den del; hvor tung 
bil klarer motorer med full styrke å bevege? Det 
finnes et vell av muligheter til å eksperimentere 
med ulike kraftoverføringer. Hvor tunge løft 
kan motoren løfte ved ulike kraftoverføringer? 
Her kan man utforske ulike tannhjul som står i 
forhold til hverandre, for eksempel 1:10 og 1:20. 
Hvis man også kobler inn tidsbegrepet kan man 
teste ut og regne på sammenhenger mellom 
energi, arbeid og effekt. 

Det er vår erfaring at med Mindstorm i 
undervisningen har man et verktøy som gjør 
avstanden mellom regning og pratisk utførelse 
svært kort. Mange elever trenger denne visuali-
seringen og energien det gir, til god kunnskaps-
innhenting. 

Engasjement og nysgjerrighet er viktige for-
utsetninger for læring. Arbeid med Lego drives 
av en kombinasjon av nysgjerrighet, lysten til å 
løse konkrete oppdrag og gleden ved å forene 
programmering med egne konstruksjoner. Det 
å få løse problemer gir motivasjon til å gå på løs 
på neste problem. En slik motivasjon smitter, og 
vi har erfart at mange elever opplever styrkning 
i matematikk, så vel som andre fag gjennom 
konsentrert jobbing med Mindstorm.
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Nils Kristian Skiple, Christoph Kirfel,  
Paul Jørgen Clarke, Ines Rosef Haugland

Matematikksamtalen 
Ved Hop ungdomsskole i Bergen hadde det 
lenge vært dårligere eksamensresultater i mate-
matikk enn i norsk og engelsk. Det hadde i liten 
grad vært drevet systematisk utviklingsarbeid i 
matematikk. Våren 2009 kom 5 av 12 kontakt-
grupper opp til eksamen i matematikk. Snitt-
karakteren ble 4,1, en økning på over en halv 
karakter i forhold til 2008. Dermed var snittet i 
matematikk bedre enn i norsk og engelsk. Noe 
hadde skjedd.

Våren 2007 fikk Hop ungdomsskole, sammen 
med fire andre skoler  midler fra Utdanningsdi-
rektoratet sitt program «Fra ord til handling».  
Ved Hop valgte man å satse på matematikkfaget, 

og matematikksamtalen var et av elementene i 
denne satsingen. Begrepet matematikksamtale 
oppstod som en følge av at skolen de siste seks 
årene har satset bevisst på elevsamtaler.

Matematikksamtalen var direkte forankret i 
det som står i LK06 om muntlige ferdigheter i 
matematikk.

«Å kunne uttrykkje seg munnleg i matema-
tikk inneber å gjere seg opp ei meining, 
stille spørsmål, argumentere og forklare ein 
tankegang ved hjelp av matematikk. Det 
inneber òg å vere med i samtalar, kommu-
nisere idear og drøfte problem og løysings-
strategiar med andre.» (side 4)

Språklig dimensjon
Matematikksamtalen er ment å tjene to formål. 
For det første skal den fremme den faglige lærin-
gen og den matematikkspråklige bevisstheten til 
elevene. For det andre skal utprøving av mate-
matikksamtalekonseptet fremme fagdidaktisk 
refleksjon til den enkelte matematikklærer. 

Organisering
Forsøket hadde ulik organisering i de tre skole-
årene det ble prøvd ut. Høsten 2007 ble konsep-
tet prøvd ut ved at grupper på 3–4 elever ble tatt 
ut av ordinære matematikktimer til en samtale 
på ca. 20 minutt. Til dette var det nødvendig å 
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frigjøre en matematikklærer, men det viste seg 
tungvint å organisere. Skoleåret 2008/2009 ble 
tidsproblemet løst ved at hver matematikklærer 
fikk en time redusert lesetid for å gjennomføre 
matematikksamtaler med delstøtte fra prosjekt-
midlene. Denne ordningen kostet mer enn det 
var dekning for i prosjektet og ble derfor avvi-
klet. Skoleåret 2009/2010 ble det gjennomført 
matematikksamtaler med flere elevgrupper 
etter hverandre i en økt à 70 minutt per uke per 
matematikklærer over en periode på fire uker. 
Dette var mulig fordi hver klasse til vanlig har 
to lærere i en studieøkt per uke. I denne ordnin-
gen ble de faglig svake elevene prioritert.

Hva skal innholdet i en matematikksamtale 
være?
I planleggingsfasen viste det seg fort at det 
fantes forskjellige tolkninger i kollegiet av hva 
en matematikksamtale skulle innebære. Fire 
forskjellige modeller ble diskutert. 
– Diagnostiserende samtale
– Utviklingssamtale
– Vurderingssamtale
– Støtteundervisning

For mange var det naturlig at samtalen skulle 
være diagnostiserende. Det gjaldt å undersøke 
elevenes tenkemåter og å utnytte den lille grup-
pestørrelsen under samtalene til å få innblikk 
i elevenes matematiske begrepsstrukturer og 
språk. Dette skulle skje i en situasjon der de 
jobbet med en utfordrende oppgave. Etter først 
å ha prøvd ut egenproduserte oppgaver ble opp-
gaver fra «Alle teller!» (McIntosh, 2007) brukt 
i samtalene.

Andre kolleger var opptatt av å bruke mate-
matikksamtalen mer som en slags utviklings-
samtale. Her ville de fokusere mer på generelle 
læringsstrategier og forholdene rundt læringen. 
Samtalen skulle virke bevisstgjørende på vesent-
lige faktorer rundt læringsprosessen, både når 
det gjaldt trivsel, motivasjon, utholdenhet, kon-
sentrasjonsevne og engasjement. Lærerne ville 
skaffe seg innsikt i disse aspektene ved elevenes 

profil samtidig som elevene selv fikk anledning 
til å formulere hva som var vesentlig for dem og 
hvordan de så på seg selv i en læringsprosess.

Andre igjen ønsket å bruke samtalen som 
en mer faglig relatert vurderingssamtale der de 
håpte å få et bedre innblikk i elevenes ferdig-
hetsnivå, løsningsstrategier, tenkemåter, men 
også begrensningene som hindrer prestasjo-
nene. En slik uformell vurderingssamtale ble 
ikke systematisk knyttet til karakterfastsettel-
sen i faget.

Andre igjen så på samtalen som en utvidet 
mulighet til å undervise elevene. Gjennom sam-
talen skulle elevene kunne lære noe nytt. I den 
lille gruppen ville forholdene være optimale for 
at en kunne drive undervisning med direkte til-
bakemeldinger, raskere progresjon og en lettere 
pendling mellom formidling, tilbakemelding, 
spørsmål, oppklaring, utfordring og presta-
sjon. I noen tilfeller ville det kunne fungere 
som støtte undervisning, i andre tilfeller ville 
fokus være på begrepslæring. En forestilte seg 
at det ville være lettere å fokusere på begreper i 
en liten gruppe med elever, siden begrepslæring 
nettopp krever språklige utfordringer og reflek-
sjoner der tett oppfølging kan være en fordel.

Dokumentasjon
Lærergruppen falt ikke ned på en felles modell. 
En ønsket ikke å forplikte kollegene på en tolk-
ning, men aksepterte at det fantes forskjellige 
muligheter og at en ville vinne erfaringer med 
de ulike aspektene ved samtalene. Samtidig 
var en opptatt av hvordan en kunne samle 
disse erfaringene både for å lagre dem og for 
å reflektere over dem i ettertid og eventuelt 
trekke konklusjoner som så kunne formidles 
videre. Styringsgruppen for prosjektet utviklet 
da et samtaleskjema som inneholdt kategorier 
som kunne være aktuelle å fokusere på under 
samtalen. Skjemaet i slutten av artikkelen viser 
tydelige spor av de forskjellige tolkningsmodel-
lene som er omtalt overfor.

Det viste seg at skjemaet ikke var brukbart 
i praksis. Det inneholdt for mange kategorier. 
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Bare noen få var aktuelle i de fleste samtalene. 
Andre samtaler utviklet seg slik at det som var 
interessant ikke fant plass i de på forhånd utvi-
klete rubrikkene. En gikk da over til en åpen 
form for dokumentasjon av samtalen der de 
vesentlige aspektene ved den aktuelle samtalen 
skulle refereres uten noen form for på forhånd 
gitt struktur. Likevel opplevde kollegene at 
diskusjonen rundt skjemaet var verdifull. Den 
viste hvilke muligheter som lå i samtalen, og gav 
også en pekepinn i hvilken retning man kunne 
lede samtalen hvis man ønsket det. Arbeidet 
med skjemaet forgikk parallelt med samtalene. 
Nettopp denne parallelliteten gjorde at samta-
lene utviklet seg.

Glimt fra to samtaler 
Elevene har arbeidet med en tidligere eksamens-
oppgave (se rammen). Elevene var kjappe med 
å fortelle at de husket tallet fra denne prøven 
(tallet er 63), og de blir derfor bedt om å for-
klare hvorfor tallet er rett. Etter hvert fortel-
ler læreren at mange elever har svart tallet 30 
på prøven, og ber elevene i gruppen sjekke om 
dette også kan være rett. Elevene kommer ikke i 
gang med det samme, så læreren ber dem sjekke 
punkt for punkt i oppgaveteksten. Etter hvert 
kommer de til at svaret 30 ikke stemmer over-
ens med det siste punktet. En av elevene forteller 
hva han mener et oddetall er for noe: Det kan 
ikke deles på to. Elevene kommer nå i felleskap 
frem til at 3·0 = 0 er et partall. De har ikke tid-
ligere i undervisningen diskutert om tallet 0 er 
et par- eller oddetall, og det er lite sannsynlig 
at de legger en annen definisjon til grunn enn 
den eleven gir ovenfor. Læreren fortalte etter 
samtalen at hun selv ikke helt husket hvordan 
0 ble definert. Så her var elevene med i en ekte 
faglig diskusjon og vurdering som førte til ny 
kunnskap.

Glimt fra en annen samtale: Etter å ha arbei-
det med en matematisk oppgave dreier samta-
len i en retning der elevene prøver å beskrive i 
hvilke situasjoner de mener at de lærer. Tavleun-
dervisningen er en selvsagt læringsarena i deres 

forestilling, også stille arbeid og individuell for-
dypning i en oppgave ses på som en situasjon 
der læring foregår. Elevene er mer usikre på om 
det går an å lære noe gjennom samtale. En av 
elevene avviser denne muligheten fullstendig, 
de andre er noe mer åpne for denne lærings-
muligheten.

Det er interessant å se hvordan elevene 
betrakter sin egen læringssituasjon. Eleven som 
avviser muligheten for læring gjennom samtale 
har kanskje ikke bevisst opplevd denne mulig-
heten. Samtidig har han muligens en oppfat-
ning av at det er lærerautoriteten som forvalter 
læringen og at han i en samtalesituasjon der han 

I denne oppgaven kan du bruke hundrekartet 
nedenfor til hjelp for å finne det hemmelige 
tallet.

– Det hemmelige tallet er delelig med tre.
– Summen av sifrene i tallet er mindre enn ti.
– Sifferet på tierplassen er større enn sifferet 

på enerplassen.
– Differansen mellom sifrene i tallet er 

mindre enn fire.
– Dersom du multipliserer sifrene i tallet med 

hverandre, blir summen av sifrene i svaret 
et oddetall.

Vis at det hemmelige tallet oppfyller alle 
egenskapene som er gitt i punktene.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
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selv er med på å bestemme innhold og konklu-
sjon dermed ikke kan lære noe nytt. Kunnskap 
om slike holdninger vil være verdifull for lære-
ren, både i undervisningen og under planleg-
gingen.

Prosjektevaluering
Dokumentasjonen fra elevsamtalene viser at 
elevene i liten grad bruker fagterminologi når de 
snakker. Det gjør at forklaringene blir upresise 
og haltende. Selv faglig flinke elever har proble-
mer med å finne adekvate ord til sine forklarin-
ger. Videre er det en tendens til at elevene blir 
usikre på egne evner i møte med en matema-
tikkoppgave i en samtalesituasjon, gjerne mer 
usikre enn de har grunn til å være ut fra de for-
utsetningene de faktisk har. Elevenes tidligere 
erfaringer med matematikkoppgaver er at de 
skal ha et rett svar og det kan nesten virke som 
om dette fokuset hemmer dem i å tenke logisk 
og kreativt.  Dokumentasjonen fra samtalene er 
imidlertid ikke entydig. Flere elever fikk «aha-
opplevelser» etter å ha hørt på forklaringen til 
en medelev og de aller fleste elevene var enga-
sjerte og aktive i samtaletiden. 

Skolens vurderingsgruppe gjennomførte i 
avslutningsfasen flere intervjuer med utvalgte 
lærere og elever fra hvert trinn. Gruppen fant at 
innholdet i samtalen varierte en del, men at der 
også var klare fellestrekk. I hovedsak var det to 
varianter av samtalepraksis som utmerket seg. 
Det ene var at elevene løste oppgaver på for-
hånd, gjennomgikk dem og diskuterte så disse 
på matematikksamtalen. Det andre var at man 
startet på en ny oppgave på selve samtalen og at 
elevene resonnerte, tenkte høyt rundt denne og 
jobbet ut et løsningsforslag sammen. 

De fleste lærerne så det som viktig at det var 
elevene som snakket og var aktive i stedet for 
læreren. Lærerens rolle ble, i tillegg til å finne 
den gode oppgaven, å stille de gode spørsmå-
lene, få frem elevenes tanker og å skape faglig 
diskusjon. I ettertid er det lett å tenke at lærerne 
burde ha hatt mer felles opplæring i dette før en 
startet med matematikksamtaler og fremtidig 

utviklingsarbeid ved skolen kan ta hensyn til 
dette.

Lærernes fokus på matematikkspråket syntes 
å variere. Enkelte lærere var veldig bevisst på å 
jobbe med det, andre i mindre grad.  Oppgave-
typene varierte, men en åpen oppgave eller en 
oppgave med flere løsningsmåter ble foretrukket 
blant lærerne. 

Skillelinjen mellom hva som var støtteun-
dervisning og hva som var en dialogorientert 
matematikksamtale kom tydelig frem når man 
studerte hvem som var aktive og hvilke roller 
elever og lærere hadde. I grupper med faglig 
svake elever lignet gjerne samtalene mer på tra-
disjonell støtteundervisning. En årsak til dette 
kan være at de faglig svake elevene virket mer 
opptatt av å gjøre ting riktig og komme frem til 
rett svar, og de evnet dermed i mindre grad å se 
verdien av prosessen. 

Selve organiseringen av samtalen viste seg 
å være den største praktiske utfordringen med 
matematikksamtalen. Det var vanskelig å få 
elever til å huske at de skulle møte til rett tid. 
De måtte ofte hentes fra klassen. Tidvis var det 
vanskelig å finne egnede rom til gjennomfø-
ringen. Imidlertid kom det ingen klager fra de 
andre lærerne på at elever ble tatt ut av deres 
undervisning. 

Relativt få elever klarer å beskrive noe kon-
kret utbytte av samtalen. Enkelte svar viser 
imidlertid at noen elever ble klar over feil som 
de ikke tidligere var bevisst. Noen elever fortel-
ler at det er positivt å være i liten gruppe og få 
tett oppfølging. Andre påpeker fordelen av at 
læreren blir bedre til å se hva den enkelte sliter 
med. Ingen av elevene reflekterte over det språk-
lige elementet i matematikken. Et slikt fokus 
krever kanskje mer modningstid både hos elever 
og lærere.

Svarene fra lærerne viser at de er usikre på 
om matematikksamtalen isolert sett fører til økt 
kompetanse for elevene, men vi får tilbakemel-
dinger på at samtalen utfyller undervisningen 
på en god måte. Man ønsker gjerne å fortsette 
med elementer av samtalen selv om den fysiske 
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tiden avsatt til matematikksamtalen skulle falle 
bort ved prosjektets slutt. 

Det er et klart behov for å jobbe strukturert 
videre med språklige elementer i matematikk. 
Lærerne melder om bedre innsikt i enkeltele-
vers kompetanse og at samtalene delvis har ført 
til endring av praksis i klasserommet. Slikt sett 
kan en si at prosjektet har vært vellykket. Sam-
talene har også vært et tydelig signal til foreldre 
og elever om at matematikk prioriteres og tas på 
alvor på skolen.

Skolen er organisert slik at det meste av 
ansvaret for den daglige driften og utviklingsar-
beidet faller på trinnlederne. Det matematikk-
didaktiske utviklingsarbeidet er en av mange 
saker på agendaen. Utviklingsarbeid har et 
langsiktig perspektiv og er dermed en sak som 
lett kan bli utsatt når kollegiet må løse mer 
presserende problemer knyttet til utfordrende 
elever, timeplaner og arbeidsplaner. En forutset-
ning for å lykkes med et faglig utviklingsarbeid 
er at trinnlederne avsetter nok fellestid til fag-
didaktiske diskusjoner og gir dette arbeidet den 
nødvendige prioritet.

Avslutning 
I prosjektperioden har skolen gjort forsøk med 
ulike organisatoriske og metodiske modeller for 
en læresamtale i matematikk. Det har vært flere 
fagsamlinger, alt fra langdager på skolen til hel-
dagsseminar utenfor skolen. I denne tiden har 
skolens prosjektgruppe og den eksterne men-
toren spilte en aktiv rolle. De utviklet sammen 
en konkret handlingsplan som nok har vært et 
nyttig verktøy i utviklingsprosessen. 

Innledningsvis ble det slått fast at snittet på 
matematikkeksamen i 2009 hadde økt betrak-
telig. Vi har ikke noe belegg for å dra den kon-
klusjonen at dette skyldes satsingen på mate-
matikksamtalen alene. Men diskusjonene på 
fagsamlingene knyttet til utprøvingen av mate-
matikksamtalene, har utvilsomt økt lærernes 
bevissthet om det språklige aspektet ved mate-
matikkundervisningen og styrket lærernes fag-
lige stolthet. Det har gitt lærerne større forstå-
else for de vanskene elevene har med å lese tekst 
og løse matematikkoppgaver, og dermed er det 
grunn til å tro at kvaliteten på undervisningen 
er forbedret.

Sjekkpunkt
Merknader, 

problemstillinger

28/8: TEST om TALL, 1/9: samtale

1/11: Test om ALGEBRA, 3/11: samtale

15/8: Test om statistikk og sannsynlighet, 
21/8: samtale
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Observasjon av 
eleven i prøve-
situasjonen

Hvordan begynner 
eleven?

Hvilke hjelpemidler 
brukes og hvordan?

28/8: Starter med å finne fram regelboken.

1/11: Rekker opp hånden og spør om de kan 
skrive med blyant. Studerer oppgavene lenge 
før han begynner.

21/8: Forstår ikke oppgaven, prøver å søke 
hjelp hos lærer/ medelev

Ferdigheter Hvilke ferdigheter 
(algoritmer) viser 
eleven? 

1/9 Behersker posisjonssystemet for 
desimaltallene

3/11: Klarer å erstatte bokstaver med tall og 
bruke det i praktisk eksempel

21/8 Kan finne antall mulige kombinasjoner, 
bruker brøk for å angi sannsynlighet
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Forståelse Klarer elevene 
å utnytte sine 
ferdigheter til å se 
sammenhenger?

Kan elevene 
foreslå flere 
løsningsmetoder?

Hvordan tenker 
eleven?

Selvstendighet Foretrekker eleven 
å samarbeide med 
medelevene?

Hvorfor/hvorfor ikke?
Kommunikasjon Hvordan presenterer 

eleven løsningen?

I hvor stor grad 
brukes fagbegrep?

Kommuniserer du 
toveis med eleven?

Fremmer eleven sine 
synspunkter i forhold 
til medelevene?
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Holdninger/ 
Motivasjon

Hvilken holdning 
viser eleven til 
testoppgavene og 
faget generelt?

Hva motiverer 
eleven til innsats?

Når synes eleven 
matematikk er gøy?

Arbeidsmåter, 
utholdenhet, 
regelmessighet

Hvordan jobber 
eleven på skole 
og hjemme med 
matematikk?

Hvor lenge klarer 
eleven holde 
konsentrasjonen?

Hvor stor 
oppfølging ønsker/ 
trenger han/ 
hun fra lærer i 
arbeidsøkter?

Fremtiden
Matematikklærerne ønsker i framtiden å over-
føre de positive erfaringene fra samtalene i små-
grupper til klasserommet. Siden organiseringen 
av samtalene i smågrupper har vist seg å være 
tidkrevende og kostbar vil en også prøve ut 
andre muntlig baserte tiltak. Noen av disse er 
allerede under planlegging. 
– Elevene lager en mattequiz med fire svar-

alternativ der tre er sanne og en er usann 
(hvem skal ut?).

– Elevene «leker» muntlig eksamen, to og to 
par jobber sammen og så bytter de på rol-
lene. 

– De enkelte trinn i løsningsprosessen av 
en ligning blir klippet opp og elevene på 
gruppen blir bedt om å pusle dem sammen 
igjen og begrunne sine valg, 

– Tegne figurer etter muntlig instruksjon.
– Jobbe i par for å forklare matematikk-

begreper for hverandre muntlig.
– Muntlige tester
– Temadager med øvelser som oppfordrer til 

dialog og muntlig samarbeid (ekskursjo-
ner, byvandringer, geometridager)

Utviklingsprosjektet ved Hop ungdomsskole 
har bidratt til å fremme samtalekulturen i 
undervisningen og det har vist seg mulig å heve 
kvaliteten på undervisningen gjennom fokus på 
kommunikasjon.

Referanser
McIntosh, A. (2007). Alle teller!. Trondheim: Mate-

matikksenteret
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Line I. Rønning Føsker

På god vei med  
antall, rom og form?
Nasjonal evaluering
På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjen-
nomførte Barnehagesenteret ved Høgskolen i 
Vestfold evaluering av hvordan ulike instan-
ser implementerer den nye rammeplanen for 
barne hagens innhold og oppgaver (Kunnskaps-
departementet, 2006). Undersøkelsen er rettet 
mot praksis i barnehagene og mot barn og for-
eldres erfaringer. Evalueringen som ble sluttført 
våren 2009, er presentert i rapporten «Alle teller 
mer»1  (Østrem et al., 2009). Den er brukt som 
underlagsmateriale for St.meld. nr. 41 Kvalitet i 
barnehagen (Kunnskapsdepartementet, 2009). 

Rapportens tittel er flertydig idet den viser 
til et hovedfunn om at alle deler av barnehage-
Norge må telle på småpengene når en skal 
implementere en ny rammeplan. Det er fordelt 
midler til arbeidet, men summen står ikke i 
forhold til den krevende jobben det er å imple-
mentere en ny plan, spesielt ikke når rapporten 
også avdekker et stort kompetansebehov i hele 
barnehagesektoren. Tittelen spiller også på at 
barn utsettes for «telling», gjennom at det er økt 
fokus på målbare ferdigheter og kartlegging av 
barn. Barns medvirkning er også i fokus. Alle 
barn teller mer i form av at de blir sett og har 

verdi. Medvirkning er et krevende tema og et 
av de sentrale begrepene fra rammeplanen som 
forskergruppen mener er nødvendig å jobbe mer 
med. Det samme gjelder begrepet dokumenta-
sjon og arbeid med fagområdene. I denne artik-
kelen ser jeg hovedsaklig på funn for fagområ-
det «Antall, rom og form» fra styreres svar på 
spørreskjemaintervju og fra intervju med før-
skolelærere og assistenter.

Kompetanseheving?
Evalueringen viser at det nye fagområdet for 
matematikkarbeidet i barnehagen har gjort et 
synlig og positivt inntog i norske barnehager. 
På alle nivåer vektlegger man spesielt arbei-
det med «Kommunikasjon, språk og tekst» og 
«Antall, rom og form» (heretter forkortet ARF). 
Siden matematikk først kom inn som fag i før-
skolelærerutdanningen med 2 vekttall i 1995 
og utvidet til 10–15 studiepoeng i 2003, er det 
mange førskolelærere som ikke har matematikk 
i sin utdanning. Departementets siste strategi 
for kompetanseutvikling (KD, 2007) har ikke 
fokus på fagområdet antall, rom og form. Det 
er derfor interessant å se nærmere på hvordan 
barnehagene selv driver kompetanseheving 
innenfor fagområdet.

I styrerundersøkelsen (spørreskjema) sier 
81 % av styrerne at personalet i stor eller noen 
grad har møtt ARF i kompetansehevende tiltak 
siste året. 42 % av styrerne sier de har arbeidet 

Line I. Rønning Føsker
Høgskolen i Vestfold
Line.i.r.fosker@hive.no



tangenten 2/2010 37

systematisk med fagområdet det siste året. Det er 
imidlertid bare 26 % som har hatt kompetanse-
hevende tiltak i kombinasjon med systematisk 
arbeid med ARF i egen barnehage. Med bak-
grunn i disse tallene kan en stille spørsmål ved 
om kompetanseheving innen matematikk blir 
tilfeldig. 

Tall og telling lite krevende
I styrerundersøkelsen rapporterer 46 % av sty-
rerne at de vurderer ARF som et lite krevende 
fagområde å omsette i praksis. Dette står i kon-
trast til  intervjuer med førskolelærere, der de 
omtaler fagområdene som store og opplever 
lite tid til fordypning. Men hva kan være årsa-
ken til at styrerne opplever fagområdet som lite 
krevende? Figur 1 leder mot noen svar på dette 
spørsmålet.

Aktiviteter som konstruksjonslek, spill og 
matlaging scorer høyest blant de ulike alternati-
vene. Dette kan være en forklaring på at mange 
styrere synes dette fagområdet er lite krevende. 
De mener at man alltid har arbeidet mye med 
slike aktiviteter. Dette er også aktiviteter som 
alle barnehagene sier de har, spesielt med de 
eldste barna. Siden vi vet at disse aktivitetene 
tradisjonelt er sentrale i norske barnehager, er 
det vanskelig å si om formulering av nytt fag-
område gjør at de brukes mer bevisst.  

Styrerne fremholder at det planlegges akti-
viteter med telling, størrelser og former. Hele 
97 % mener dette har vært jobbet noe eller 
ganske mye med i planlagte aktiviteter hos de 
eldste barna, dette gjelder 75 % hos de yngste 
barna. Dette er gode tall. Barneintervjuene gir 
også informasjon om at førskolegrupper og 
samlinger er planlagte situasjoner som utnyt-
tes til arbeid med dette fagområdet.

I kontrast til hva styrerne rapporterer, ser 
ikke foreldrene at det jobbes mye med ARF. 
Fagområdet scorer relativt lavt hos foreldrene 
når de blir spurt om i hvor stor grad de har inn-
trykk av at barnehagen har arbeidet med det i 
dette barnehageåret. Hele 13 % av foreldrene 
mener barnehagen har jobbet lite med dette 

fagområdet. Kun «nærmiljø og samfunn» og 
«etikk, religion og filosofi» har svakere resul-
tat. Når det gjelder hvilke arbeidsformer som 
brukes innen fagområdet har også foreldre og 
styrere forskjellige oppfatninger. For eksempel 
er det bare 20 %  av foreldrene som mener at det 
drives temaarbeid med fokus på matematikk i 
deres barnehage, mens 75 %  av styrerne mener 
dette gjøres med de eldste barna. Dette kan ha 
sammenheng med utfordringer ved dokumen-
tasjonsarbeidet, som også er et hovedfunn i 
evalueringen. Det kan også være interessant i 
videre forskning å se nærmere på i hvilken grad 
fagområdet ivaretas når det «er med» i et tema-
arbeid eller prosjekt. Kanskje det sjelden blir 
«fokus-fagområde», men oftere blir en mindre 
del av tverrfaglig arbeid?

Rom lite vektlagt
Noen arbeidsmåter og faglige områder peker 
seg ut i denne undersøkelsen. I arbeidet med de 
eldste barna (3–6 år), er det 24 % som ikke eller 
i liten grad har brukt sanger, regler og fortel-
linger med matematikkinnhold.  27 % har ikke 
eller i liten grad arbeidet med det fysiske miljøet 
for å tilrettelegge for utvikling av romforståelse. 
Hvis det er slik at fagområdet ARF handler mest 
om «antall» og mindre om «form» og minst om 
«rom», er dette en skjevfordeling som ramme-
planen ikke legger føringer for. Kan det være 
slik at romforståelse oppleves som et krevende 
tema, at dette er en del av fagområdet som per-
sonalet føler seg usikre på?  Intervjuene med 
førskolelærere og assistenter gikk ikke i dybden 
på dette. En mulig årsak kan være at personale 
uten utdanning i matematikkdidaktikk trolig 
opplever tall og utvikling av tallforståelse som 
«ordentlig matematikk», siden tall er en vanlig 
første assosiasjon når man hører ordet matema-
tikk. Rom og form kan på den annen side asso-
sieres til skolegeometri og dermed være van-
skeligere å oversette til meningsfullt didaktisk 
arbeid med barn i alderen 0–6 år. Det er aktuelt 
å se nærmere på dette i videre forskning.

Når det gjelder arbeid med de eldste barna 
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rapporterer hele 26 % at de har arbeidet lite eller 
ingenting med tema- eller prosjektarbeid i ARF, 
og 32 % har arbeidet lite eller ingenting med 
bevisstgjøring av voksenrollen. Et overraskende 
stort antall benytter seg ikke av temaheftet som 
er utarbeidet for fagområdet.

Resultater fra undersøkelsen viser at prosent-
satsene på aktiviteter og arbeidsformer med de 
yngste barna, er gjennomgående lavere enn med 
de eldste. For eksempel rapporterer hele 52 % 
at en ikke eller i liten grad har arbeidet med 
matematikk i tema- eller prosjektarbeid med 
de yngste. Førskolelærerintervjuene understøt-
ter dette funnet. Arbeid med «Antall, rom og 
form» (eller ARF) er i større grad er rettet mot 
de eldste barna. Unntaket er bruk av sanger, 
regler og fortellinger med matematikkinnhold. 
Dette kan imidlertid like gjerne handle om at 
det synges mer med de yngste, enn at dette er en 
arbeidsform som knyttes til fagområdet. 

Det er positivt å se at de som rapporterer at 
de jobber mye med fagområdet, også arbeider 
«bedre.» De varierer i større grad mellom ulike 
arbeidsmåter, de jobber med matematikklæring 
både planlagt og i hverdagssituasjoner, de jobber 
mer med romforståelse, de bruker fagområ-
det i tema- og prosjektarbeid og de vektlegger 
bevisstgjøring rundt voksenrollens betydning 

for barns matematiske utvikling. Dette tyder 
på at mer fordypning også øker sjansen for at 
man jobber med de mer krevende delene av fag-
området.

Ja til læring, men didaktisk usikre
Evalueringen avdekker at læring er et begrep 
som vektlegges mer i barnehagen, og førskole-
lærerne sier de opplever at rammeplanens fag-
områder legitimerer at de driver faglig arbeid. 
Samtidig er det vanskelig å få tak i fagspråket 
deres, og det kan virke som om man i liten grad 
planlegger med tydelige faglige fokus, noe som 
også gjelder arbeidet med ARF. Intervjuene 
tyder på at førskolelærerne til en viss grad ser at 
de trenger mer fordypning i fagområdene. De 
etterlyser mer tid til dette. De oppfatter fagom-
rådene som omfattende.

Svensk forskning om førskolelæreres for-
hold til matematikk i barnehagen (Doverborg, 
2008; Doverborg & Pramling Samuelsson, 2001, 
2006) viste at deres holdninger og arbeidsmå-
ter i faget kunne deles i 4 hovedkategorier; 1. 
Matematikk hører ikke til i barnehagen, barna 
møter det tidsnok i skolen, 2. Matematikk er 
viktig for skoleforberedelse og gjøres i avgren-
sede aktiviteter, 3. Matematikk er en naturlig 
del av alle hverdagssituasjoner, og barn lærer det 

Figur 1: Prosentandel styrere som har arbeidet noe/mye med de ulike arbeidsformene inneværende barnehageår, 

aldersgruppen 3-6 år i røde stolper og 0-2 år i blå stolper
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av seg selv, og 4. Matematikk må problemati-
seres og synliggjøres for barnet i meningsfulle 
situasjoner. Det er relevant å benytte de fire 
kategoriene for å belyse arbeid med fagområdet 
i barnehager vi var i kontakt med. Styrerunder-
søkelsen viser at barnehagenes arbeid med både 
de eldste og yngste barna har fokus på tall og 
generell begrepslæring i uformelle læringssitua-
sjoner. Dette tyder på at personalet er bevisste 
på matematikken i lek og hverdagssituasjoner. 
Intervjuene og brevintervjuene med førskolelæ-
rere understøtter dette. De er entusiastiske over 
å se at det er mye matematikk i aktiviteter som 
de allerede har; som papirbretting, snømann-
bygging klosselek, eventyr, butikklek, rollelek 
og matlaging. Mange sier de har blitt opptatt 
av barns iver etter å telle, og de gjennomfø-
rer planlagte aktiviteter med fokus på telling, 
størrelser og former. Men i intervjuene sier 
de ingenting om hva som er viktig for at barn 
skal lære matematikk i disse aktivitetene. Det 
virker altså ikke som disse aktivitetene planleg-
ges eller gjennomføres på en annen måte tross 
oppdagelsen av faglig innhold. De amerikan-
ske matematikkdidaktikerne Ginsburg og Ertle 
omtaler denne arbeidsmåten som «hit or miss 
mathematics»(Ginsburg & Ertle, 2008). De viser 
til at det er tilfeldig hvilke barn som opplever 
planlagt matematikkarbeid i barnehagen, og til 
at det er usikkert om de lærer noe av det. Fortel-
linger om strukturert arbeid med matematikk 
kommer tydeligst frem når personalet omtaler 
samlinger og når barna forteller oss om språk- 
og matematikklæring i førskolegruppene.

Bevissthet i forhold til hvilket lekemateriell, 
læremidler og utstyr som er sentrale for å nå 
fagområdets prosessmål er lite synlig i inter-
vjuene. Eksempelvis svarer en førskolelærer 
på småbarnsavdeling at de har puslespill, teg-
neark og blyanter tilgjengelig, når vi spør om 
hvilket utstyr de har på avdelingen som kan 
gi barna erfaringer med antall, rom og form. 
Materiell, leker og utstyr som stimulerer barns 
utvikling av romforståelse (plassering, orien-
tering og lokalisering) blir ikke reflektert over. 

Intervjuene understøtter styrerundersøkelsens 
indikasjoner på at romdelen av fagområdet er 
lite vektlagt. Dette gir indikasjoner på at det 
kanskje kan skyldes at personalet har svakere 
faglig og didaktisk kompetanse på nettopp dette 
området.

På bakgrunn av disse momentene er det vårt 
inntrykk at barnehagepersonalet veksler mellom 
å se på fagområdet som viktig for skoleforbere-
delse og gjøres i avgrensede aktiviteter (kategori 
2), og at fagområdet er en naturlig del av alle 
hverdagssituasjoner hvor barn lærer det av seg 
selv (kategori 3). Det bevisste arbeidet med fag-
området som man kan si kjennetegner kategori 
4, og som er tydelig i rammeplanens tekst om 
fagområdet, er ikke tydelig i uttalelsene til før-
skolelærerne. 

Dersom rammeplanens intensjon om å 
«styrke barnas nysgjerrighet, matematikkglede 
og lyst til å utforske matematiske sammenhen-
ger» (KD 2006: 43) skal realiseres, må matema-
tikk i barnehagen være noe mer enn telling, noe 
som i større grad utfordrer barna. Våre funn kan 
tyde på at for å oppnå dette, må man arbeide 
mot en økt matematikkdidaktisk bevissthet hos 
personalet i norske barnehager.

Noter
1 En evaluering av hvordan Rammeplan for 

barnehagens innhold og oppgaver blir inn-
ført, brukt og erfart (Østrem, et al., 2009). 
Mer informasjon om metodevalg osv. i eva-
lueringen står i den elektroniske utgaven av 
rapporten.

Referanser
Doverborg, E. (2008). Svensk förskola. In E. 

Doverborg & G. Emanuelsson (Eds.), Små 
barns matematik (s. 1–9). Göteborg: Göte-
borgs universitet, NCM.

Doverborg, E., & Pramling Samuelsson, I. (2001). 
Små barn i matematikkens verden. Oslo: 
Pedagogisk forum.

(fortsetter side 29)
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Gry Anette Tuset

Skolefagsundersøkelsen
Skolefagsundersøkelsen 2008/2009 er en nasjo-
nal kartlegging av hvordan ungdomsskolelæ-
rere mener at informasjonsteknologien (IKT) 
blir brukt i undervisningen. Den bygger på 8 
spørreskjemaer som inneholder fagspesifikke og 
generelle spørsmål rettet mot lærere som under-
viser på ungdomstrinnet enten i norsk, mate-
matikk, engelsk, naturfag, samfunnsfag, kunst 
og håndverk, musikk eller kroppsøving. I denne 
artikkelen vil jeg fokusere på noen av resulta-
tene fra 159 ungdomsskolelærere som svarte 
på matematikkskjemaet. Mer informasjon om 
selve undersøkelsen som helhet kan en finne i 
rapporten: «Utdanning, fag og teknologi; Skole-
fagsundersøkelsen» (Vavik et. al., i trykk). 

Lærernes bruk av IKT 
Undersøkelsen viser at IKT blir sjelden brukt i 
matematikkundervisningen. Faktisk er matema-
tikkfaget ett av fagene der lærerne rapporterer 
om minst bruk av IKT i undervisningen. Bare 
lærerne i kroppsøving sier de bruker IKT sjeld-
nere enn lærerne i matematikk. Figur 1 viser en 
oversikt over hvor ofte lærerne sier de bruker 
ulike IKT-ressurser, der variablene er samle-
begreper som inneholder flere enkeltspørsmål. 

Vi ser at elevene bruker mellom «svært sjelden» 
og «av og til» IKT i matematikkundervisningen, 
på tross av at kunnskapsløftet fremhever bruk 
av digitale hjelpemiddel som en naturlig del i 
en matematisk aktivitet (Utdanningsdirektora-
tet, 2006). Undersøkelsen viser at ca. 25–30 % 
av lærerne lar elevene bruke IKT regelmessig 
i undervisningen, hovedsakelig nettressurser, 
pedagogisk programvare og regneark. Elevene 
får svært sjelden velge selv når og hvilke pro-
grammer de vil bruke i ulike situasjoner i mate-
matikkundervisningen. (se figur 1).

Regneark er den IKT-ressursen som oftest blir 
brukt i matematikkundervisningen. Det er ikke 
overraskende, siden dette verktøyprogrammet 
står eksplisitt i kunnskapsløftet (LK06), der fer-
digheter i regneark er et av kompetansemålene i 
8.–10. årstrinn. I tillegg er bruk av regneark blitt 
et obligatorisk hjelpemiddel på eksamen. I vur-
deringsveiledningene for eksamen i matematikk 
for 10. trinn står det: «En løsning uten bruk av 
regneark i en oppgave som kreves løst på regne-
ark, kan ikke betraktes som en fullgod løsning» 
(Utdanningsdirektoratet, 2009, s. 9). Likevel 
viser undersøkelsen at 14 % av lærerne sier de 
aldri eller svært sjeldent lar eleven arbeide med 
regneark i undervisningen. Når elevene bruker 
regneark, er det for å behandle og presentere 
data og som et verktøy til å løse problemer. Elev-
ene bruker sjelden regne ark til modellering og 
simulering. Pedagogisk programvare og ulike 
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nettressurser blir sjelden brukt. Lærerne sier 
de lar elevene bruke disse programmene oftere 
til å trene på matematiske ferdigheter, enn til 
og utforske et begrep i matematikken. Figur 1 
viser at dynamisk geometriprogram og graf-
tegningsprogram svært sjelden blir brukt på 
ungdomstrinnet. Siden de er fagspesifikke og 
ofte knyttet til bestemte emner i matematik-
ken, vil frekvensen av disse programmene bli 
påvirket av emnets omfang i ungdomsskolen. 
Det er kun 3–5 % av lærerne som sier at elevene 
er regelmessige brukere av disse programmene, 
mens hele 55–67 % av lærerne sier elevene aldri 
eller svært sjelden bruker dem. Dette er tyde-
ligvis ukjente programmer for en del lærere, 
siden 40 % av lærerne sier de ikke har tilgang til 
disse programvarene. Graftegningsprogram blir 
oftest brukt til å tegne grafer og mindre brukt 
til å studere egenskaper til funksjoner, eller til å 
representere praktiske situasjoner grafisk. Geo-
metriprogram blir mest brukt til å konstruere 
og utforske figurer, og mindre til og utforske 
geometriske sammenhenger. 

Hvorfor bruker ikke lærerne IKT oftere?
Det er mange som har tro på teknologiens 
inntog i skolen og ikke minst i matematikk-
faget, likevel blir ikke IKT brukt i særlig stor 

grad i undervisningen. Forskere prøver å finne 
forklaringer på dette og ikke minst på hvorfor 
potensialet som IKT har i læring av matema-
tikk ikke blir utnyttet mer. Dunham og Hen-
nessy (2008, s. 375) sier at bruk av IKT kan ha 
positiv påvirkning på elevenes læring, at IKT 
har potensial til å forandre undervisningen og 
læringen i matematikk, og at IKT kan bidra til 
at mer avansert tenking i matematikk kan bli 
mer tilgjengelig for elevene. Dette viser en stor 
optimisme på IKT sine vegne. Det er derfor 
aktuelt å se nærmere på ulike forklaringer til 
lærernes såkalte mangelfulle utnyttelse av IKT. 

I følge Cosette Crisan og hennes kollegier er 
mangel på maskinpark en av de fem største bar-
rierene for at lærerne skal ta i bruk ny teknologi 
(Crisan et al., 2007). I vår undersøkelse har fles-
teparten av lærerne tilgang til og bruker data-
maskiner daglig. Undersøkelsen viser at 79 % 
av lærerne sier de har tilgang til elevmaskiner 
tilkoblet internett i klasserommet, der 20 % 
sier de alltid har tilgang. Videre har 56 % av 
lærerne tilgang til Smartboard i klasserommet. 
Når det gjelder tilgang til ulike IKT-ressurser, 
sier bare 4 % at de ikke har tilgang til regne-
ark, mens hele 40 % sier de ikke har tilgang 
til graftegningsprogram og geometriprogram. 
Selv om dette viser at tilgjengelighet og kjenn-

Figur 1: Hvor ofte lærerne sier de bruker IKT i matematikkundervisningen,  

1 er «aldri», 2 er «svært sjelden», 3 er «sjelden», 4 er «av og til», 5 er «ofte», 6 er «svært ofte»
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skap til datamaskiner har økt de siste årene, er 
det viktig å huske at rammebetingelser fort-
satt spiller en avgjørende rolle i integreringen i 
klasserommet. Samtidig sier SITES-rapporten 
at tilgang på utstyr er nødvendig, men ikke en 
tilstrekkelig faktor for pedagogisk bruk av IKT 
(Ottestad, 2008).

En forklaring på lærernes vegring mot å ta 
i bruk IKT, er at de ikke har tro på at IKT kan 
bidra positivt i læring og undervisning. Lærerne 
i vår undersøkelse rapporterer en mer positiv 
enn negativ holdning til bruk av IKT i under-
visningen. De mener IKT åpner for å presentere 
faglige tema på en mer interessant måte, og de 
fleste ser fordelene ved å ha tilgang på mer vari-
erte læremiddel. Samtidig sier de at IKT spiller 
en underordnet rolle for å oppnå gode resul-
tater, da andre faktorer er mye viktigere. Den 
viktigste indikatoren for om lærerne mener IKT 
kan bidra positivt i læring og undervisning, er 
om de tror bruk av IKT påvirker elevers pre-
stasjoner i matematikk. Undersøkelsen viser 
at flesteparten av lærerne har tro på at bruk 
av IKT påvirker prestasjonene i matematikk. 
Det er mer uklart på hvilken måte bruk av IKT 
påvirker elevenes prestasjoner. En kunne kan-
skje forvente at lærere som bruker pedagogisk 
programvare til å trene på ferdigheter, har større 
tro på at det nettopp fremmer ferdighetstrening, 
enn ikke-brukerne. Undersøkelsen viser her 
små sammenhenger. Hva skiller da lærerne som 
bruker eller ikke bruker pedagogisk program-
vare? De lærerne som ikke bruker pedagogisk 
programvare, velger ikke å bruke tid på det i 
undervisningen fordi de mener det fokuserer 
mer på rette svar uten at elevene forstår hva 
som skjer. De lærerne som velger å bruke det i 
undervisningen, mener det er verd tiden og har 
positiv effekt på elevenes prestasjoner.  Videre 
viser undersøkelsen at lærerne til en viss grad 
er enige i at bruk av verktøyprogram kan være 
med på å fremme elevers forståelse i matema-
tikk. Det vil si at bruk av verktøyprogrammene 
bidrar til større forståelse hos elevene, enn om 
de ikke brukte det. Jeg skriver til en viss grad 

her, fordi lærerne er gjennomgående mindre 
enige i at bruk av verktøyprogram fremmer for-
ståelse, enn at bruk av pedagogisk programvare 
fremmer ferdigheter. Det er heller ikke slik at 
det er de lærerne som bruker verktøyprogram-
mene oftest, som er mest enige i at det bidrar til 
å fremme forståelse hos elevene. Det er kun de 
lærerne som bruker geometriprogram som er 
mer enige i at bruken fremmer forståelse hos 
elevene. 

SITES mener lærernes pedagogiske oriente-
ring spiller en avgjørende rolle for hvordan IKT 
utnyttes i læringen (Ottestad, 2008). Lærerne i 
vår undersøkelse mener at en bør fokusere på 
problemer og kreativitet i matematikkfaget, der 
elevene finner fram til egne måter å løse pro-
blemer på gjennom diskusjoner. Det å oppnå 
forståelse er et primært mål for disse lærerne. Vi 
kan si at lærerne i studien føler seg mest hjemme 
innenfor et reformorientert syn på faget, læring 
og undervisning. De er mindre enige i et mer 
tradisjonelt syn, der matematikk i hovedsak 
består av et sett ferdige regler og prosedyrer 
som elevene lærer best gjennom en undervis-
ning som fokuserer på effektive prosedyrer. En 
kan derfor si at lærerne i vår undersøkelse er 
enige i en pedagogisk orientering som SITES-
rapporten etterlyser. Hvorfor utnytter ikke da 
lærerne potensialet som IKT har til å støtte opp 
om en slik pedagogisk orientering? Selv om 
lærerne uttrykker et reformorientert syn, betyr 
ikke det nødvendigvis at det vises igjen i deres 
praksis. I denne undersøkelsen har vi ikke for-
utsetning for å uttale oss om hva som egentlig 
skjer i klasserommene, men lærerne har blitt 
spurt om hvilke aktiviteter og organiseringer de 
vektlegger i sin praksis. Lærerne sier de vektleg-
ger en praksis hvor elevene i hovedsak jobber 
individuelt med oppgaver og arbeidsplaner, 
der undervisningen i hovedsak består av lærer-
styrte instruksjoner og gjennomganger. Lærerne 
vektlegger i mindre grad skapende aktiviteter, 
elev- og klasseromsdialoger og samarbeid om 
ut forskende aktiviteter. De lærerne som bruker 
IKT oftest, sier de vektlegger en skapende og 
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medvirkende praksis, men samtidig tenderer 
de mot et tradisjonelt syn på faget, læring og 
undervisning. Det kan være noe av årsaken til at 
IKT i hovedsak blir brukt til å behandle, presen-
tere, tegne og konstruere matematiske objekter, 
og mindre til utforskende aktiviteter der elevene 
utnytter de dynamiske egenskapene program-
mene har.  

Kan lærernes manglende kompetanse og 
selvtillit både i faget og ved bruk av IKT være 
årsaken til at IKT ikke blir brukt i matematikk-
undervisningen? De fleste lærerne i vår undersø-
kelse har sin utdanning fra en høgskole og 56 % 
av lærerne har 60 studiepoeng eller mer i mate-
matikk i sin utdannelse. Det er bare 2 lærere 
som har master/hovedfag i matematikk, og det 
er fagene norsk og matematikk som har den sva-
keste utdanningsprofilen blant alle lærerne som 
har svart på Skolefagsundersøkelsen. De fleste 
matematikklærerne i undersøkelsen har veldig 
høy selvtillitt i det å være matematikklærer. De 
liker å undervise i faget og føler seg matematisk 
kompetente. De synes det er lite problematisk å 
planlegge og gjennomføre undervisning i faget. 
I St.meld. nr. 31 blir det poengtert at faglig 
trygghet også åpner for en friere tilnærming 
til faget (Kunnskapsdepartementet, 2008). En 
kunne dermed anta at det er samsvar mellom 
lærernes bruk av IKT og lærernes faglig utdan-
ning, undervisningserfaring, eller selvtillitt som 
lærer. Disse sammenhengene kan vi ikke påvise 
i vår undersøkelse. Lærernes alder og kjønn har 
heller ikke betydning for om IKT blir brukt, 
eller ikke. Lærernes bakgrunn har også lite å 
si i forhold til troen på IKT. Den faktoren som 
har betydning for om lærerne bruker IKT, er 
lærernes uformelle IKT-kompetanse. Det vil 
si om de mener deres generelle IKT kompe-
tanse er god, om de oppdaterer seg jevnlig på 
ny programvare og ikke synes det er problema-
tisk å lære å bruke nye digitale verktøy til bruk 
i matematikkfaget. Spesielt er lærernes IKT-
kompetanse viktig i forhold til om de lar elev-
ene bruke regneark, geometriprogram og om de 
bruker animasjoner. Lærernes IKT-kompetanse 

spiller en mindre rolle ved bruk av pedagogisk 
programvare og graftegningsprogram. Generelt 
sett sier lærerne i undersøkelsen at de har god 
uformell IKT-kompetanse, siden det kun er 3 % 
av lærerne som sier de har lav IKT-kompetanse. 
Det vil egentlig si at mange lærere mener de har 
god IKT-kompetanse, men velger likevel ikke å 
bruke IKT i noe særlig stor grad i undervisnin-
gen. Kan det være at lærerne selv ikke har opp-
levd potensialet IKT kan ha i læringen? Mueller 
et al. (2008) sier at lærerne er avhengige av å se 
og erfare potensialet et program har som et kog-
nitivt verktøy. Når lærerne selv utforsker et pro-
gram, vil deres egne læringsstrategier påvirke 
deres meninger om hvordan dette program-
met kan bidra til elevenes forståelse og læring i 
matematikk (Crisan et al., 2007). Dermed blir 
lærerens egne erfaringer med programvaren 
også videreført i deres forventninger om hva 
elevene kan lære når de bruker programvaren. 
Vi har sett at lærernes utdanning ikke innvir-
ker på lærernes bruk av IKT, så det virker som 
de ikke får oppleve de «gode eksemplene» i sin 
egen utdanning.  I en tidspresset hverdag vil 
det være vanskelig for lærerne å finne tid til å 
gjøre disse erfaringene på egenhånd, og de tar 
seg heller ikke tid til å bruke verktøyprogram i 
undervisningen. 
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Gunnar Gjone

Alle hjelpemidler tillatt
Refleksjoner etter vårens matematikkeksame-
ner, spesielt R1.

Våren 2009 hadde Utdanningsdirektora-
tet innført todelt eksamen for matematikk i 
grunnskolen. Ordningen med todelt eksamen 
hadde blitt innført året før i videregående skole. 
Eksamen var todelt1 med de 2 første timene uten 
hjelpemidler og de 3 siste timene med «alle» 
hjelpemidler2.

Jeg var sensor i R1 denne våren og her vil jeg 
knytte noen refleksjoner til funksjonsoppgavene 
i R1. Det var to oppgaver om funksjoner (Opp-
gave 4, Alternativ I og Alternativ II) som var 
ment å være likeverdige, og elevene skulle bare 
besvare en av dem:

Vårt fokus er bruk av CAS-programmer 
(Computer Algebra Systems) for å løse disse 
oppgavene. «CAS» har blitt en internasjonal 
betegnelse, på norsk kan vi si symbolhåndte-
rende programmer. Programmene kan gjøre 
beregninger med symboluttrykk, samt auto-
matisk foreta en lang rekke matematiske bereg-
ninger, for eksempel å finne ubestemte integra-
ler. Det finnes en rekke slike programmer på 
markedet. Blant kjente programmer har vi for 
eksempel Mathematica og Maple (kommersielle) 

og wxMaxima og Euler Math Toolbox (gratis). I 
tillegg har enkelte gratisprogrammer, som for 
eksempel GeoGebra, mange nyttige funksjoner 
for å løse disse oppgavene. 

Vi skal se på løsningen som vi kan få fram 
ved å bruke CASIO ClassPad. ClassPad er en 
kalkulator som var lov på eksamen, den har for 
eksempel ikke muligheter for trådløs kommu-
nikasjon. I denne framstillingen har vi brukt en 
såkalt emulator av kalkulatoren for PC – Class-
Pad Manager. Emulatoren har de samme mulig-
hetene som kalkulatoren og vi opererer den på 
skjermen til datamaskinen. En forskjell til den 
fysiske kalkulatoren er at vi kan ha skjermbil-
der av ulike størrelser som vi ikke kan ha på en 
kalkulator.

Vårt hovedanliggende er hvordan en løsning 
med et CAS-program skal føres i eksamensbe-
svarelsen. Her har det inntil nå vært rimelig 
klare konvensjoner. For eksempel at formule-
ringen «ved regning» betyr at det skal være en 
detaljert framstilling der alle trinn i en utreg-
ning eller utledning skal være med.

I framstillingen er hensikten å vise hva som 
enkelt er mulig å få til med et CAS-program. 
De fleste funksjonene som er brukt skulle være 
enkle å forstå for Tangentens lesere, men noen 
forklaringer er tatt med, for spesielle funksjoner 
i programmet.

Gunnar Gjone
ILS, Universitetet i Oslo
gunnar.gjone@ils.uio.no
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Funksjonsoppgavene
Oppgave 4 Alternativ I har 5 delspørsmål. Inn-
ledningsvis blir elevene presentert for noen opp-
lysninger om funksjonen som skal behandles:

Funksjonen f er gitt ved 
f(x) = –x3 + ax2 + bx – 11.
Grafen til funksjonen f har et bunnpunkt i   
(–1,–16) .  
a) Vis at a = 3 og b = 9 .
b)  Finn  f’(x) og bruk denne til å tegne 

fortegnslinja for f’(x). Bruk fortegnslinja til 
å finne ut hvor grafen stiger og hvor den 
synker. Hva blir koordinatene til eventuelle 
toppunkter på grafen til f 

c) Finn f’’(x), og bruk denne til å tegne 
fortegnslinja for f’’(x). Bruk fortegnslinja til 
å finne eventuelle vendepunkter på grafen 
til f.

d) Finn likningene for tangentene med 
stigningstall 9.

e) Tegn grafen til f. Bruk grafen og 
resultatene i d) til å avgjøre for hvilke 
verdier av b likningen f(x) = 9x + b har tre 
forskjellige løsninger.

Noen kommentarer om språkbruk:  De fleste vil 
være enige i at formuleringen «vis at» betyr at en 
må gjengi noen detaljer i hvordan en kommer 
fram til svaret. 

Ved å sette inn x = –1 og f(x) = –16 får vi:

–16 = 1 + a – b –11 eller a – b = –6

Ved å finne den deriverte, som skal ha verdien 0 
for x = –1, finner vi en likning til: 2a – b = –3.

Svaret finnes ved å løse to likninger med to 
ukjente for å finne a og b.

Løsning av Oppgave 4 Alternativ I med CAS
Ved bruk av CAS vil det være en vanlig fram-
gangsmåte å definere funksjoner som inngår. 
For ClassPad kan dette gjøres som følger:

Figur 1a

I Figur 1a har vi brukt F og G som betegnelser 
på funksjonene fordi vi vil definere f og g med 
de verdiene som vi finner for a og b. Det sen-
trale steget i oppgaveløsningen med CAS er å 
symbolisere kravene om at funksjonen har et 
bunnpunkt i (–1, –16).  Dersom en klarer dette 
vil programmet finne løsningene direkte ved 
solve-kommandoen som vist i Figur 1a. Dette 
mener jeg er en løsning som bør gi full uttelling 
når en bruker CAS-verktøy, selv om det for så 
vidt er en kortere løsning enn å løse to liknin-
ger med to ukjente. Som sensor opplevde jeg at 
det var få elever blant dem jeg rettet som hadde 
løsning av to likninger med to ukjente logisk 
oppstilt.

Figur 1b
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ClassPad har mulighet for delt skjerm som 
vist i Figur 1b. Vi kan for eksempel ha algebra 
i den ene delen og et grafisk vindu i den andre. 
Dette kan ofte være en stor fordel: Vi kan få 
et overblikk over ulike representasjoner av en 
funksjon, samtidig er det i dette programmet 
enkelt å kopiere fra ett vindu til et annet. For å 
se et objekt representert i begge vinduer kan vi 
merke det og trekke det over til det andre vin-
duet. I Figur 1b har vi merket g(x) og flyttet den 
ned i graf-vinduet.

Spørsmål b) i oppgaven er også rett fram å 
løse på ClassPad. Skjermbildet i Figur 1b er en 
direkte fortsettelse av Figur 1a. Formuleringen 
«Finn» i oppgaveteksten angir dessuten at en 
kan bruke åpen metode – løsningen skal bare 
«finnes».

Spørsmålene i oppgaven er tradisjonelle 
for funksjonsdrøfting, men vi må kunne stille 
spørsmålet om hensikten ved bruk av fortegns-
linjer når vi enkelt kan få tegnet grafen til både 
funksjonen og den deriverte. En tradisjonell løs-
ning – som det spørres etter i denne oppgaven 
– vil være å gjengi fortegnslinja for eksempel 
som i figur 2.

Figur 2

Vi kan forøvrig bemerke at det heller ikke er et 
problem å finne faktoriseringen av den deriverte 
ved hjelp av et CAS-program, men det finner vi 
ikke nødvendig her. Det er ikke noen informa-
sjoner i fortegnslinja som vi ikke har i grafen 
til den deriverte. Det er like greit å lese av fra 
grafen til den deriverte hvor funksjonen har et 
toppunkt som fra fortegnslinja, selv om dette 
krever en viss trening.

Spørsmål c) er tilsvarende som spørsmål b), 
men nå for den 2. deriverte. Vi beregner først 
verdien til toppunktet til f : f (3).

Figur 3

Vi har brukt kommandoen diff for å finne den 
deriverte. I de fleste CAS-programmer er det 
flere muligheter for å skrive kommandoer eller 
funksjoner. Her har vi gjort det for å spare noe 
plass på skjermbildet ved delt skjerm. 

I Figur 4a har vi vist løsningen på spørsmål 
d). Kommandoen tanLine gir uttrykket for tan-
gentlinja, for en gitt x-verdi.

Figur 4b inneholder opplysningene som er nød-
vendige for å svare på spørsmål e). Grafen til 
funksjonen f er tegnet sammen med de to tan-
gentene. Vi kan merke ett element om gangen. 
For eksempel kan vi bruke trace-funksjonen og 
finner uttrykket for den ene av tangentlinjene. 
Vi kan tilsvarende merke den andre tangenten.

Formuleringen i spørsmålet er «avgjør». 
Linjene på formen y = 9x + b er parallelle med 
tangentene. Fra grafen ser vi at dersom b ligger 
mellom –11 og –7 får vi at linjene skjærer grafen 

Figur 4a
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i tre punkter.  De fleste sensorene ville rimelig-
vis godta dette som et fullverdig svar, siden en 
skal «bruke» grafen.

Vi kan her bemerke at det er til hjelp å ha et 
program der en får tegnet grafer av en viss kva-
litet. Det er mulig å tegne grafen på en grafisk 
kalkulator, men skjermbildet blir ganske lite, og 
noe vanskeligere å lese direkte av.

Oppgave 4 Alternativ II hadde også 5 del-
spørsmål, men det siste spørsmålet hadde videre 
4 delspørsmål. Således ga oppgaven et inntrykk 
av å være mer omfattende, noe som kan ha 
virket til at mange elever valgte å besvare Alter-
nativ I. Alternativ II innledes ved følgende to 
setninger:

I deler av denne oppgaven er det en fordel å 
bruke digitalt verktøy.  
I denne oppgaven skal du studere fjerde-
gradsfunksjoner som har to vendepunkter.

Deretter følger opplysninger om funksjonen 
som skal drøftes (se rammen).

Løsning av Oppgave 4 alternativ II med CAS
Som for Alternativ I definerer vi funksjonen 

f og finner direkte f ’’(x) som vi kaller h.

Oppgave 4 Alternativ II
Funksjonen f er gitt ved 

La S og T være de to vendepunktene, med S 
lengst til venstre på grafen. 
a) Tegn grafen til f.
b) Finn f’’(x) og tegn fortegnslinja for denne. 

Bestem koordinatene til vendepunktene S 
og T.

c) Finn likningen for den rette linja gjennom 
punktene S og T. Bestem koordinatene 
til de to andre skjæringspunktene mellom 
grafen til f og linja. Bruk gjerne digitalt 
verktøy. 

d) Vi lar Q være skjæringspunktet lengst til 

høyre. Regn ut .

En annen fjerdegradsfunksjon g er gitt 
ved    g(x) = x4 – 6x2. La S1 og T1 være de to 
vendepunktene, med S1 lengst til venstre 
på grafen. Du skal gjennomføre tilsvarende 
oppgaver som i a), b), c) og d):
e)

1) Tegn grafen til g.
2) Finn g’’(x) og tegn fortegnslinja for 

denne. Bestem koordinatene til 
vendepunktene S1 og T1.

3) Finn likningen for den rette linja 
gjennom punktene S1 og T1. 
Bestem koordinatene til de to andre 
skjæringspunktene mellom grafen til g 
og linja. Bruk gjerne digitalt verktøy.

4) Vi lar Q1 være skjæringspunktet lengst 

til høyre. Regn ut  .

Kommenter resultatet.

Figur 4b
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Figur 5a

Figur 5b

I Figur 5a har vi fått vendepunktene til funk-
sjonen ved å finne nullpunktene til h. I Figur 
5b har vi tegnet grafene til f og h. Vi har her 
brukt geometrivinduet i ClassPad i stedet for 
grafvinduet som vi brukte i Alternativ I. Geo-

metrivinduet gir oss bedre tegnemuligheter når 
vi skal undersøke forholdene som det spørres 
etter i denne oppgaven. Vi ser fra Figur 5b at 
vendepunktene passer med grafen til den annen 
deriverte.

For å avmerke vendepunktene S og T i opp-
gaveteksten, merker vi de to uttrykkene x = –1 
og x = 2, som så trekkes over til geometrivin-
duet. Vi avmerker skjæringspunktene, som 
automatisk blir navngitt som A og B. Vi trekker 
videre ei linje gjennom skjæringspunktene A og 
B. Dersom vi merker den kommer likningen til 
syne i feltet på toppen av skjermen (Figur 6a):

 y = –1,083x – 1,833

En kort kommentar: Jeg har ikke tatt bort 
hjelpe linjene på figurene. Det kan gjøres hvis 
en vil ha et «renere» bilde.

For å finne alle fire skjæringspunktene 
bruker vi solve når funksjonsuttrykket settes lik 
høyre side i likningen for linja (Figur 6b). Vi får 
som ventet fire løsninger. Vi har nå funnet alle 
de fire skjæringspunktene. For oversiktens skyld 
har vi gitt svarene med 3 desimaler. Dette er noe 
som kan stilles inn i programmet. Verdiene som 
programmet regner med finner vi i de to siste 

Figur 6a
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linjene, der vi beregner funksjonsverdiene for 
punktene R og Q.

Vi kan finne mål på avstander ved å merke 
av to punkter. I Figur 7a har vi således funnet 
avstanden mellom vendepunktene.

I Figur 7b har vi trukket ned linja x = 3,854 
og funnet skjæringspunktet:  T i oppgavetek-
sten, men som på figuren blir navngitt som C. 
Ved å merke punktene B og C finner program-
met avstanden mellom dem. Det gjenstår da 
bare å finne forholdet AB/BC. Noen kjenner 
kanskje igjen dette tallet. Et navn på dette tallet 
er det gyldne snitt. 

Spørsmål e) kan besvares på tilsvarende 
måte som vi har vist ovenfor. Det blir en enklere 

situasjon fordi linjen mellom vendepunktene 
blir horisontal. Vendepunktene er (–1, –5) og 
(–1, –5). Grafen er tegnet i Figur 8.

Figur 8

Vi finner at for denne framstillingen er det ikke 
nødvendig å gjengi løsningen. Det bør imidler-
tid bemerkes at forholdet som det spørres etter 
i spørsmål e) 4) blir det samme som vi fant i 
spørsmål d). Det er kanskje litt uklart hva en 
skal kommentere:
– At to forhold er like?
– At det blir det gylne snitt?

Kan vi trekke den slutningen at det vil være slik 
for alle 4. grads funksjoner? Det er tilfellet, men 
kan vi forvente at elevene skal kjenne til dette?

Diskusjon
Eksemplene ovenfor er fra en fortløpende 

Figur 6b

Figur 7a

Figur 7b
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behandling. Ingen beregninger eller tegninger 
av grafer er utført «for hånd», men er utført av 
programmet. Tilsvarende løsninger kan utføres 
ved hjelp av en rekke CAS-programmer. 

Bruk av digitale hjelpemidler fører til en 
rekke spørsmål om eksamen. La oss ta for oss 
noen av disse. Under «Eksamensinformasjon» 
finner vi blant annet følgende:

Veiledning om vurderingen:
Karakteren blir fastsatt etter en samlet 
vurdering. Det betyr at
sensor vurderer i hvilken grad du
– viser regneferdigheter og matematisk 

forståelse
– gjennomfører logiske resonnementer
– ser sammenhenger i faget, er oppfinnsom 

og kan anvende fagkunnskap i nye 
situasjoner

– kan bruke hensiktmessige hjelpemidler
– vurderer om svar er rimelige
– forklarer framgangsmåter og begrunner svar
– skriver oversiktlig og er nøyaktig med 

utregninger, benevninger, tabeller og 
grafiske framstillinger

Formuleringene som er rammet inn gjelder hele 
settet, men vi må spørre om hvilken regnefer-
dighet vi kan forlange i Del 2 av eksamensset-
tet ved bruk av CAS-verktøy. For eksempel er 
det en 2. gradslikning i ln(x) som skal løses i 
denne delen. Et CAS-program vil løse denne 
automatisk ved bruk av en kommando som 
solve. Bemerk imidlertid figuren nedenfor. CAS-
programmer er ikke alltid feilfrie. Ved det første 
uttrykket får vi riktignok melding om det kan 
være flere løsninger. 

Det finnes unøyaktigheter i de fleste CAS-
programmer, og det er også noe en må være 
oppmerksom på i denne sammenhengen. 
Temaet ble behandlet på CAME 6-konferan-
sen i sommer, se for eksempel Gjone (2009) og 
Kadijevich (2009).

Problemer med føring av besvarelsen
Vil vi godta at en elev reproduserer for eksem-
pel det som står i Figur 1a? Eleven har defi-
nert funksjonene F og G, og viser at hun eller 
han kan formulere kravene: F(–1) = –16 og 
G(–1) = 0. Kan vi argumentere at for en elev 
med digitale hjelpemidler er det tilstrekkelig å 
skrive opp likningene og så vise hvilken kom-
mando som brukes for å finne løsninger? Etter 
som slike programmer blir mer og mer avan-
serte vil de ha flere muligheter for å finne løs-
ninger på oppgaver.

Her kommer også spørsmålet om tilgang til 
utskriftsmuligheter på eksamen inn. For en som 
har et CAS-program, uten utskriftsmuligheter, 
vil jeg spørre om det følgende er en akseptabel 
løsning:

«Ved å bruke  
solve{{F(–1) = –16, G(–1) = 0},{a,b}}  
finner jeg a =3 og b = 9.»

Et annet eksempel er å finne likningen for tan-
gentlinja. Det vanlige å gjøre for å løse en slik 
oppgave er å bruke den såkalte ettpunktsfor-
melen. Som vi har sett er å finne likningen for 
tangentlinja en innebygget funksjon for det pro-
grammet vi har brukt.

Vi må også legge til at vi kan ikke forvente 
at sensorene kjenner alle programtypene som 
brukes.

Avsluttende betraktning
Ved bruk av CAS-verktøy skimter vi en ny måte 

Figur 9
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å føre inn matematikkbesvarelser på. Er dette en 
utvikling vi ønsker?

Jeg vil etterlyse at det utarbeides retnings-
linjer for hva som skal godtas av føring når en 
bruker CAS-verktøy (med eller uten utskrifts-
muligheter).

Noter
1 Det var en liten forskjell på eksamen i 

grunnskolen og eksamene i videregående 
opplæring. I grunnskolen kunne elevene 
levere inn første del når som helst innenfor 
de to første timene, mens i videregående 
skole fikk elevene ikke levert før 2 timer var 
gått. En av årsakene for dette var at en var 
redd for at elevene i grunnskolen kunne bli 
urolige hvis de ikke fikk startet med hjelpe-
midlene.

2 «Alle hjelpemidler» betyr alt, men ikke 
mulighet for kommunikasjon, for eksempel 
kunne elevene fritt bruke digitale hjelpemid-
ler som ikke kommuniserte.

Referanser
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dings of the 6th CAME Symposium. Beo-
grad: Megatrend University.

Kadijevich, D. (2009). Critical issues in improving 
computer algebra systems. I Kadijevich,D. 
& Zbiek, R.M. (red) Proceedings of the 6th 
CAME Symposium. Beograd: Megatrend 
University. 

Rapporten fra konferansen er tilgjengelig på: 
www.megatrend.edu.rs/came_files/CAME 
2009-Proceedings.pdf

Vi tilbyr skolepriser og skolelisenser på MathType og Scientifi c Notebook!
For mer informasjon, gå inn på www.alfasoft.no

Postboks 317
2001 Lillestrøm

Tlf:     64 84 15 90
Faks: 64 84 15 99

info@alfasoft.no
www.alfasoft.no

For å skrive inn matematisk tekst
    • Kompatibel med Word, Google  
       Docs, OpenOffi ce m.fl .
    • Automatisk numering av likninger

Tekstbehandler med matematisk motor
    • Beregning direkte i dokumentet
    • Plotte 2D- og 3D-grafer direkte i           
       dokumentet



2/2010 tangenten52

Laborativ matematikk
De siste syv årene har jeg arbeidet uten mate-
matikkbok og brukt LK06 som min veiviser. Jeg 
opplever at elevene får en bedre forståelse, ser 
sammenhenger og får større glede ved å arbeide 
systematisk med konkreter, enn når jeg benytter 
meg av mer tradisjonelle metoder. Jeg kaller det 
for Laborativ matematikk, dvs at elevene lærer 
matematikk ved at de gjør erfaringer og trekker 
konklusjoner ved å gjennomføre matematiske 
«forsøk». Jeg introduserer alltid et nytt emne 
med flere typer konkreter slik at det blir mini-
mum 3 innfallsvinkler til et emne. På denne 
måten vil jeg med større sannsynlighet «treffe» 
de fleste av elevene på en av innfallsvinklene og 
de vil få flere strategier for å løse en oppgave. 

Svært mye læring skjer ved samhandling fra 
hånd, via syn, til forstanden. Ved systematisk 
bruk av konkreter får barna oppdage hvordan 
ting henger sammen og får erfare gjennom flyt-
ting, omforming og forandring. Aktiviteten må 
knyttes til refleksjon over det en arbeider med, 
slik at det ikke bare blir en «happening» uten 
matematisk refleksjon. Elevene skal også selv-
følgelig skrive i matematikken. Mine elever har 

en grønn rutebok som er «deres» matematikk-
bok.

Jeg skal komme med eksempler på hvordan 
jeg har arbeidet både på skolen og med lekser til 
elevene. Fra LK06, 1. klasse: «[…] dele opp og 
bygge mengder opp til 10, sette sammen og dele 
opp tiergrupper.»

MÅL: Automatisere tiervenner
– Du trenger en kortstokk og en å spille med/

mot.
– Du tar vekk alle billedkort og beholder 

kortene opp til 10.
– Du skal så snu alle kortene med baksiden 

opp.
– Dette er en slags memory.
– Du skal finne par(to kort) hvor mengden 

skal bli ti til sammen
– Paret trenger ikke å være i samme farge.
– Den som har flest par har vunnet.
– Dette skal du gjøre minst fire ganger.

Det som er fint med denne oppgaven er at den 
kan tilpasses alle elever. For noen elever holder 
det med mengden opp til 5. Da kan man gjøre 
det samme, men ta vekk alle kort fra 6 og oppo-
ver.

MÅL: Få solid mengdeforståelse
Idéen til denne oppgaven fikk jeg av Ingrid 
Olsson, Mitthögskolan i Härnosand, Sverige.

Stella Munch
Apeltun skole
stella.munch@bergen.kommune.no
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– Du trenger 6 knapper eller steiner.
– Du tar knappene og fordeler de mellom 

dine to hender.
– Hvor mange knapper har jeg i høyre hånd? 

Se her, det er 3.
– Hvor mange kan jeg da ha i venstre hånd?

Dersom barnet sier for eksempel 5 når du har 
tatt vekk noen knapper viser det at barnet ikke 
har begrep og forståelsen for mengden 6.

Her kan dere øke antall knapper og fordele 
dem på 3 kopper eller lignende. På den måten 
mener jeg at elevene vil få en grunnleggende 
forståelse for den gitte mengden. 

Her er et eksempel på hvordan jeg har arbei-
det på skolen i 2. trinn. Fra LK06: «Telle til 100, 
dele opp og bygge mengder opp til 10, sette 
sammen og dele opp tiergrupper.»

Oppgaven under startet jeg med i 2. klasse og 
har fortsatt med videre oppover. Det er nød-
vendig å bruke tid på dette slik at man er helt 
sikker på at elevene har en god mengdeforstå-
else og at kunnskapen er internalisert. Når jeg 
arbeider med elever på høyere  trinn som sliter 
med matematikk opplever jeg at flere ikke har 
en god forståelse for mengden opp til 10. Da må 
man faktisk «rykke tilbake til start» og begynne 
herfra igjen.  

MÅL: Dele/bygge opp tiermengde
Eksempel 1.

Hvor mange forskjellige måter kan du lage en 
10-ermengde på ved å bruke flest mulig forskjellige 
Cuisenairestaver?

Ved å arbeide på denne måten må elevene 
hele tiden arbeide med forskjellige mengder og 
se hvordan de kan settes sammen. De ser også 
at mengden 2 er dobbel så stor som 1 og 6 er 
dobbel så stor som 3. De får en konkret erfa-
ring med mengdene og får mulighet til å prøve 
frem og tilbake. Jeg mener at ved å la elevene 
arbeide slik vil deres kunnskap om mengden fra 
1 til 10 bli en tydelig og konkret (i motsetning 
til abstrakt) erfaring. Når elever bruker kon-

kretiseringsmateriell vil vi legge til rette for at 
de gjennom språkbruken utvider og utvikler et 
begrepsinnhold og begrepsuttrykk. 

Høines henviser til Vygotsky som hevdet at 
tanke og språk utvikler seg dialektisk.

Fra hennes bok Begynneropplæringen (John-
sen-Høines 2006) side 83: «Det er pedagogens 
oppgave å hjelpe eleven til å gjøre et språk av 2. 
orden til et språk av 1. orden.» «Det er et mål å 
gjøre det matematiske språket til elevens eget 
slik at det blir et nyttig redskap som eleven 
naturlig kan bruke uten å foreta en overset-
telse.»

(ibid) side 107: «Vi vektlegger muntlig arbeid 
med matematiske problemstillinger slik at vi 
sammen med elevene bygger opp symbolspråket 
på en mer bevisst måte.»

Eksempel 2.
Jeg har Cuisenairestaver for overhead og et 
ruteark med 10×10 ruter (rutene er 1×1 cm). 

Cuisenairestaver
Det var belgieren Emilie Georges Cuisenaire 
(f. 1891) som utviklet Cuisenairestaver for å 
lære elever å regne.
Cuisenairestaver er staver i 10 forskjellige 
størrelser og farger. 
Hver farge er et antall. Begynner med 1 som 
er hvit, gul farge symboliser antallet 5 og 
oransje er 10.
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Målet er å få dekket rutearket med loddrette 
Cuisenairestaver. Jeg triller to terninger og får 
to mengder for eksempel 3 og 5. Jeg kan velge å 
addere dem (sum 8) og veksle stavene inn i en 
8er eller bare legge de etter hverandre som 3 og 
5. Elevene må nå tenke logisk: Er det alltid lurt 
å veksle inn? Eller er det mer fleksibel å legge 
alle de små etter hverandre for til slutt å veksle 
inn i tiere når mengden er oppnådd og på den 
måten kunne dekke mer av flaten. Når dette er 
blitt forklart skal elevene gå sammen to og to og 
gjøre det selv med Cuisenairestaver. Se på bildet. 

Her får elevene en utfordring. Hva er lurt å gjøre 
for å fylle opp de seks tomme feltene? Bytte den 
ene gule lengst til høyre med en lysegrønn og 
rød i rad nr. to fra venstre?  Da har han/hun 
fylt opp en tier og eleven kan bruke den røde til 
å fylle opp den brune slik at det blir det en 10er 
der også. Men er det det som er lurest i denne 
sammenhengen?

Ved at elevene gjennom en aktiv prosess 
integrerer nytt lærestoff (språk av 2. orden jmf. 
Vygotsky) i allerede etablerte skjema/struktu-
rer, (språk av 1. orden, jmf. Vygotsky) skjer ny 
læring fra den enkelte elevs ståsted. Barn vil 
derfor aldri lære det samme, selv om de har 
deltatt i den samme undervisningen.
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Audun Holme: Matematikkloftet

Egypternes tall og regnemåter
De gamle egypterne brukte flere skriftsystemer, 
det som er best kjent er hieroglyfene. Det er en 
billedskrift, av samme type som blir brukt den 
dag i dag i Kina og i Japan.

De gamle egypterne brukte små streker for 
å gi enerne, en hieroglyf som kanskje betyr en 
liten haug eller som noen tror et hælbein, ga 
tierne, et tegn som sikkert skal være en papy-
rusrull står for 100. 

Så kommer en lotusblomst, som er tusen, og en 
finger står for 10000. En frosk står for 100000, 
mens en knelende mann representerer 1000000. 
I rammen viser vi et eksempel på addisjon.

De gamle egypterne hadde noen regneme-
toder som er nokså forskjellige fra dem som vi 
lærer på skolen i dag. Det var jo lett for dem å 

legge sammen, så vi kan begynne med multi-
plikasjon. De hadde en metode for multiplika-
sjon der en ikke trengte å kunne noen multipli-
kasjonstabeller! Dette høres jo nesten for godt 
ut til å være sant. Det eneste de trengte, var å 
kunne fordoble et tall. 

Vi skal bruke metoden til de gamle egypterne 
på et eksempel, og tar oppgaven

565×276.

I et gangestykke kalles alltid det første tallet for 

2248:

1221227:

Legg sammen:

Veksle enere i tiere og ordne:

1223475

Audun Holme
Universitetet i Bergen
audun.holme@math.uib.no
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multiplikanden, «den som skal multipliseres» 
mens det andre tallet kalles for multiplikator, 
«den som multipliserer». 

Den egyptiske metoden baserer seg på gjen-
tatte fordoblinger av multiplikator. Vi setter opp 
denne tabellen:
I spalten til venstre skriver vi opp alle potenser 

av 2 som ikke er større enn 
multiplikanden. Disse tal-
lene kaller vi for doblings-
tallene. I spalten til høyre 
fordobler vi multiplikator 
gjentatte ganger, så lenge 
tallet til venstre er mindre 
enn multiplikanden. Nå 
gjelder det å få frem mul-
tiplikanden som en sum 
av noen av doblingstal-

lene. Da begynner vi med det største doblings-
tallet, og får i første omgang at 565 = 512 + 53.
Så har vi at 53 = 32 + 21, deretter sluttfører vi 
ved 21 = 16 + 5 = 16 + 4 + 1. Oppsummert gir 
dette at 

 565 = 512 + 32 + 16 + 4 + 1.

Nå streker vi under de doblingene av multipli-
kator som svarer til de doblingstallene som sam-
menlagt gir multiplikanden, og disse understre-
kede tallene skal så legges sammen:

Summen er svaret på multiplikasjonsoppga-
ven! 

Du kan nå se at metoden alltid vil gi det rette 
svaret ved å stille opp regnestykket slik:

565×276 = (512 + 32 + 16 + 4 + 1)×276 =  
512 ×276 + 32×276 + 16×276 + 4×276 + 1×276

Da ser du at det alltid blir de gjentatte fordob-
lingene av multiplikator som svarer til opp-
spaltningen av multiplikanden som skal legges 
sammen.

Du har sikkert hørt mange ganger at multi-
plikasjon og divisjon er omvendte regnemåter. 
Når vi regner ut et gangestykke og en deleopp-
gave er det ikke så lett å se at den siste jobben er 
det omvendte av den første. Men med de gamle 
egypternes metoder ser vi tydelig at deling blir 
det omvendte av ganging. Nå skal vi illustrere 
dette ved å utføre divisjonsoppgaven 

155940 : 276

Det første av disse tallene kalles dividenden, 
det andre kalles divisor. «Dividend» betyr «det 
som skal deles ut», mens «divisor» betyr «den 
som fordeler». Det navnet kommer forresten fra 
Romerriket, og var betegnelsen på den mannen 
som hadde til oppgave å fordele bestikkelsene 
ved valg til viktige embeter, for eksempel til og 
med keiserverdigheten!

Men tilbake til divisjonsoppgaven vår. Vi vet 
jo at svaret er 565, siden vi nettopp har utført 
multiplikasjonen som ga svaret 155940. Nå 
glemmer vi dette, og setter opp en liste med 
gjentatte fordoblinger av divisor, altså 276. 
Doblingstallene står til venstre i tabellen, som 
tidligere. Vi holder på med fordoblinger helt til 

vi får et tall til høyre som 
er større enn dividenden, 
da avslutter vi tabellen. 

Vi starter med å finne 
det største tallet til høyre 
som ikke er større enn 
dividenden. Det største 
tallet som ikke oversti-
ger 155940 er 141312, og 
vi setter N = 141312.

1 276
2 552
4 1104
8 2208

16 4416
32 8832
64 17664

128 35328
256 70656
512 141312

1024

1 276

2 552

4 1104

8 2208

16 4416

32 8832

64 17664

128 35328

256 70656

512 141312

1024

1 276

4 1104

16 4416

32 8832

512 141312

Sum 155940

1 276
2 552
4 1104
8 2208

16 4416
32 8832
64 17664

128 35328
256 70656
512 141312

1024 282624
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Nå gjelder det å få frem dividenden som en 
sum av tall fra tallsøylen til høyre, eller i hvert 
fall å komme så nær opp til dividenden som 
mulig ved å legge sammen tall fra denne søylen. 
Siden 141312 + 70656 = 211986 kan dette tallet 
ikke brukes, og vi går videre. Vi får 141312 + 
35382 = 176694, så dette tallet kan heller ikke 
brukes siden vi får noe som er større enn 
155940. Vi tar neste tall, som gir 141312 + 17664 
= 158976, derfor kan heller ikke dette tallet 
brukes. Vi tar neste tall, og får 141312 +8832 = 
150144. Dette tallet kan brukes, og vi setter

N = 141312 +8832 = 150144.

Neste tall gir 150144 + 4416 = 154560, så dette 
tallet kan også brukes, vi setter

N = 141312 +8832+4416 = 154560.

Siden 154560 + 2208 = 156768 kan dette tallet 
ikke brukes, men 154560 + 1104 = 155664. Når 
vi legger til 552 får vi for mye, men med 276 får 
vi 155940 og vi er i mål. Vi har fått

N = 141312 +8832+4416+1104+276 = 155940.

Nå ser vi på tallskjemaet igjen, og streker under 
alle de fordoblingene av divisor som er med i 
denne fremstillingen av dividenden:

Vi legger så sammen de 
doblingstallene som svarer 
til de understrekete tallene 
til høyre: 512 + 32 + 16 + 
4 +1 = 565. Dette er svaret 
på divisjonsoppgaven

155940 : 276.

Her gikk divisjonen opp, 
siden tallet N som vi 
bygget opp ved fordoblin-
gene av divisor ble akku-
rat lik dividenden. Men 

hva skjer når divisjonen ikke går opp? Vi ser på 
oppgaven og bruker akkurat samme metoden 
som før. Tallet 156147 er ikke så mye forskjellig 
fra 155940, og det viser seg at vi må bruke de 
samme tallene som i forrige oppgave. Men vi 

når bare opp til

N = 141312 +8832+4416+1104+276 = 155940.

Det betyr at vi får en rest på 156147 – 155940 = 
207. Derfor blir svaret på denne deleoppgaven 
ikke et helt tall, vi får at svaret blir

Egypterne hadde en smart metode for brøkreg-
ning. De prøvde å unngå andre brøker enn de 
som har 1 som teller (stambrøker). De hadde 
altså bare med en halv, en tredjedel, en fjerde-
del, en femtedel, og så videre. Derfor ville de gitt 
dette svaret som

Det står mer om egypternes brøkregning i 
(Holme, 2008).

Russisk bondemultiplikasjon
Denne metoden ligner mye på en metode som 
var i bruk helt opp til vår tid, og som kalles 
«Russisk bondemultiplikasjon». Heller ikke her 
brukes multiplikasjonstabeller. Det vi trenger 
er bare å kunne fordoble et tall, halvere et tall 
og legge sammen. Vi skal regne ut 565×276 ved 
denne metoden også.

Vi går frem slik: Vi skriver opp enn tabell 
med to rekker av tall nedover. I rekken til ven-
stre står alle halveringer av 565, der vi bare tar 
med det hele tallet og kaster bort resten. Dersom 
tallet vi får er odde, understreker vi det. I rekken 
til høyre står alle fordoblingene av 276.

Når tabellen er ferdig, legger vi sammen alle 
tallene som står til høyre for et understreket tall. 
De andre tallene bruker vi ikke. 

Legg merke til at tallet 565 også blir sett på 
som en «halvering av seg selv», nemlig halvering 
nummer null. Siden 565 er odde, skal det tallet 
også strekes under. Vi får denne tabellen:

1 276

2 552

4 1104

8 2208

16 4416

32 8832

64 17664

128 35328

256 70656

512 141312

1024 282624



2/2010 tangenten58

565 276 276

282 552

141 1104 1104

70 2208

35 4416 4416

17 8832 8832

8 17664

4 35328

2 70656

1 141312 141312

Sum 155940

Resultatet blir produktet 565×276. Vi ser at de 
tallene som understrekes med den egyptiske 
metoden, er de samme tallene som står til høyre 
for et understreket tall med den russiske bon-
demetoden. En kan bevise at slik blir det alltid. 
Dermed vet vi at den russiske bondemultiplika-
sjonen alltid gir riktig svar.  

Stoffet i denne artikkelen er hentet fra 
(Holme, 2007).

Referanser
Holme, A. (2008). Matematikkens historie 1. Fra 

Babylon til mordet på Hypatia. Fagbokforla-
get, Bergen.

Holme, A. (2007). Da matematikken ble til. Cap-
pelen Damm, Oslo.

oppgaver de møter i lærebøkene sine. Dette har 
vi gjort for at foreldrene også skal få et realistisk 
inntrykk av hvilke begrep og ferdigheter elevene 
møter på skolen. Det er et poeng at oppgavene 
skal være litt vanskelige for aldersgruppa. Dette 
gjør vi for at foreldrene skal måtte inn å veilede 
barna i løpet av kvelden. Oppgavene kan med 
fordel ha lokal tilknytning eller de kan bygge 
videre på historien om Gino og Fibonacci.

Tilbake til konvolutten som ikke skal åpnes: 
Den skal inneholde en fremgangsmåte for å 
finne den tresifrede koden ut i fra de svarene de 
fikk på oppgavene. Her har du som lærer mulig-
het til å bruke det matematiske språket ved for 
eksempel å skrive:

«Det første sifferet finner dere ved å regne 
ut gjennomsnittet av svarene på oppgave 1, 
oppgave 7 og oppgave 10. Fra dette gjen-
nomsnittet skal dere subtrahere (trekke fra) 
tallet 8. Skriv det tallet dere da får i ruten 
under.» (7. klasse)

Når første gruppe har funnet koden og klart å 
åpne kofferten er det boller, saft og kaffe til alle. 
Vi har sett det som svært nyttig å ha en litt ufor-
mell avslutning på kvelden for at foreldre kan 
snakke seg imellom, og for at de kan henvende 
seg til oss med spørsmål og kommentarer. I til-
legg er det fremdeles noen som trenger bekref-
telse på at de kan gå i gang med å hjelpe barna 
sine i matematikk. 

Det er utrolig hyggelig når foreldre setter pris 
på tips og råd og sier at dette kan vi klare. Dette 
skyldes kanskje mest at målet vårt har vært å 
få frem det de kan bidra med i stedet for å lære 
dem matematikken vi arbeider med på skolen. 
Vi har prøvd å få fram hvordan de kan hjelpe til 
med å peke ut og rette oppmerksomheten mot 
all matematikk som omgir oss i hverdagen slik 
at vi sammen med dem kan vekke interesse for 
faget. Den viktigste rollen foreldrene har er å 
vise at matematikk er viktig ved at de engasjerer 
seg i det barna skal lære.

(fortsatt fra side 25)



tangenten 2/2010 59

TI Nspire CAS – ett 
digitalt verktøy til alt
I et tidligere nummer av Tangenten (4/2009)
hadde Anders Sanne fra NTNU og Øistein 
Gjøvik fra HiST en interessant artikkel med 
tittelen Skriving i Matematikkfaget (Gjøvik og 
Sanne, 2009).

Selv om artikkelen handler om hvordan en 
enkelt (?) kan få fram matematisk notasjon ved 
skriving av matematiske tekster, starter den med 
referanser til andre anvendelser av digitale verk-
tøy.  Cabri, GeoGebra og GEONExT presenteres 
som konstruksjonsprogram, mens TI Nspire, 
Wiris og wxMaxima presenteres som CAS-
verktøy «med utforsking og symbolsk beregning 
som hovedformål».

Det er sannsynligvis TI Nspire CAS som har 
minst grunn til å være fornøyd med denne vare-
deklarasjonen, og jeg vil derfor i denne artik-
kelen gi noen oppklaringer om bruksområder. 
Dernest vil jeg presentere noen av mulighetene i 
TI Nspire CAS. Til slutt vil jeg si litt generelt om 
dette matematikkverktøyet og om de to fylkene 

hvor dette verktøyet er tatt i bruk i full bredde i 
videregående skole.

Bruksområder for TI Nspire CAS
Når det gjelder klassifiseringen som henholdsvis 
konstruksjonsprogram og CAS-verktøy, er det 
viktig å nevne følgende: Det finnes ingenting 
som kan gjøres i noen av de nevnte program-
mene som ikke også kan gjøres i TI Nspire CAS. 
Spesielt er det verdt å nevne at all funksjonali-
tet i GeoGebra er innbakt i TI Nspire CAS med 
tilnærmet samme brukergrensesnitt.  Når en 
i tillegg har dynamisk statistikk, regneark og 
tekstbehandling i samme miljø, blir merkelap-
pen CAS-verktøy litt snau.

TI Nspire CAS får enda flere bruksområder 
ved at datalogging gjøres med sensor koplet 
direkte til PC, og at verktøyet også har en 
dokumentstruktur som er skreddersydd for de 
obligatoriske læringsplattformene i den videre-
gående skolen.

Til tross for at all funksjonalitet som er aktu-
ell for videregående skole er innbakt, finnes det 
av og til behov for fordyping i spesielle retnin-
ger.  Det finnes et vell av funksjoner som kan 
legges til et programbibliotek, i tillegg til at en 
kan programmere sine egne funksjoner.

Skriving av matematikk
I TI Nspire CAS trenger en ikke ta fram noen 

Anders Øverbye
Matematikklektor og undervisningskonsulent 
for Texas Instruments
anders.overbye@online.no 
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formeleditor for å skrive matematikknota-
sjon. En kan bruke tastaturet til å skrive inn et 
uttrykk på samme måte som på en tradisjonell 
grafisk kalkulator. Overflødige parenteser fjer-
nes og «ekte» rottegn og brøkstreker kommer 
inn i uttrykket når det trykkes enter. 

For de som synes det enklere, kan en klikke 
for matematikkmaler som i en annen editor, 
og da skrives uttrykkene inn med god hjelp 
av piltastene.  Det finnes ingen koder og ingen 
forhåndsvisninger à la LaTeX.  I figur 1 vises 
hvordan et matematisk uttrykk er skrevet inn 
direkte.  For integralet til høyre må en ta fram 
en matematikkboks. I kalkulator- og graf-
applikasjonene er matematikknotasjon stan-
dardtolkingen av tastetrykkene. Generelt er 
CAS-baserte løsninger nøyaktige, men tilnær-
mingsverdier i parametere gir tilnærmingsver-
dier i svaret.  Ellers kan en bruke ctrl+enter for å 
få tilnærmingsløsninger som er lettere å plassere 
på tallinjen.

Funksjonsanalyse og statistikk
På figur 1 har jeg definert to funksjoner, og disse 
funksjonene kan manipuleres manuelt med 

mus.  Når skjæringspunktene er funnet, kan en 
legge en normal til x-aksen gjennom disse, og 
både skjæringspunktenes koordinater og nor-
malenes fotpunkter på x-aksen oppdateres hvis 
noen av funksjonene endres.  Dette illustrerer 
noen av mulighetene en har når det tradisjonelle 
grafmiljøet integreres i et miljø for dynamisk 
geometri. Her har jeg funnet arealet mellom 
kurvene ved numerisk integrasjon som måle-
verktøy, og jeg har på kalkulatoren ved siden 
av løst integralet for å finne dette arealet.  TI 
Nspire CAS har i tillegg til det integrerte graf-
miljøet, all annen funksjonalitet integrert. Det 
betyr dynamisk kopling av variable, parametere 
og uttrykk på tvers av applikasjonene.

Det fører for langt å demonstrere mulighe-
tene i denne artikkelen, men programmet finnes 
tilgjengelig på nettstedet www.education.ti.com 
og kan lastes ned som fullverdig prøveversjon.

Dynamisk geometri i TI Nspire
Dynamisk geometri fungerer i hovedsak slik 
som det gjør i andre geometriprogram som for 
eksempel GeoGebra, Cabri etc.  Alle geome-
triske operasjoner kan gjøres i et koordinatdefi-

Figur 1.  Applikasjonene Grafer & geometri og Kalkulator vist i samme vindu
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nert grafmiljø, men en kan også velge å bruke et 
koordinatfritt geometrimiljø som vist på figur 
2. Her har jeg demonstrert Vivianis setning, 
inspirert av Arne Amdals artikkel i Tangenten 
(Amdal, 2009).  Konstruksjonen gjøres slik at 
summen av normalene ned på femkantens sider 
måles dynamisk når en drar i det tilfeldig valgte 
punktet. Dette viser og demonstrer setningen, 
selv om det ikke beviser gyldigheten.

Et pedagogisk verktøy, ikke bare en 
oppgaveløser
En av grunnene til at det er vanskelig å tro på 
en løsning som gir alt på en plattform, og som 
lar læreren konsentrere seg om én programvare 
i stedet for flere, er kanskje at vi gjennom mange 
år har hatt prøveløsninger som har vært sam-
mensetninger av flere typer programvare av 
varierende kvalitet.  I mange tilfeller medfører 
dette komplisert sammensying og vanskelig 
dokumentbehandling.

Kunnskapsløftets ambisjoner om et digitalt 
løft er svært vanskelig å gjennomføre som et 
felles prosjekt for alle lærere.  Det er mitt håp at 
lærerne blir pådrivere for godt og egnet verktøy 

Figur 2.  Vivianis setning, som sier at summen av a, b, c, d og e er konstant for en regulær mangekant.

med lav inngangsterskel og stor kapasitet.  For 
noen lærere vil digitaliseringen av matematik-
ken være lite velkommen og kanskje være en 
belastning uansett.  Da er det spesielt viktig at 
den obligatoriske anvendelsen av programvare 
og kalkulatorer blir så lite problematisk som 
mulig.

Kravet bør være et ekte interaktivt bruker-
grensesnitt uten mystiske koder, og sømløst 
samarbeid mellom de forskjellige funksjonene.  
Etter prøving av forskjellige typer programvare 
har fylkene Vestfold og Troms gått inn for TI 
Nspire CAS til alle sine elever på studieforbere-
dende program.

Referanser:
Sanne, A. & Gjøvik, Ø. (2009). Skriving i Mate-

matikk. Tangenten 20(4). Bergen, Caspar 
Forlag AS

Amdal, A. (2009) Vivianis Setning – del 2. Tan
genten 20(4). Bergen, Caspar Forlag AS
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Nasjonalt senter  
for matematikk  
i opplæringen
Realfagbygget A4, NTNU
7491 Trondheim
Telefon: +47 73 55 11 42
Faks: +47 73 55 11 40
merete.lysberg@matematikksenteret.no

Matematikk for alle
Arbeidsgruppe oppnevnt av Kunnskapsdepar-
tementet (KD)

Jon Walstad

Bakgrunn
I St.meld. nr. 44 (2008–2009): Utdanningslinja 
lanseres det behov for en utredning om fremti-
dens matematikkfag og hvordan opplæringen 
kan bli mer relevant og engasjerende. Mate-
matikk er et sentralt allmennfag og kunnskap 
i matematikk er viktig for alle i et moderne 
samfunn. Alle har behov for å styre økono-
mien sin, vurdere priser, beregne, anslå og 
finne fram informasjon. Like viktig er evnen til 
å forstå samfunnsspørsmål. Matematisk kunn-
skap er altså nødvendig for å kunne fungere i et 
moderne samfunn og delta i demokratiet. Det er 
derfor en utfordring at mange har vansker med 
matematikk. Det er ett av fagene som krever 
mest innsats av elevene i opplæringen og som 
fører til at en del ikke gjennomfører videregå-
ende opplæring

Arbeidsgruppe
Som følge av det som er beskrevet ovenfor, har 
KD oppnevnt en arbeidsgruppe som på fritt 

grunnlag skal vurdere matematikkopplæringen 
slik den er i norsk skole i dag. Arbeidsgruppen 
er bredt sammensatt og består av 9 medlem-
mer:

Carla Botten-Verboven, direktør i Norsk 
Industri (leder), Marianne Maugesten, første-
lektor, Høgskolen i Østfold, Gerd Nilsen, lektor, 
Furnes ungdomsskole, Ringsaker, Rune Aigel-
tinger, PP-rådgiver, Vestfold, Per Ødegaard, 
lektor, Nygård skole, Bergen, Våril Bendiksen, 
rådgiver, Vox, Tone Dalvang, seniorrådgiver, 
Sørlandet kompetansesenter, Grete Normann 
Tofteberg, rektor, Kirkebygden skole i Østfold, 
Per Aahlin, nestleder, Utdanningsforbundet

Nasjonalt senter for matematikk i opplærin-
gen er sekretariat for arbeidsgruppen.

Mandat
Utredningen skal gjelde matematikkopplæring 
på grunnopplæringens nivå og omfatte
elever, lærlinger og voksne i utdanning.

Arbeidsgruppen skal gjennomgå matema-
tikkfaget med sikte på å:
– begrunne betydningen av matematiske 

kunnskaper
– vurdere innholdet i læreplanene med særlig 

oppmerksomhet på at faget skal gi god 
kunnskap og være relevant og engasjerende

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen62



– gjennomgå relevant forskning om opplæ-
ring i matematikk

– vurdere aktuelle læremidler i matematikk
– se på sammenhengene mellom matema-

tikkopplæringen på ulike utdanningsni-
våer for å avdekke eventuelle gap i kompe-
tansekrav og -forventninger

– foreslå tiltak for å bedre opplæringen i 
matematikk med tanke på kunnskap, for-
ståelse, relevans og engasjement

Arbeidsform
Arbeidsgruppen møtes i Oslo med jevne mel-
lomrom og hver enkelt av gruppemedlem-
mene skriver artikler ut fra sitt eget ståsted og 
erfaring. Alt skrevet materiale gjennomgås og 
justeres av leder og sekretariat og diskuteres i 
møtene. 

Leveringsfrist
Gruppen leverer sin innstilling til Utdan-
ningsdirektoratet 1. juni 2010. Etter en intern 
behandling der overleveres den til Kunnskaps-
departementet. 

Innspill
Innspill til arbeidsgruppen kan sendes til sekre-
tariatet ved jon.walstad@matematikksenteret.no 
Innspillene vil bli vurdert i forhold til mandat 
og materiale som foreligger allerede. 

oss i Nysgjerrigper. Og det gjør virkelig barn! 
Mer overraskende er det likevel hvor ofte mate-
matikken spiller en rolle når barna skal finne 
svar på egne forskningsspørsmål: Hvorfor folder 
vi hender ulikt? Hvorfor forandres marshmal-
lows på bålet? Er smil smittsomt? Hvilket pålegg 
mugner først? For den våkne mattelæreren er 
det mange «gratispoeng» å hente når elevene er 
tente på en problemstilling. Måling og regis-
trering av data, statistikk, prosentregning og 
grafisk presentasjon blir ofte nødvendige, mor-
somme og meningsfulle operasjoner på veien 
mot svaret. Og kanskje enda viktigere: Elev-
ene oppdager at matematikken ikke bare er et 
lukket univers, men et språk som gjør det mulig 
å forstå og forandre. 

Siden 2008 har Matematikksenteret delt ut 
en matematikkpris i Årets Nysgjerrigper, som 
én av fem realfaglige spesialpriser i konkurran-
sen. De to vinnerprosjektene så langt har selv-
sagt matematikken som fellesnevner – men er 
ellers svært forskjellige. Sammen gir de en god 
illustrasjon på mulighetene for matematikkfaget 
i tverrfaglige forskningsprosjekter på barnesko-
letrinnene. 

De største bollene
Da 5. klassingene ved Workinnmarka skole i 
Tromsø bestemte seg for å forske på spørsmålet 
«Hvordan lage den største bollen?» i 2008, gikk 
de grundig til verks: Hele 240 boller skulle bakes 
– på 48 forskjellige måter! Med utgangspunkt i 
en fast bolleoppskrift forandret elevene på kun 
én faktor om gangen, slik at de kunne måle den 
eksakte effekten av forandringen. Dermed gjaldt 
det å være pinlig nøyaktig med oppmåling av 
ingredienser, temperatur på væsken, heve- og 
eltetid og steketemperatur. Alle bollene ble 
nøyaktig veid til 65 gram før de ble stekt. Den 
største bollen fra hver bakst ble plukket ut som 
«forskningsobjekt». Volum og vekt ble regnet ut, 
og sirlig ført inn i et regneark. Dermed var det 
tid for å vurdere resultatene av bolleforsknin-
gen: Det viste seg at mye gjær i deigen og høy 
temperatur på væsken (39 °C) slo heldig ut for 

Jakten på 
matematikken 
Kate A. Furøy, Knut van der Weld

I barnas forskningskonkurranse Årets Nysgjer-
rigper er det lov til å lure på alt, heter det hos 
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størrelsen på bollene. Heve- og eltetid ga lite 
utslag. En smakstest viste dessuten at bollene 
ble like gode selv om man bruker mye gjær.

Les prosjektsammendrag eller last ned rap-
porten på nysgjerrigper.no/Artikler/2008/mai/
boller

Mattejakt i barnehagen

Lærer barna i barnehagen matte? undret elevene 
på 1.–4. trinn ved Onøy/Lurøy skole i 2009. De 
21 elevene fra Nordlandskommunen var i tvil. 
Etter en del diskusjon og litt leting på Internett 
kommer det frem at barnehagebarn faktisk skal 
lære noe, og at det fins noe som heter «Ram-
meplan for barnehager». Der står det at barne-
hagebarn skal lære matematikk. Men hvordan 
kan barn i barnehagen lære matte når de ikke 
kan skrive og lese? Elevene tror at spill kan være 
en lur måte. Spillene bør ha med tall, inneholde 
noe barnehagebarna liker og være passe van-
skelige. Dermed er det bare å sette i gang: Aller 
først drar elevene på «mattejakt» til en barne-
hage i nærheten. Det viser seg å være massevis 
av matte i barnehagen! «Vi fant åttekant, kube, 
veldig mange tall på veggen og i en krukke på 
bordet. Vi så sirkler og kvadrater i legokassen. I 
gangen var det tallrekke for å vise dagens dato 
og sirkelhjul for å vise årstid og været. Over 
tallrekka i gangen var det tegninger av geome-
triske figurer. De hadde også tallene fra 1–10 
med prikker ved siden av for å vise tallet på en 
annen måte,» skriver elevene i rapporten. Mat-
tejakten gir dem mange idéer til hvordan mat-
tespill for barnehagen kan se ut. For eksempel 
trenger det ikke nødvendigvis å være tall med i 
spillet. Det kan være prikker eller noe annet for 
å vise antall, eller spillet kan bygge på geome-
triske former. Samtidig prøver elevene å finne ut 
hva slags spill barna i barnehagen liker. 

På grunnlag av mattejakten i barnehagen 

lager småskoleelevene hele 11 mattespill, som de 
siden tester ut på barnehagebarna. Etter enkelte 
justeringer av spilleregler og design, sender de 
spillene og en forskningsrapport inn til Årets 
Nysgjerrigper. Prosjektet vinner førsteprisen i 
konkurransen, i tillegg til to spesialpriser. 

Les prosjektsammendrag eller last ned rap-
porten på nysgjerrigper.no/Artikler/2009/juni/
mattespill

Fokus på matematikk
Et av formålene med Matematikkprisen er å 
bevisstgjøre deltakerne i Årets Nysgjerrigper om 
matematikkens rolle i deres egen kunnskaps-
produksjon og i samfunnet ellers. Når elevene 
oppdager at den matematiske kunnskapen de 
allerede har kan brukes til å sette ord på virke-
ligheten, til å skille ulike fenomener fra hveran-
dre, og til å gi eksakte svar, har det mye å si for 
den faglige interessen. Bolleforskerne fra Wor-
kinnmarka oppdaget verdien av eksakte mål, 
av volumberegning og sammenligning av data 
– kort sagt, matematikken som verktøyfag. Og 
resultatet? En helt ny bolleoppskrift! 

Til forskjell fra bolleforskerne var matte-
jegerne mer opptatt av matematikken i seg 
selv – av å arbeide kreativt med sammenhenger 
mellom tall, mønstre og figurer. Uten tvil passer 
dette også godt for en fådelt småskoleklasse, der 
det vil være stor forskjell på elevenes kunnskap 
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1.–4. klasse ved Onøy/Lurøy skole får overrakt prisen 

Årets Nysgjerrigper 2010 av forskningsminister Tora 

Aasland.
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og modenhet. De eldste elevene bidrar med 
kunnskap og systeminnsikt, men alle er med på 
utformingen av brett, brikker og annet mate-
riell. 

Differensiering
Matematisk forståelse og interesse for faget 
henger tett sammen, og er begge mål for under-
visningen. Det faktum at elevene befinner seg 
på ulike nivåer er en utfordring i så måte, for 
hvordan skal du nå ut til alle elevene samtidig? 
Et prosjekt etter Nysgjerrigpermetoden kan, 
som vi nettopp har sett, gjøre det lettere å gi 
elevene individuelt tilpassete oppgaver. 

Er det en elev som helst bare vil tegne? La 
eleven lage grafiske fremstillinger fra data 
dere har samlet inn. Er det en elev som elsker 
å snakke? La eleven være med på å presentere 
hva dere har funnet ut for de øvrige klassene. Er 
det en elev som klatrer over alt og helst henger 
opp ned fra taklampa? Gi eleven ansvar for å 
gjennomføre eksperimenter og målinger som 
må gjøres underveis.

Tverrfaglighet
Et prosjekt etter Nysgjerrigpermetoden er en 
tverrfaglig arbeidsmåte. Elevene får øvd grunn-
leggende ferdigheter som lesing, skriving og reg-
ning. I tillegg får elevene øvelse i å uttrykke seg 
muntlig, både underveis og når resultatene skal 
presenteres. Forskningsaspektet bringer elev-
ene også innom naturfag og de får øve sosiale 
ferdigheter i gruppearbeid og gjennom kontakt 
med eksterne. Avhengig av problemstillingen 
vil elevene også kunne komme innom de øvrige 
fagene, som samfunnsfag, kroppsøving, mat og 
helse, osv.

Som matematikklærer er du fullt klar over 
at faget har nytte langt ut over sin egen sfære. Å 
forske på en problemstilling som enten hand-
ler om matematikk eller som innebærer mye 
matematikk kan få elevene til å oppdage fagets 
tverrfaglige potensiale. Og det vil kanskje gjelde 
kolleger også? I denne sammenhengen kan hel-
heten bli større enn bare summen av delene!

MATEMATIKKSPILL
Fra rapporten «Hvordan kan vi lage et mattespill 
som passer for barna i barnehagen?»:

Matheaspillet
Dette er et kortspill med bilde av hender (fingre). 
De første kortene var fem par (ti kort). Men vi fant 
fort ut at vi måtte lage flere kort for spillet gikk 
så fort. Jeg måtte lage flere muligheter for å få 
par. Jeg laget i tillegg kort med tallet og kort med 
terningsymboler. Jeg valgte forside på kortene 
av et bilde som vi har hjemme. Det har bilde av 
to hender. Jeg fikk flere til å prøve ut spillet mitt. 
Vi prøvde å spille spillet på to ulike måter. Det 
gikk fint! (Spillvarianter: Lotto eller å samle par 
ved å trekke kort fra hverandre)
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Elever ved Onøy/Lurøy-skole besøker 

Bamsebo barnehage under premietur i Oslo og 

barnehagebarna får prøve de nylig premierte 

mattespillene.

Mattefigur
Vi leste at barnehagebarna skulle lære om former 
så jeg bestemte meg for å lage et spill som hand-
let om det. Jeg laget først en vei og så tegnet 
jeg inn figurene jeg ville ha med. Jeg brukte + 
og –. Hver spiller måtte samle fem ulike figurer 
før han kunne gå i mål. (…) Vi fant ut at isteden 
for ekstra kast på +, kunne vi gå framover så 
mange plasser som terningen viste. Havnet vi 

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen 65



2/2010 tangenten66

på minus måtte vi gå bakover så mange plasser 
som terningen viste.
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Nysgjerrigpermetoden, som bygger på hypote-
tisk-deduktiv metode. Den er bygd opp av seks 
trinn, og finnes beskrevet i et veiledningshefte 
for lærere. Elevene må arbeide systematisk og 
ta i bruk flere fag. Det er lov til å utforske alle 
områder av den spennende verden vi lever i. 
En rapport fra forskningen er det som kreves 
for deltakelse, og innleveringsfristen er 1. mai 
hvert år.

Premiering
Bedømmelsen foregår i samarbeid med viten-
sentrene i Norge, og jurymedlemmene har bak-
grunn fra forskning, formidling og pedagogikk. 
Alle bidrag mottar juryens tilbakemelding på 
prosjektet, i tillegg til diplomer og premier. Ti 
prosjekter kåres til prisvinnere innen følgende 
kategorier: Årets Nysgjerrigper, 2.- og 3. pris (en 
av hver fra småskole- og mellomtrinnet) og spe-
sialpris (i fem ulike kategorier). Premiene varierer 
fra premietur til pengesjekker. Hovedveilederne 
bak de fem hovedprisene belønnes også med 
en egen lærerpremietur.

Spesialpris i matematikk

Matematikkprisen er en av de fem spesialpri-
sene. Den deles ut av Matematikksenteret for 
å inspirere til nysgjerrighet rundt matematiske 
spørsmål. Prisen vil gå til et prosjekt hvor pro-
blemstillingene og spørsmålene er av matema-
tisk art. Matematikksenteret ønsker at barn og 
unge skal se det vakre i matematikkens spen-
nende verden og bli fascinert av sammenhenger, 
mønster og system som matematikken er bygd 
opp av. Prisen ble første gang delt ut i 2008, og 
vil også deles ut både i 2010 og 2011.

OM NYSGJERRIGPER
Nysgjerrigper
Nysgjerrigper er Forskningsrådets tiltak for barn i 
alderen 6–13 år. Tiltaket omfatter et bredt spekter 
av aktiviteter og har til hensikt å øke interessen 
og forståelsen for forskning allerede fra barne-
skolealder. Et langsiktig mål er å legge grunnlag 
for fremtidig rekruttering til forskeryrket.

Konkurransen Årets Nysgjerrigper
En av Nysgjerrigpers aktiviteter er forsknings-
konkurransen Årets Nysgjerrigper. Her motive-
res barn til å finne svar på sine spørsmål etter 
enkle vitenskapelige prinsipper. Konkurransen er 
nasjonal og grupper av elever eller hele klasser 
kan delta. Elevene oppfordres til å arbeide etter 

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen66



Hva trenger jeg å vite  
for å delta med klassen?
– I konkurranseheftet finner du utlysning og 

praktisk informasjon om innlevering. Send 
en e-post til Nysgjerrigper eller last det ned 
fra nettsidene: nysgjerrigper.no/filer/konkur-
ransehefte_2010 

– Veiledningsheftet ”Nysgjerrigpermetoden” 
kan du bestille gratis fra Nysgjerrigper eller 
laste ned: www.nysgjerrigper.no/filer/nys-
gjerrigpermetoden.pdf

– Les sammendrag og rapporter fra tidligere 
deltakere på www.nysgjerrigper.no og www. 
nysgjerrigpermetoden.no.

Kan Nysgjerrigper hjelpe meg i gang?
Hva gjør man egentlig når man forsker? Er du litt 
i villrede om hva forskning sammen med barn 
i praksis går ut på, så kan du bestille et kurs i 
Nysgjerrigpermetoden. Kursholder kommer fra 
Nysgjerrigpers ressurslærernettverk, som består 
av kompetente lærere med egenerfart kunnskap 
om å forske med barn. Et kurs koster skolen 
kun eventuelle reise-/oppholds-/vikarutgifter for 
kursholder, mens Nysgjerrigper dekker honorar 
og bidrar med materiell til kurset.

Småskoletrinnet ved Onøy/Lurøy skole i 
Nordland utviklet matematikkspill for barne-
hagebarn og vant Forskningsrådets pris Årets 
Nysgjerrigper 2009. Nå vil et forlag sette spillene 
i produksjon.

De 21 småskoleelevene fra Nordland har klart 
det mang en forsker drømmer om: å omsette 
ideene sine til ferdige produkter. Underveis har 
de lært mye om verdien av undring, utprøving, 
observasjon og bearbeiding. Dessuten har de 
klart å vise enda yngre barn at matematikk er 
gøy. 

Forskningsprosjektet som endte i utvikling 
av hele 11 matematiske brettspill for barneha-
gebarn, skal nå kommersialiseres. Det begynte 
med at lærer Trine Sandvær sendte en mail til 
et egnet forlag, før Nysgjerrigpers prosjektleder 
Kate Alice Furøy dro av gårde til forlaget med 
hele forskningsrapporten. 

Nå har barnas foresatte godkjent at spil-
lene settes i produksjon, og i skrivende stund 
forhandles det om kontrakten som skal sikre 
skolen royalties av salget. Forlaget har fått låne 
originalene med tanke på å starte innsalget, og 
tar sikte på at produksjonen skal skje i løpet av 
sommeren slik at Nysgjerrigper-spillene blir å 
finne i butikkhyllene i august. 

SPILLKAKE: Forskningsrådets administrerende direktør 

Arvid Hallén bød på vinnerkake – en marsipanmodell av 

et av mattespillene. Foto: Andreas B. Johansen

Nysgjerrigper-forskning 
ble innovasjon
Matematikkspillet som er omtalt på foregående 
sider blir nå satt i produksjon av et forlag. Vi 
har fått tillatelse til å gjengi følgende artikkel 
fra bladet Forskning nr. 1 2010. Artikkelen er 
skrevet av Mona Gravningen Rygh.
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Hvilken farge har 
blekkspruten som 
snakker sant?
Anne-Gunn Svorkmo

Norge deltar i år for sjette gang i den internasjo-
nale Kengurukonkurransen som først og fremst 
har til hensikt å stimulere elevers interesse for 
matematikk. På det årlige møtet hvor vi velger 
ut oppgaver for neste konkurranse, er det alltid 
noen oppgaver som fører til livlige diskusjoner. I 
år var det mange som mente mye om «Blekkspr-
utoppgaven». Denne oppgaven krever et logisk 
resonnement og eleven må trekke slutninger ut 
fra opplysninger som gis i teksten. 

I landet Fantasia finnes det 6-, 7- og 8-armede 
blekkspruter. De som har 7 armer lyver alltid, 
mens de som har 6 eller 8 armer alltid snakker 
sant.

En dag møttes fire blekkspruter. Den blå 
blekkspruten sa: «Vi har til sammen 28 armer.» 
Den grønne sa: «Vi har til sammen 27 armer.» 
Den gule sa: «Vi har 26 armer til sammen,» og 
den røde sa: «Vi har 25 armer til sammen.»

Hvilken farge har blekkspruten som snak-
ker sant?

A) Grønn
B) Blå
C) Gul
D) Rød
E) Ingen snakker sant

Her et forslag til resonnement og løsning:
Ut fra spørsmålsstillingen kan vi anta at det 

kun er en blekksprut som snakker sant. Etter-
som de fire blekksprutene sier fire forskjellige 
summer – 25, 26, 27 og 28 – så er det i alle fall 
tre blekkspruter som lyver. Disse tre har til 
sammen 21 armer, for det er de 7-armede blekk-
sprutene som lyver.  

Den fjerde blekkspruten kan da ha 6, 7 eller 8 
armer, og da bli summen av alle armene:

 7 + 7 + 7 + 6 = 27 
 7 + 7 + 7 + 7 = 28 
 7 + 7 + 7 + 8 = 29

Ingen av de fire blekksprutene påstår at de har 
29 armer til sammen, så siste alternativet oven-
for er uinteressant. I alternativet i midten lyver 
alle fire. Hvis alle fire blekksprutene lyver, så har 
de til sammen 28 armer. Da snakker en av de 
7-armede blekksprutene som alltid lyver sant!

Derfor må den blekkspruten som snakker 
sant ha 6 armer. Blekkspruten som sier: «Vi har 
27 armer til sammen» er grønn. Fin oppgave, 
ikke sant? 

Blekksprutoppgaven er siste oppgave i Ben-
jamin 2010 og vurderes som utfordrende. En 
enklere og lignende oppgave finnes i årets opp-
gavesett for Ecolier (nr.17). Kenguruoppgavene 
for 2010 legges ut på nettsidene når registrering 
av årets konkurranse er avsluttet dvs. rundt 
månedsskiftet april/mai. (www.matematikksen-
teret.no/kengurusiden)

kenguru    sidene
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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 i Østfold,
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

Sommerkurset i Sandefjord
5.–8. august 2010 Tema: Matematikk – nå snakker vi!
Det vil bli fokus på matematikkens eget språk, kommunikasjonskompetanse og muntlige ferdig-
heter i faget. 
Påmelding via nettside til LAMIS: Se www.lamis.no. Påmeldingsfrist 31. mai. Konferanseavgift: fra 
kr 2300 til kr 4700, avhengig av om du ønsker dagpakke, enkelt eller dobbeltrom. Prisene inklu-
derer: Dagpakke/Overnatting, alle måltider, konferanseavgift,  utflukt og T-skjorte. Det sendes ikke 
ut faktura. Du bekrefter din påmelding ved å betale korrekt beløp til LAMIS-Sommerkurs 2010 v/
Grete Tofteberg, bankkonto 1503.12.22947. Betalingsfristen for alle som vil reservere overnatting 
gjennom LAMIS er 31. mai. Det er svært viktig at betaler oppgir navn på personer det betales for.
Årsmøtet i LAMIS blir avviklet under sommerkurset. Årsmøtepapirene legges ut på nettsidene.
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Lederen har ordet
Sidsel Ødegård

Våren nærmer seg på ny, og med 
den skal våre elever sluttvurde-
res i forhold til kompetansemå-
lene i læreplanen. Dette er en 
spennende tid både for elever 
og foreldre, og ikke minst for 
oss lærere.  

1. august 2009 ble forskift til 
opplæringsloven kapittel 2 «Indi-
viduell vurdering i grunnskolen 
og videregående opplæring» 
endret. På skolenettet.no finner 
vi mye informasjon om den nye 
forskriften. Forskere mener at 
lærernes vurderingspraksis er 
viktig for læring hos eleven. Nye 
begreper som underveisvurde-
ring og sluttvurdering kom inn. 
Elevenes arbeid skal nå «vur-
deres for læring» og «vurdering 
av læring». All vurdering skal 
fremme læring. Underveisvur-
deringen skal ha et læringsfrem-
mende formål og utvikle elevens 
kompetanse, mens vurdering av 
læring skal gi informasjon om 
elevenes kompetanse på et gitt 
tidspunkt – sluttvurdering da på 
slutten av opplæringsperioden. 

Vurdering har dermed blitt en 
ny satsing i mange kommuner 

og fylkeskommuner. Mye tid er 
brukt til å sette seg inn i forskrif-
ten.  Nå har vi fått hjelp, for i mars 
kom utdanningsdirektoratet med 
brosjyrer  som gir oversikt over 
viktige prinsipper. Det kom en 
brosjyre for barnetrinnet og en 
for ungdomskole og videregå-
ende skole. 

Elevene har rett til å vite hva 
som er målene for opplærin-
gen: både kompetansemål og 
læringsmål som er utviklet på 
den enkelte skole. Dette er en 
liten utfordring. Det er ikke nok 
at læreren vet dette, eleven skal 
også vite det. Læreplanen har vi 
brukt timer på å tolke og forstå, 
så for eleven må vi bryte opp 
læreplanmålene slik at de blir let-
tere tilgjengelig. Men heller ikke 
det er nok. I egen klasse hadde 
vi en diskusjon på dette. Mine 
elever er 18 år, og på spørsmål 
om de visste hva som var målet 
for læringen og vurderingen var 
det ganske få som rakk opp 
hånda.

Læreplanmålene var delt opp, 
brutt ned til konkrete mål. Disse 
var delt ut til hver enkelt og gjen-

nomgått. På spørsmål om hvor-
for de da likevel følte at de ikke 
visste hva som skulle læres var 
det en som ærlig sa: «Jeg tror 
egentlig ikke vi bryr oss om å lese 
dette,» og ved muntlig gjennom-
gang er det slett ikke sikkert alle 
30 får dette med seg. Om elever 
helt fra 1. trinn får tak i denne 
informasjonen er vel noe usik-
kert. 

Mye kan også sies om dette 
med underveisvurdering og 
sluttvurdering. Matematikk er jo 
et typisk modningsfag, så om 
en elev ikke kan brøkregning 
i november, så kan det hende 
det er på plass i juni. Det er da 
selvsagt rett og rimelig at det 
er denne kompetansen som er 
viktig. Det medfører at «gammel» 
praksis med å vektlegge alle 
prøver gjennom skoleåret ikke 
lenger er riktig. Dette kan være 
en fordel for noen elever, men for 
noen elever er det enklere med 
små og hyppige vurderinger 
framfor den store sluttvurderin-
gen. 

(fortsetter side 74)
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Kan vi lære av feilene fra  
Sverige, eller skal vi gjenta 
dem?  
Bjørnar Alseth, Mona Røsseland

Den svenske skolen er i en krise! 
De får nedslående resultater 
både på nasjonale indikato-
rer og på internasjonale tester. 
For eksempel gikk både Norge 
og Sverige grundig tilbake på 
TIMSS-testene i matematikk fra 
1995 til 2003. Men mens Norge 
gjorde fremskritt på testen i 
2007, fortsatte Sverige sin til-
bakegang [1]. I 2009 satte de 
svenske myndighetene (Skolver-
ket) ned en forskergruppe som 
skulle finne årsaker til de dårlige 
resultatene. I rapporten [2] peker 
de på fire punkter som forklarer 
den begredelige tilstanden. To 
av punktene er knyttet til politikk 
og samfunnsforhold: Det ene er 
at forskjeller mellom skoler har 
økt. Det gjelder særlig i forhold 
til å skape «ghetto-skoler», med 
elever med svært likeartet bak-
grunn. Det andre er at myndig-
hetene har overført ansvar fra 
sentralt til lokalt (kommunalt) 
hold, noe som også har bidratt 
til store ulikheter. 

Så kommer det interessante. 

De to siste punktene er nemlig 
knyttet til det skolene og lærerne 
selv kan gjøre noe med. I Sve-
rige har de hatt et stort fokus på 
individorientert undervisning de 
siste 10–15 årene. Det har skjedd 
nokså parallelt med utviklingen 
i Norge, men i betydelig større 
grad. I rapporten framheves nett-
opp en individorientert undervis-
ning som en årsak til den dårlige 
tilstanden i skolen. Her forkastes 
rett og slett et sterkt fokus på 
individualisering og differensi-
erte grupper. I rapporten er de 
to punktene oppsummert på 
denne måten: 

«Differentiering – 
särlösningar allt vanligare.
Huvudprincipen enligt grundsko-
leförordningen är att grundsko-
lan ska organiseras integrerat. 
Men utvecklingen har gått i rikt-
ning mot särskiljande lösningar. 
Det har blivit allt vanligare med 
till exempel särskilda undervis-
ningsgrupper för elever i behov 
av stöd. Elever delas också in 

i olika grupper efter kunskaps-
nivå. Forskning visar att sådana 
lösningar generellt inte påverkar 
elevernas resultat i positiv rikt-
ning. 

Individualisering – 
en förändrad lärarroll 
Under 1990-talet infördes nya 
läroplaner och kursplaner utan 
direkta anvisningar om innehåll 
och metoder i undervisningen. 
Tanken var att lärarna skulle få 
mer utrymme att forma under-
visningen efter elevernas olika 
förutsättningar och behov. Men 
resultatet har snarast blivit stan-
dardisering i form av mer arbete 
på egen hand och mindre lärar-
ledd undervisning i helklass. 
Individualisering i denna bemär-
kelse påverkar elevernas resultat 
negativt och gör också att stödet 
hemifrån blir allt viktigare.»

I Norge har vi de siste årene fått 
økt fokus på tydelige kompetan-
semål og på å tilpasse undervis-
ningen til hver enkelt elev. Det 
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er selvsagt i utgangspunktet 
veldig bra, men vi tror det er lurt 
å stoppe litt opp for å reflektere 
over hvilken retning utvikling går. 
Kan vi lære av feilene svenskene 
har gjort?  

Det vi har sett de siste årene 
er at også mange i Norge har 
ivret for en sterk individorientert 
matematikkundervisning, mange 
av dem tydelig inspirert av sven-
ske løsninger.  Det har kommet 
til uttrykk gjennom slagord om 
«ansvar for egen læring», «indivi-
duelle arbeidsplaner», «stegark», 
«nivådifferensiering» og lignende. 
Felles for de ulike formene for 
individorientering er idéen om 
eleven som et enkeltstående 
individ som får tilpasset opp-
læring ved at hver elev arbeider 
med hvert sitt opplegg. 

Haug & Bachmann (2006) har 
gått gjennom det meste som er 
gjort av forskning og forsøk innen 
tilpasset opplæring her til lands, 
og deres konklusjon er at tilpas-
set opplæring ikke handler om 
hvordan elevene er organisert: 
Det er ikke sånn at individori-
enterte tilnærminger automatisk 
gir en godt tilpasset opplæring, 
for det handler mer om hvordan 
undervisningen gjennomføres. 
For eksempel kan en økt hvor 
læreren snakker med en hel 
klasse på en god måte være en 
undervisning som er godt tilpas-
set de ulike elevene.

Den svenske rapporten 
poengterer at nivådifferensier-
ing medfører at mange elever 
får dårligere selvbilde og moti-
vasjon. De opplever svakere 
faglige forventninger siden de 

ikke får «flinke» elever å strekke 
seg etter. De får også et smalere 
spekter av medelever å lære av. 
Videre vil mer arbeid på egen 
hånd medføre at læreren settes 
til side. Læreren blir i stedet for 
å undervise opptatt av å admi-
nistrere, gjennomføre og rette 
prøver og å distribuere under-
visningsopplegg. 

Det er ingen tvil om at vi er 
svært skeptiske til en for stor 
oppmerksomhet om en slik til-
nærming.  Det er klart vi skal gi 
elevene en best mulig tilpasset 
opplæring, men vi tror det nås 
best ved at individuell tilpas-
ning skjer innefor rammen av et 
læringsfellesskap.  Forskernes 
konklusjon på at elevene deles 
inn i nivågrupper og i ulike spor 
er at «sådana lösningar generellt 
inte påverkar elevernas resultat i 
positiv riktning». Tydeligere kan 
det i grunnen ikke sies. 

Vi bør ikke gjøre de samme 
feilene som svenskene har gjort. 
Det vi bør gjøre er å gjenreise 
læreren som faglig leder, res-
surs, formidler og inspirator for 
alle elevene. I stedet for å dele 
elevene i spor og nivå, bør vi som 
utgangspunkt ha elevene organi-
sert i klasser/ faste grupper. Det 
gir lærerne mulighet til
– å gi felles innledninger til nytt 

fagstoff hvor elevenes tidli-
gere erfaringer hentes fram 
og fagstoffet knyttes til livet 
utenfor skolen

– å gi grundige forklaringer, 
som eventuelt utdypes ut fra 
elevenes respons

– å la elevene utveksle erfarin-
ger 

– å oppsummere aktiviteter og 
dermed trekke fram og belyse 
de vesentlige matematiske 
poengene i det elevene har 
gjort. 

Den individuelle tilpasningen bør 
skje innenfor felles aktivitetene, 
og på den måten etableres et 
godt og konstruktivt læringsfel-
lesskap som støtter elevenes 
faglige og sosiale utvikling. 
Innenfor rammen av et slikt fel-
lesskap kan elevene godt arbeide 
på egen hånd i større eller mindre 
utstrekning, men ikke så mye at 
vi får «svenske tilstander».

Referanser
[1] www.timss.no/
[2] Skolverkets lägesbedömning 

2009, rapport 337. Sverige
[3] Bachmann, Kari og Peder 

Haug (2006): Forskning om 
tilpasset opplæring. Forsk-
ningsrapport nr. 62. Høg-
skolen i Volda/Møreforsking 
Volda.
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Matematikbiennalen 2010
Therese Hagfors

Jeg er så heldig at jeg sitter i 
sentral styret for LAMIS. En av 
våre oppgaver der er å prøve å få 
til samarbeid på tvers av trinnene 
i skolen, samt fra barnehage til 
universitet og høgskoler. På et 
av våre sentralstyremøter høsten 
2009, fortalte lederen i LAMIS, 
Sidsel Ødegård, at vi hadde fått 
en henvendelse fra våre naboer 
i Sverige og deres motstykke til 
LAMIS, nemlig SMAL (Sveriges 
matematiklærarforening). De 
ønsket å få til et nordisk samar-
beid.  Ettersom jeg er den eneste 
i sentralstyret med svenskt pass 
påtok jeg meg selvfølgelig opp-
gaven. Etter litt korrespondanse 
ble vi enig om at Matematikbi-
ennalen i Stockholm var et bra 
møtested for vårt første møte, 
da lederen i SMAL også skulle 
være foreleser der. Jeg var veldig 
fornøyd med valget av møtested. 
Tenk, jeg skulle få to fullpakkete 
dager med matematikk, og i til-
legg på svensk. 

Hva er Matematikbiennalen? 
Jo, det er Nordens største kon-
feranse for matematikkunder-
visning. Den har blitt arrangert 
hvert annet år (partall) siden 
1980, derav navnet -biennalen.  

Det viktigste innslaget i Mate-
matikbiennalen er det rikhol-
dige forelesningsprogrammet. 
På konferansen kan du delta på 
forelesninger, arbeidsseminar og 
utstillinger av både læremiddel-
forlag som demonstrerer sine 
produkter, men også idéutstillin-
ger der vanlige lærere og skoler 
viser fram gode undervisning-
opplegg.

Allerede da jeg meldte meg på 
biennalen skjønte jeg at dette var 
en stor konferanse. På 2 dager 
kunne jeg velge mellom 9 for-
skjellige hovedopplegg  med 
nesten 30 forskjellige foreles-
ninger eller arbeidsseminarer, det 
ble nesten 300 ulike opplegg å 
velge mellom! Heldigvis var alt 
merket slik at man visste hvilke 
trinn de innrettet seg mot. Det 
fantes aktiviteter fra barnehage til 
videregående og de inneholdt alt 

fra konkrete tips og idéer du kan 
bruke i undervisningen til aktuell 
forskning innenfor matematikk-
didaktikk.  Det stod også en kort 
beskrivelse av hver matematikk-
aktivitet, og litt om foreleserne. 
Det ble ganske mye lesing før jeg 
klarte å bestemme meg for hvilke 
aktiviteter jeg skulle velge. 

Selve biennalen fant sted 27. 
og 28. januar.                    

Først var det åpning av selve 
biennalen, der vi fikk vite at det 
var  nesten 4000 matematikk-
interesserte personer som deltok 
i årets biennale. 4000 lærere på 
kurs i matematikk! Bare det gir 
deg en utrolig følelse av at du 
virkelig er heldig som kan være 
med på dette.

Så begynte aktivitetene. En 
time på hvert stasjon mellom kl. 
9.00 og 17.45. Det var bare små 
kaffepauser og en lunsjpause i 
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løpet av hele dagen. Jeg innså 
raskt at det måtte nøye planleg-
ging til for å få med seg alt. 

I løpet av lunsjpausen prøvde 
jeg fortvilet å få med meg alle 
forlagsutstillere der man kunne 
bla i forskjellige bøker, men 
også kjøpe mattespill og kon-
kreter til «mässpris». Det ble en 
hel del shopping. Så fortet jeg 
meg videre til idéutstillingene. 
Idéutstillingene er utstillinger 
der lærere og skoler viser sine 
undervisningsidéer. Der var det 
mye bra og mye tips og idéer 
å ta med seg hjem.  Jeg måtte 
bare innse at det var umulig å få 
med seg alt, for i tillegg var det 
«lunsjforelesninger», debatter på 
kafescenen, forlagsforelesninger 
og informasjonsutstillere. Man 
hadde trengt en hel dag bare for 
å få med seg alt utenom det man 
allerede hadde meldt seg på. 

Første dagen hadde jeg dess-
uten en lunsjdate med Patrik 
Erixon, lederen i SMAL. Vi ble 
enig i at vi hadde mye å lære av 
hverandre og at et samarbeid 
kan være veldig verdifullt. Vi ble 
invitert til deres sommerkurs i 
Mullsjø i midten av juni og det 
har vi takket ja til. Jeg regner 
med at dette bare er starten på 
et fruktbart samarbeid. For vi har 
mye å lære av hverandre.

Kl. 17.45 var første dagen 
slutt. Da var jeg veldig fornøyd og 
ganske full i hodet, men samtidig 
glad over at jeg hadde en dag 
igjen. Neste dag var jeg på plass 
en time før alt begynte slik at jeg 
kunne gå rundt blant alle utstil-
linger og ta meg tid til å spørre 
og se meg mer omkring. Etterpå 

var jeg veldig fornøyd med det 
valget fordi jeg har brukt mange 
av tipsene og idéene i min egen 
undervisning, samt delt med 
mine kolleger.

Etter to dager var Matematik-
biennalen over. De aktivitetene 
jeg var med på, var både intres-
sante og lærerike. Jeg hadde 
blant annet valgt hoderegning, 
algebra, laborativ matematikk, 
problemløsning, ferdighetstre-
ning og bruk av forskjellige reg-
nemåter (algoritmer). De fleste 
brukte forelesning som arbeids-
form, men med små innslag av 
spill. En time gikk veldig fort. På 
tross av at jeg var innom forskjel-
lige emner var det noe som alle 
forelesere la stor vekt på. Det var 
at vi matematikklærere må bli 
flinkere til å lære våre elever å se 
mønster og sammenhenger, og å 
generalisere matematikken. 

Det jeg sitter igjen med av 
inntrykk er at dette er noe alle 
matematikklærere skulle få lov å 
delta på. Det var en svensk lærer 
som jeg spiste lunsj med som sa 
«Jeg tror det her er min beste 
yrkes relaterte opplevelse.» Hun 
var helt overveldet av hele opple-
velsen og bare det å få være ilag 
med 4000 lærere som var intres-
sert i matematikk. Vi syntes også 
den uformelle praten i pausene 
var nyttig og skapte også en del 
av matteatmosfæren som var der 
de to dagene. I år 2012 er det 
tid for en ny Matematikbiennal 
og da arrangeres den i Umeå. 
Merk deg det. Hvis du har lyst 
å delta på noe lignende hvor du 
kan få faglig påfyll, treffe andre 
engasjerte matematikklærere, få 

velge mellom forskjellige mate-
matikkaktiviteter, delta på fore-
lesninger og sosialt samvær, så 
har du sjansen allerede i sommer. 
Men da trenger du bare å reise 
til Sandefjord. 5.–8. august er 
det nemlig LAMIS’ sommerkurs 
der, og temaet i år er «Matema-
tikk – nå snakker vi». Så meld 
deg på!

Når det gjelder vurdering har 
læreren lang erfaring. Det som nå 
er nytt er elevens rett til egenvur-
dering. Eleven skal vurdere eget 
arbeid, egen faglig utvikling og 
egen kompetanse. Eleven skal 
vurdere eget arbeid og her er 
det viktig at de skal få innsikt i 
hvordan de lærer.  Målet er meta-
kognitive elever; de skal være 
bevisst hvordan de lærer og hva 
de skal gjøre om de ikke lærer.  
Elevene skal ikke sette egne 
karakterer, men de skal trenes 
i å forstå hva som forventes av 
dem for å oppnå de ulike karak-
terene. For mange som undervi-
ser i matematikk er dette nytt og 
spennende. 

Jeg anbefaler dere alle å gå inn 
på skolenettet.no og udir.no. Der 
finnes mye om vurdering, med 
mange konkrete eksempler på 
blant annet elevvurdering.

(fortsatt fra side 70)
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Bergen og omegn lokallag
Knut Stølås, Gjert-Anders Askevold

Lokallaget i Bergen ble stiftet alle-
rede i 1998, og kan siden starten 
registrere en gledelig økning av 
LAMIS-medlemmer i vår region. 
Hovedtyngden av medlemmer 
bor i Bergensområdet, men hele 
Hordaland er innenfor vårt inter-
essefelt for lokallagsaktiviteten.

Styret består i 2010 av 6 med-
lemmer - to fra barnetrinnet, to 
fra ungdomstrinnet og to fra høy-
skolen i Bergen. I tillegg har vi 
ett varamedlem som er student. 
Styret er dermed rekruttert bredt, 
men mangler noen fra videregå-
ende skole.

Målet vårt er å arrangere 6 med-
lemskvelder årlig. Vår semesteret 
ble innledet med gjennomgang 
av matematikkdagheftet. «Mate-
matisk Juleverksted» er fast inn-
slag om høsten. I tillegg har vi fire 

medlemskvelder med varierende 
innhold, to om våren og to om 
høsten.

Lokallagets hjemmeside: 
www.lamis.no/lamis/main/?cat
=lokallag&sub=Bergen&id=21

Matematikkdagshefte 2010

I desember kom endeleg Mate-

matikkdagshefte 2010 i post-
kassa, og sette dermed slutten 
for vårt arbeid med det. Men det 
sette og i gang arbeidet med å 
gjennomføre Matematikken sin 
dag i klasserom i det ganske 
land. 

For oss som har arbeida med 
heftet, har det vore ein svært 
spanande prosess med hardt 
arbeid for å gjere heftet ferdig. 
Men det har likevel vore ein inspi-
rerande prosess som har gitt oss 
mykje attende. Mykje av arbeidet 
med å halde kurskveldar i lokal-
laget har vore sett på vent, for å 
arbeide med Matematikkdags-
hefte 2010. Normalt prøver me å 
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halde tre til fire medlemskveldar i 
halvåret, der me inviterar frå ulike 
skuleslag og landsdelar. Målet er 
å halde medlemskveldar for bar-
nehage, grunnskule og vidaregå-
ande minst ein gong i halvåret

08/09 har me halde nokre 
kurskveldar som Juleverkstad 
og eit GeoGebra kurs over to 
kveldar. Me må nok innrømme 
at kurskveldane me har arran-

gert 08/09, har vore for å prøve 
ut emne og verkstadar me ville 
nytte i matematikkdagheftet.

Tema for årets hefte er arkitek-
tur og design, spesielt retta mot 
byggverk i lokalmiljøet. Det ber 
dei fire fyrste kapitla i heftet tyde-
leg preg av. Der er det aktivitetar 
som skal kunne arbeidast med 
på alle klassetrinn, med enkle 

tilpassingar. 
Det siste kapitlet inneheld ulike 

utforskingsaktivitetar ikkje nød-
vendigvis retta inn mot hovud-
emnet, men me kan likevel finne 
spor av det. 

Kvart av kapitla har ei fram-
side med eit bilete som går igjen 
på framsida til heftet, for å vise 
heilskapen i hefte. Me nytta 
mykje tid på å finne eit tema som 
kunne være gjennomgåande for 
heile heftet, me ville unngå å ha 
enkeltståande verkstadar. 

Me ynskte fyst og fremst å 
ha eit hefte med færre verksta-
dar som det kan arbeidast med 
over tid, gjerne ein heil dag eller 
lenger. 

Me meinar at mange av verk-

stadane i dei fyrste fire kapitla 
har eit slikt potensiale. Likevel 
kom me ikkje heilt utanom dei 
litt mindre og enkeltståande 
verkstadane. Desse har me plas-
sert i kapittel 5: Open klasse. Dei 
har ikkje noko mindre matema-
tisk potensiale, og er spanande 
i seg sjølve.

Det er styret i LAMIS Bergen 
og omegn, sett saman av Gjert-
Anders Askevold, Gert Monstad 
Hana, Renate Jensen, Stella 
Munch, Knut Stølås og Gunnar 
Tveiten, som har laga heftet i år. 
Me arbeider til dagen i småsku-
len, på mellomtrinnet og i lærar-
utdanninga, slik at eit breitt spek-
ter av skular var representert når 
me skulle setje i gang med å lage 
heftet.

(Alle bilete er frå gjennomgan-
gen av heftet i lokallaget Bergen 
og omegn torsdag 21. januar 
2010.)

Landslaget for matematikk i skolen76



Barnehagematematikk på 
NITO Studentenes  
utdanningskonferanse
Else Havnevik Devold

Vil NITO – Norges Ingeniør- og 
Teknologorganisasjon – nå også 
fokusere på realfag i barneha-
gen? 

31. januar dro jeg til Hadeland 
for å snakke om grunnleggende 
matematikk på NITO Studente-
nes utdanningskonferanse. Hva 
hadde jeg utsatt seg meg selv 
for! Sjeldent har jeg grudd meg 
og forberedt meg så godt. Hjelp 
– Hvordan fenge og underholde 
ingeniørstudenter på seminar, 
samtidig som jeg får fram poen-
get: Matematikken starter i bar-
nehagen!

På NITOs studentkonferanse 
var et av hovedtemaene hva 
NITO Studentene skal mene om 
rekruttering til realfaglig høyere 
utdanning.  I dag har NITO  fokus 
mot ungdomsskole og videregå-
ende skole. Kunne jeg få NITO 
engasjert i også å rette fokus mot 
barnehage og grunnskole?

Jeg valgte å fokusere på 
grunnleggende matematikk: 
tallsforståelse og geometriske 
former i omgivelsene våre. Her 
er to av temaene jeg tok opp: «En 
togtur fra Oslo til Drammen» – 

om grunnleggende tallforståelse 
og «Fra Dorullnisser til bropilarer» 
– om geometriske former. 

En togtur fra Oslo til Drammen
Datteren min tok toget alene fra 
Oslo til Drammen, her er billet
ten som ble kjøpt. Kan dere se 
hvor hun kjøpet den? Kan dere 
se hvor mange tallsymboler som 
er på denne lille billetten?

Studentene begynte å telle 
– og så var vi i gang. Tallforstå-
else i barnehagen handler om å 
telle, og se tallene i hverdagen 
og i praktiske sammenhenger. 
Nettstedet www.forskning.no 
skriver i en artikkel i november 
2007 om skoleprestasjoner, at 
tidlig tallforståelse er den tyde-
ligste indikatoren for senere 
skole prestasjoner (Forskning.
no, 2007).

Kan dere se hvor mange 
tallsymbol det er på en denne 
togbilletten? 50? 100?  Det er 
vanskelig å se et så stort antall, 
man må nesten telle for å finne 
det ut. Men tall er mer enn tel-
ling. Vi bruker tall for vise antall 
(kardinaltall), og for å vise antall 
måleenheter (måletall), for å angi 
rekkefølge (ordinaltall) og ikke 
nok med det, tall brukes stadig 
som navn og identitet på noe. 

Se på billetten igjen, finner 
dere tall som står for antall? 
Nei, den sier ikke noen om 
antall. Ikke om antall passasje-
rer engang. Med bokstaver står 
det «Ordinær» og «Barn». Så vi 
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kan lese at det er en barnebillett, 
og siden det ikke står et antall 
foran kan vi regne med at den 
gjelder for ett barn. Et ordinært 
barn. (Jeg trodde min datter var 
spesiell, men i følge NSB er hun 
altså ordinær). Måletall tall da? 
Vi måler tid i år, måneder, timer 
og minutt og pris i kroner og 
øre.  På billetten finner vi dato, 
klokkeslett, pris, når toget går 
fra Oslo S og når det kommer 
fram til Drammen. Alt skrevet 
med tallsymboler. Ordinaltall da, 
sier tallsymbolene på billetten 
noe om rekkefølge?  Vi kan lese 
at billetten er kjøpt på den 27. 
dagen i den 9. måneden. 

Her er mange tallsymbol som 
representerer kjennetegn. Ser 
dere tall brukt som identitet her? 
Togets identitet er 2123, noen tall 
viser hvor billetten er kjøpt og 
andre tall er referansen til denne 
billetten. Skjønner dere at noen 
kan bli forvirret? Særlig hvis man 
tror at vi bruker tall bare til å angi 
antall.  

For barnehagebarna kan man 
jo begynne med enklere tall 
og finne tall som er relevante i 
barnas omgivelser slik som å 
telle hvor mange barn og hvor 
mange billetter man trenger, se 
etter tallsymboler som navn på 
busser og trikker, finne ut hvilken 
plass man har i rekken (står man 
først eller på tredje plass i rekka) 
eller finne måletall på matvarer.  
For å utvikle tallforståelse er 
det nødvendig både å fokusere 
på tallene, deres matematiske 
egenskaper og bruken av tal-
lene i praktiske sammenhenger, 
skriver Bjørnar Alseth i «Mate-

matikk på småskoletrinnet» 
(Alseth, 1998).   Tallforståelse er 
en grunnleggende ferdighet på 
linje med å kunne lese og skrive, 
og forståelsen og interessen for 
tall og systemer starter i barne-
hagealder.

Men, når vi først har tatt toget 
til Drammen må vi jo se på noe 
der – så neste punkt heter: 

Fra dorullnisser til bropilarer
Finnes det barn som har gått i 
barnehage og som ikke har laget 
noe av dorullkjerner? Jeg har selv 
mange års barnehageerfaring. 
Jeg begynte i barnehagen som 
treåring. Senere var jeg prakti-

kant, student 
og til slutt 
førskolelærer 
i barnehage. 
Hvor mange 
dorullnisser 
jeg her laget 
og sett, kan 

jeg ikke telle. 
Det merkelige er at ingen noen 

gang fortalte meg om formen på 
dorullkjernen. At den heter sylin-
der og har en rund form. Ingen 
har fokusert på formen og hva 
sylinderformen kan brukes til. 
Slikt kan få konsekvenser!  For 
et par år siden ble det bestemt 
at bropilarene på motorveibroa 
over Drammenselva skulle byttes 
ut. Samtidig som man bygde en 
ny bro over elva, ble det klart at 
om man doblet antall firkantfor-
mede pilarer – så ville det bli en 
vegg av betong under broene. 
Et klokt hode fant ut at runde 
sylinderformede pilarer ville være 
like stabile og gi mulighet for 

lys og rom under de to broene. 
35 pilarer ble skiftet ut, jobben 
med å skifte ut bropilarene under 
den gamle motorveibrua over 
Drammenselva var både omfat-
tende og komplisert, arbeiderne 
sprengte vekk betongen fra de 
gamle, firkantede søylene og 
murte opp nye, runde søyler 
(Bautas, u. å.).  Nå er elveom-
rådet langs Drammenselva et 
rekreasjonsområde! Se bilder 
på denne linken; www.linkland-
skap.no/linklandskap/prosjekter/
bruparken-i-drammen/

Matematikken begynner i 
barne hagen. Tenk hvor mye 
penger samfunnet kunne spart, 
om den som tegnet den første 
motorveibroa i Drammen hadde 
blitt bevisst på sylinderformen 
allerede i barnehagen. 

På NITO studentenes blogg 
leser jeg dagene etter foredraget 
diskusjoner blant noen studenter 
om NITO bør fokuserer på bar-
nehager eller grunnskolen i sin 
satsning mot utdanning: 

«Trenger vi (NITO og NITO 
Studentene) virkelig å mene noe 
som helst om matematikk i bar-
nehagen og de aller første trinn 
på barneskolen?  …  Før var jeg i 
tvil, men nå er svaret et rungende 
JA.» (NITO Studentene, u. å.). 

«Jeg syns egentlig ikke at bar-
nehagen har noe spesielt med 
utdanningspolitikk å gjøre. Det er 
ikke en del av den obligatoriske 
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Dette heftet er skrevet for deg 
som lærer, med tanke på at du 
skal bli kjent med den viktigste 
funksjonaliteten i regneark og 
dermed bli tryggere i bruken av 
verktøyet. En slik trygghet vil 
også gi deg mulighet til å ta reg-
neark i bruk til nye oppgaver. 

I de fleste eksemplene er det 
tatt med mer enn det elevene 
skal gjøre. Dette for at du skal 
bli best mulig kjent med for-
skjellige muligheter regnearket 

grunnskolen å gå på førskole. 
Ja – flere blir forberedt bedre til 
grunnskolen og har bedre forut-
setninger for å gjøre det godt, 
men da er det mye viktigere å 
legge fokuset i de første årene 
på grunnskolen!» (ibid.)

At også tillitsvalgte ingeniørstu-
denter ser nytten av og satse på 
god matematikklæring fra barna 
er små – er viktig. Vi som jobber 
med de yngste vet at klarer vi å 
fenge barna og vekke interessen, 
så begynner de å se mønster og 
sammenhenger og systemer 
i matematikken og så blir de 
hekta.  Takk til NITO som inviterte 
en førskolelærer fra LAMIS for å 
snakke om barnehagematema-
tikk for ingeniørstudenter.

Referanser:
Forskning.no (2007). www.

forskning.no/Arti-
kler/2007/novem-
ber/1194963116.81

Alseth, B. (1998). Matema
tikk på småskoletrinnet, 
Nasjonalt lærermiddel-
senter 1998 bestilling.
utdanningsdirektoratet.
no/Bestillingstorg/
PDF/38228_Mattem_sma.
pdf

Bautas (u. å.). www.bautas.no/
referansekategori/offent-
lige-prosjekter-3.aspx

NITO Studentene (u. å.).  
www.nitostudentene.
com/?p=495 Hvordan 
lærer barn matematikk?

byr på. I tillegg gir det deg som 
lærer mulighet til å lage under-
visningsmateriell ved hjelp av 
regnearket. De fleste operasjo-
nene kan gjøres på flere måter. 
Det angis ofte flere alternativer, 
for at man skal bli bedre kjent 
med programvaren. I valget av 
eksempler, er det tatt utgangs-
punkt i læreplanen. 

Pris: kr 60 for medlemmer, 
og kr 90 for ikke-medlemmer 
Bestilles via post@lamis.no

LAMIS skriftserie:  
Regneark – mellomtrinn
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Cashkontroll?
Anja Glad von Zernichow
96% av foreldrene tror det er riktig at skolen lærer barna hvordan de får et sunt forhold til penger.1

I april/mai kommer Cashkontroll, 
Fokus Banks undervisningsopp-
legg for barn i 4.–10. klasse. 

«Ungdom flest har kunn-
skap om økonomi, men mange 
mangler likevel grunnleggende 
forståelse,» sier Harald Lynum, 
PR-ansvarlig i Fokus Bank.

Cashkontroll er en videreutvik-
ling av suksessen med Pengeby, 
nettspillet for barn mellom fem 
og ti år. Det er nå ca. 500 000 
unike brukere på Pengeby.

«Mange lærere har gitt posi-
tive tilbakemeldinger på Pen-
geby. Nå tar vi steget videre. Vi 
tilbyr klasse oppsett, lærervei-
ledning og forhåpentligvis også 
inspirasjon til lærere og elever i 
de øverste klassetrinnene,» sier 
Lynum.

Økonomisk kompetanse er 
grunnleggende
Ingen kan unnslippe forbruker-
samfunnet. Alle er til en viss grad 
del av det. Og med nye varer og 
tjenester, nye betalingsmåter og 
nye markedsføringskampanjer 
kan det være nokså krevende 
å treffe beslutninger. Ikke desto 
mindre er håndtering av egen 
økonomi grunnleggende i alles 
tilværelse, også skolebarns.

Hvis barn og unge skal klare 

å treffe rasjonelle beslutninger i 
dag og i fremtiden, må de forstå 
mekanismene bak penger og 
forbruk og konsekvensene av 
de valg de gjør.

«Vårt mål med programmet 
‘Undervisning i økonomisk for-
ståelse’ er å dekke hele perio-
den fra man er barn til man blir 
foreldre. I banken ønsker vi å ta 
et felles ansvar og bruke litt av 
den fagkunnskapen vi har til å 
forberede barn og unge slik at 
de kan styre sin egen økonomi 
rasjonelt. Vi har klippefast tro på 
at når folk forstår sin egen øko-
nomi, så har de en bedre tilvæ-
relse,» sier Lynum. 1Kilde: YouGov Zapera; norway.

yougov.com/

Målene med økonomisk i for-
ståelse
Læremålene for økonomisk for-
ståelse er utarbeidet av Fokus 
Bank i tett samarbeid med under-
visningseksperter og LAMIS på 
grunnlag av læreplanen i mate-
matikk. Dette gjenspeiles i lære-
målene for undervisningsmate-
riellet for økonomisk forståelse: 
Pengeby og Cashkontroll.

Les mer
Undervisning i økonomisk forstå-
else (www.uof.no), Cashkontroll 
(www. cashkontroll.no).
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