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Matematikk i vinden
Rapporten Matematikk i motvind kom ut i høst. 
Da fikk vi et nytt innblikk i norske klasserom og 
i norske elevers prestasjoner fra en internasjonal 
komparativ studie. Rapporten inneholder resul-
tat fra undersøkelsen TIMMS Advanced 2008 
som setter fokus på elevene med full fordypning 
i matematikk (3MX) i videregående skole. En av 
hovedkonklusjonene er at prestasjonene til de 
norske elevene ligger under gjennomsnittet for 
deltakerlandene. De norske elevenes prestasjoner 
har dessuten gått nedover siden 1995. 

Men studien gir innblikk i mer enn elevers 
prestasjoner. Blant annet ser studien på hvilke 
aktiviteter som dominerer matematikktimene i 
de enkelte deltakerlandene. Norge skårer høyt 
når det gjelder oppgaveløsning. Tydeligvis bruker 
mange elever mye tid på å arbeide med oppgaver 
i matematikktimene. På kategorier som «Disku-
terer strategier for problemløsning» eller «Dis-
kuterer resonnementene våre» skårer Norge lavt. 
Det ser ut som om diskusjon og samtale rundt 
problemløsning og matematiske resonnement 
har et vekstpotensial i norske klasse rom. Derfor 
er det ekstra gledelig at TANGENTEN i dette 
nummeret kan formidle fra kurs, forsknings- og 
utviklingsarbeid innen samtale i matematikk-
undervisning. 

LAMIS hadde «Matematikk, nå snakker vi» 
som tema på sitt sommerkurs i 2010. Kursets 
hovedforedrag, og flere av parallellsesjonene, 

dreide seg om kommunikasjon i matematikk-
klasserommet, kommunikasjonsformer i for-
bindelse med vurderingsformene og samtalen 
om matematikk med de aller minste barna. 
Videre har Universitetet i Agder og mange skoler 
i omegnen et samarbeid med fokus på inquiry, 
en egen tilnærming til matematikk, der nettopp 
samtale, undring og utforskning er sentrale. I 
starten av dette heftet finner du seks artikler 
som kommer fra dette prosjektet. Vi kan lese om 
hvordan forfatterne vektlegger kommunikasjon 
og samtale. Artiklene spenner over alle trinn på 
skolen, fra barnehagen til videregående skole. 

Også Tone Elisabeth Bakken sin artikkel 
«Sett ord på det» setter det språklige aspektet 
ved matematikken i sentrum ved å fokusere på 
å utvikle elevenes ferdighet til å uttrykke og 
kommunisere matematikk. Vi får et innblikk i 
en lærers arbeid med å legge til rette for elevers 
diskusjon, argumentasjon og kommunikasjon 
for å lære matematikk, og for å utvikle elevenes 
læringsstrategier i matematikk. 

Vi ser altså mange tilløp til at det rapporten 
Matematikk i motvind påpeker, nemlig mangel 
på diskusjon og argumentasjon i det norske 
matematikklasserommet, også har et motstykke. 
Vi er glade for at TANGENTEN kan være med å 
synliggjøre denne siden ved matematikkunder-
visningen i Norge.
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Anne Berit Fuglestad

Læringsfellesskap og inquiry
I prosjektet Bedre matematikkundervisning 
arbeider lærere og didaktikere1 sammen for 
å utvikle god undervisning og læring i mate-
matikk. To grunnleggende idéer i prosjektet er 
inquiry og læringsfellesskap. 

Inquiry er et vidt begrep som omfatter å stille 
spørsmål, å undre seg, å undersøke, å eksperi-
mentere, å utforske og å søke etter kunnskap. 
Å forstå og å kunne matematikk er mer enn å 
lære en del regler og prosedyrer. Det innebærer 
å kunne oppdage mønstre og sammenhenger, 
systematisere og å finne måter å representere 
disse på med tabeller, grafer eller matematiske 
uttrykk og formler. En spørrende og utfor-
skende arbeidsmåte er typisk for matematikk 
og passer for slike utfordringer. Inquiry er ikke 
en bestemt metode eller noen prosedyrer, men 
heller en tilnærming og holdning til arbeidet 
preget av undring og utforsking for å finne svar. 
I følge Wells (1999) indikerer inquiry «… en 
vilje til å undre seg, til å stille spørsmål og søke 
å forstå ved å samarbeide med andre i forsø-
ket på å finne svar.» (s. 121). I prosjektet Bedre 
matematikkundervisning er intensjonen å stimu-
lere aktiviteter preget av inquiry, slik at elever og 
barn i barnehagen selv blir aktive i matematikk. 
Slike aktiviteter tror vi vil føre til bedre forstå-

else av matematikk og dermed bedre undervis-
ning og læring.

Vi har arbeidet for å bygge læringsfellesskap 
som kan omfatte lærere og didaktikere, lærere 
på en skole eller på tvers av skoler. Det kan være 
fellesskap mellom elever og lærere gjennom 
daglig arbeid eller egne møter i prosjektet. Et 
læringsfellesskap kan utvikles når det etableres 
en felles virksomhet, et gjensidig engasjement, 
og der det utvikles et felles repertoar gjennom 
arbeidet (Wenger, 2004). Det er viktig å bygge 
gjensidig respekt og tillit slik at det er åpent 
for å stille spørsmål, utforske matematiske og 
didaktiske problemstillinger sammen, og utfor-
dre hverandre med kritiske spørsmål. Lærings-
fellesskap stimuleres når lærere, førskolelærere 
og didaktikere møtes i verksteder eller andre 
møter der de arbeider med hva inquiry betyr 
for å utvikle god matematikkundervisning eller 
reflektere over erfaringer fra skoler og barneha-
ger. Ved måten spørsmål, oppgaver og samtaler 
legges opp, vil lærere kunne stimulere lærings-
fellesskap med elever og barn, med inquiry som 
tilnærming. 

Bedre matematikkundervisning er et kon-
sortium der didaktikere ved høgskolene i Oslo, 
Bergen, Sør-Trøndelag og Bodø og Universitetet 
i Agder (UiA) samarbeider hver med sine pro-
sjekter lokalt. Læringsfellesskap og inquiry er de 
grunnleggende idéene i alle disse prosjektene. I 
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Trond Larsen,  
Lena Skagestad, Gjermund Torkildsen

Kommunikasjon og inquiry
Vi antar at læring best skjer gjennom kommuni-
kasjon og samspill.1 Dette synet på matematikk 
og læring har gjort oss nysgjerrige på å utfor-
ske oppgaver og situasjoner som utfordrer elev-
ene til å bruke sitt eget språk. Vi ser det som 
lærerens ansvar å legge til rette for at lærere og 
elever sammen utvikler det matematikkspråk-
lige presisjonsnivået og evnen til å delta i faglige 
dialoger. 

I fortsettelsen vil vi forsøke å se på kommu-
nikasjon og inquiry ut fra tre spørsmål:
1. Hvordan kan vi sette en dialogisk scene i 

matematikk?
2. Hvordan kan vi utvikle elevenes evne til å 

stille hvorfor-spørsmål?
3. Hvordan kan lærerne utvikle et lærende 

fellesskap?

Læring gjennom samspill
Vårt syn på matematikkundervisning er påvirket 
av hva vi oppfatter som læring. Vi ser det også 
som viktig å være kritisk til om vårt læringssyn 
er holdbart. En undrende, spørrende og kritisk 
holdning er en viktig karakteristikk for inquiry 
som tilnærming i undervisningen (Jaworski, 
2007; Fuglestad & Jaworski, 2005). I våre mate-
matikktimer i ungdomsskolen ønsker vi derfor 
at elevene skal oppleve å undre seg, stille spørs-
mål, søke svar og kritisk vurdere både sine egne 
antakelser og konklusjonene de kommer til. På 
samme måte må vi lærere kritisk utforske våre 
egne forestillinger om matematikk og læring. 

Om å sette en dialogisk scene
Vi har gode erfaringer med en oppgavetype som 
vi kaller «fire opplysninger». Læreren legger fire 
lapper rundt i klasserommet. Hver lapp inne-
holder en opplysning. Elevene blir delt i grupper 
på fire. Elevene skal gå til hver sin opplysning og 
lese den til de husker den utenat. Deretter samles 
gruppen og deler opplysningene med hverandre. 
Siden alle opplysningene er like viktige, blir alle 
elevene like viktige. De må lytte til hverandre, 
forstå hva de ulike opplysningene betyr, og sette 
sammen informasjonen til en helhet.

Her er et eksempel på en slik oppgave (Mau-
gesten & Torkildsen, 2006): 
1. Sifferet på enerplassen er dobbelt så stort 

som sifferet på tierplassen.
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2. Sifferet på tidelsplassen er tre ganger så 
stort som sifferet på hundredelsplassen.

3. To av sifrene er primtall.
4. Summen av de fire sifrene er 18.

En annen mulighet kan være at elevene får en 
blanding av klosser eller nonstop. Ut fra disse 
opplysningene skal de finne den riktige blan-
dingen:
1. En tredel er hvite.
2. Firedelen er grønne.
3. Tre åttedeler er gule.
4. En klosse er rød.

Hvis vi bruker Nonstop er premien klar 
etterpå …

Første gang elevene får en slik oppgave blir 
det gjerne kaos. Noen elever er vant til å lene 
seg på andre og tenke: «Det er alltid noen andre 
som klarer dette». Kanskje står gruppen plutselig 
hjelpeløs fordi eleven ikke husker opplysningen 
sin. En god oppgave er designet slik at den ikke 
kan løses uten at alle fire opplysningene er med 
i puslespillet. 

Vi har erfart at elevene utvikler presisjonsni-
vået. Var det sifferet på tierplassen eller tidels-
plassen som skulle være dobbelt så stort som 
sifferet på hundredelsplassen? Eller var det hun-
drerplassen? 

Når elevene har et forslag til svar, må de for-
svare det de har kommet fram til. En måte å 
gjøre det på, er å stille to spørsmål til hver elev: 
1. Hvilken opplysning brakte du med deg inn 

i gruppen?
2. Hvordan vil du argumentere for at den 

opplysningen stemmer med det svaret 
gruppen har kommet fram til?

Vi har gode erfaringer med å kreve at gruppen 
tar en gjennomgang og sikrer seg at alle på grup-
pen har forstått oppgaven og kan argumentere 
for svaret. Før de tilkaller læreren, må de ta en 
runde i gruppen. Da får elevene god øvelse i å 
forklare for hverandre, og alle elevene må invol-
vere seg i oppgaven. Dette opplever vi som god 

tilpasset opplæring.
Denne oppgavetypen skaper stor muntlig 

aktivitet og inviterer alle elevene inn i dialog. 
Vi definerer oppgaven som utforskende, fordi 
det verken finnes en bestemt algoritme eller en 
bestemt strategi for å løse slike oppgaver. 

Hvorfor-spørsmålene
Hvorfor skal vi stille hvorfor-spørsmål? 
Da vi skulle innføre inquiry-tankegangen i 
undervisningen, så vi at vi måtte ha fokus på 
hvordan elevene løste matematikkoppgavene. 
Utgangspunktet vårt for å stille hvorfor-spørs-
mål, var å få en enkel og virkningsfull start i 
arbeidet med å endre undervisningsformen. 
Når elevene må begrunne hvorfor svaret deres 
blir rett, får vi en naturlig diskusjon av ulike 
strategier og løsninger. Disse endringene har til 
hensikt å integrere alle elevene bedre i undervis-
ningen og bidra til at elevene bedre løser mate-
matiske problem på egenhånd. Tilnærmingen 
skal utvide deres forståelse og strategier. 

Eksempler på hvorfor-spørsmål kan være 
«Hvorfor mener du at ditt svar er rett?», «Hvor-
for blir svaret slik? Hvordan tenker du?», «Tror 
du at dette gjelder for alle slike oppgaver? Hvor-
for/hvorfor ikke?»

Ved å sette søkelyset på «hvorfor», blir det 
også naturlig å se på sammenhengen i oppga-
vene og gjennom det finne generelle uttrykk for 
matematiske problemer.

For å stimulere elevene til å forklare og jobbe 
med muntlig aktivitet, har vi også brukt pro-
grammet Photo Story. Her tok vi ganske enkelt 
utgangspunkt i oppgaver fra boka og ga en til-
leggsutfordring. Vi arbeidet med konstruksjon 
av trekanter. Elevene ble utfordret til å konstru-
ere utendørs med hjelpemidler som tau, pinne, 
planke, kritt og målbånd. Hele prosessen ble 
dokumentert med bilder og forklaringer. Slike 
bildeserier lages ved at bildene legges inn i Photo 
Story, og elevene legger så forklaring med tekst 
og tale til bildene. Slik må elevene forklare hele 
arbeidsprosessen. Utdrag av billedserien vises i 
figur 1.
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Hvilke erfaringer har vi lærere?
Forståelse har vært et nøkkelord. Vi har blitt mer 
oppmerksomme på forståelsen hos elevene. Vi 
bruker mer tid på å observere elever og disku-
tere resultater og elevutsagn med kollegaer når vi 
arbeider på denne måten. Vi opplever at elevene 
skjønner mer av hva en formel er gjennom at de 
jobber med å finne sammenhenger, for å kunne 
forklare hvorfor svaret deres er rett. 

Gjennom disse aktivitetene med elevene 
bruker vi mer tid på hvert enkelt emne, men 
tidsbruken tjenes inn igjen ved at elevene senere 
trenger mindre repetisjon. Når lærere involverer 
elevene og tar i bruk deres forklaringer, oppleves 
matematikk som spennende og interessant. Den 
kompetansehevingen vi tydeligst ser er likevel 
hos oss lærere i forhold til å oppdage elevenes 
misforståelser og få innsikt i de ulike strategier 

de bruker. Vi lærere er blitt bedre til å veilede 
elevene videre i prosessen, og ikke bare fokusere 
på svaret.

Lærersamarbeid
Dersom elevene skal forbedre sin evne til å 
utforske, stille spørsmål og reflektere, må det 
legges til rette for at de får erfaring med dette. På 
samme måte må det legges til rette for at lærerne 
utvikler sin evne til å stille spørsmål, lage åpne, 
utforskende oppgaver og skape et arbeidsmiljø 
som stimulerer til inquirybasert læring. Men 
hvordan gjør vi det?

På Fiskå skole var vi opptil ni lærere som 
deltok i prosjektet. Matematikklærerne på skolen 
hadde før prosjektet generelt et godt kollegasam-
arbeid, men satt kanskje litt mye hver for seg 
med egne opplegg. Vi la tidlig en plan for sam-
arbeid, og hadde minst en organisert samling i 
måneden. Organiseringen av lærersamarbeidet 
la vi opp etter denne planen:
1. Presentere opplegg, oppstarter, opplevelse, 

erfaring. Det var viktig at det var stor tak-
høyde for hva vi kunne presentere, fra store 
undervisningsopplegg til små observasjo-
ner og erfaringer fra en time.

2. Diskutere presentasjonene og bestemme seg 
for hva gruppen ville se nærmere på.

3. Planlegge i fellesskap. Vi prøvde å tilpasse 
opplegget til hvert trinn, og så på hvordan 
vi kunne åpne det opp eller utvide det.

4. De som hadde anledning forpliktet seg til å 
prøve ut opplegget frem til neste samling. Så 
mange som mulig forsøkte å gjennomføre 
det, slik at vi hadde flere synspunkter til 
neste samling. Der det var mulig, forsøkte 
vi å besøke andre lærere i timer, slik at vi 
kunne observere hverandre og klassene.

5. Utveksle erfaringer fra gjennomføringen. 
6. Deretter gikk vi gjennom samme prose-

dyre, eventuelt med nye opplegg, eller tok 
opp igjen tidligere opplegg og erfaringer. 

Etter hvert erfarte vi at terskelen for samarbeid 
endret seg. Vi spurte hverandre om hjelp og 

Figur 1: Bilder fra serien om å konstruere en trekant 

med 45 graders vinkel.
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tips til undervisningsopplegg, ba om kollegers 
meninger og tanker rundt et emne, og diskuterte 
gjerne hendelser i klasserommet. Som et resultat 
av møtene, fikk vi en betydelig bedre delings-
kultur. Det ble pratet mye mer matematikkdi-
daktikk, både i gangene, på pauserommet og 
på fagmøter, og vi utvekslet opplegg vi brukte i 
klassene. Det ble oppfordret til å diskutere mate-
matikk, både av ledelsen og av lærerne selv.

Da lærerne gikk til time for å legge til rette 
for at elevene skulle utforske og stille undrende 
spørsmål, hadde de nå erfaring og kunnskap 
om dette fra egne lærersamlinger. Dette gjorde 
at lærerne stod mye bedre rustet til å veilede 
elevene og til å stille spørsmål. Samtidig var det 
en trygghet å vite at matematikklærerne stod 
sammen og hadde felles interesse av å diskutere 
og evaluere oppleggene i etterkant.

Oppsummering
Ved alle tre skolene erfarer vi at en inquiry-
basert undervisning er avhengig av at læreren 
utvikler sin kompetanse i å lede faglige samtaler. 
Fokuset på å stille gode spørsmål med utgangs-
punkt i elevenes forståelse må være større enn 
lærerens behov for å forklare elevene hvordan 
matematikken skal forstås. Hvis lærerne skal 
endre sin undervisning, er det viktig at lærerne 
snakker sammen, og at de setter av tid til å jobbe 
med matematiske problemer en gang imellom. 

Noter
1 For utdyping av de teoretiske begrun-

nelsene henviser vi til referanselisten og 
innledningsartikkel om læringsfellesskap og 
inquiry.

Referanser
Maugesten, M., & Torkildsen, S. H. (2009). Sirkel 8 

a Lærerveiledning. Oslo: Aschehoug forlag.
Fuglestad, A. B., & Jaworski, B. (2005). Lærings-

fellesskap i matematikk – utvikling og forsk-
ning i samarbeid. Tangenten, 16, 54–59.

Jaworski, B. (2007). Introducing LCM – Learning 
communities in mathematics. In B. Jawor-
ski, A. B. Fuglestad, R. Bjuland, T. Breiteig, 
S. Goodchild, & B. Grevholm: Læringsfelles
skap i matematikk. Learning Communities 
in Mathematics (pp. 13–25). Bergen: Caspar 
Forlag.

dette nummeret av Tangenten presenteres flere 
artikler fra Agder, der didaktikere ved UiA 
gjennom forskningsprosjektet Bedre matematik-
kundervisning har samarbeidet med lærere og 
førskolelærere i utviklingsprosjektet Lær bedre 
matematikk.

Note
1 Didaktikere brukes her om fagpersoner ved 

universitet og høgskoler som arbeider med 
teori og praksis knyttet til undervisning og 
læring i matematikk.

Referanser
Wells, G. (1999). Dialogic inquiry: Towards a 

socio cultural practice and theory of edu
cation. New York: Cambridge University 
Press.

Wenger, E. (2004). Praksis fællesskaber, læring 
mening og identitet. København: Hans 
Reitzels Forlag.

(fortsatt fra side 2)
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Stein Aanensen, Kjetil Damsgaard, Britt Ådnegard

Refleksjoner om polynomdivisjon
Polynomdivisjon er et emne i flere matematikk-
kurs på videregående skole. I en tradisjonell 
introduksjon av polynomdivisjon vises ofte først 
et eksempel med deling av heltall før divisjons-
algoritmen for polynomene gjennomgås, for 
eksempel slik som vist under. 

 

I denne artikkelen vil vi beskrive den første 
timen av et undervisningsopplegg i polynom-

divisjon. Hele opplegget starter med talldivi-
sjon og ender opp i den ferdige algoritmen for 
polynomdivisjon. Elevene utfordres til å opp-
dage hvordan algoritmene for talldivisjon kan 
sette dem på sporet av algoritmer for divisjon av 
polynomer. Hensikten med å engasjere elevene i 
en undersøkende aktivitet (inquiry), er å se om 
en slik tilnærming kan gi en bedre og mer varig 
forståelse av emnet. 

Opplegget som er omtalt her, er bare første 
time av totalt 4 timer som ble brukt til introduk-
sjonen av polynomdivisjon. I de neste timene 
jobbet elevene med restleddet i polynomdivi-
sjon, faktorisering og forkorting av polynom-
uttrykk på tilsvarende undersøkende vis. Dette 
kommer vi ikke til å gå nærmere inn på her. 

Den første timen fikk elevene utdelt disse 
oppgavene. Elevene samarbeidet to og to og 
arbeidet uten bruk av hjelpemidler.
a) 1386 : 7
b) 5244 : 12
c) (4x2 – 3x) : x
d) (x2 – 3x + 2) : (x – 2)
e) (x3 + x2 – 5x + 3) : (x – 1)

Oppgavene er utformet slik at oppgave a) og b) 
skal være til hjelp for å løse henholdsvis oppgave 
c) og d).

Den første utfordringen i arbeidet med opp-
gavene a) og b) var at enkelte elever ikke husket 
algoritmene for talldivisjon. Det var spesielt 
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multiplikasjonsdelen som viste seg å by på pro-
blemer. Her fikk elevene hjelp av hverandre til 
å få dette til. Læreren var tilbakeholden med 
hjelpen i denne fasen. 

Elevene begynte etter hvert med oppgave 
c). De fant løsningen på oppgaven ved fakto-
risering i stedet for å bruke tilsvarende divi-
sjonsmetode som i oppgave a). Faglærer hintet 
om å se tilbake på divisjonen med tall. Dette 
medførte at en del elever fikk til oppgave 
c) ved å bruke tilsvarende metode som i a).  
De store utfordringene kom i oppgave d). Her 
var divisjonsalgoritmen ikke direkte overførbar. 
Elevene fikk i større eller mindre grad hint av 
faglærer for å komme videre. Hintene gikk på 
å vise at multiplikasjon av to siffer i oppgave b) 
kunne lede til multiplikasjon av to ledd i opp-
gave d). 

De siste ti minuttene av timen ble avsatt til 
oppsummering. Her ble algoritmen vist ved 
gjennomgang av oppgave d). Elevene var svært 
lydhøre og mottagelige for gjennomgangen etter 
å ha strevd med oppgaven. 

Faglærer prøvde ut dette opplegget i en mate-
matikkgruppe. I en annen gruppe underviste 
han emnet «tradisjonelt». Umiddelbart etter at 
han var ferdig med emnet i de to gruppene ble 
det gitt en uforberedt test i polynomdivisjon. 
Gruppen som hadde hatt tradisjonell under-
visning fikk dårligere resultater enn den andre 
gruppen til tross for at dette i utgangspunktet 
var den beste matematikkgruppen. 

Erfaringene fra dette opplegget viser at lik-
hetene mellom algoritmene for divisjon av tall 
og polynomer ikke er tydelige nok til at elev-
ene klarte å nyttiggjøre seg det de kan fra før. 
I enkelte faser hadde elevene problemer med å 
komme videre på egenhånd. Det at de har strevd 
for å utvikle strategier, og har måttet forholde 
seg til hint og råd fremfor ferdige løsninger, 
hadde tydeligvis gjort elevene svært nysgjerrige 
og mottakelige for det nye lærestoffet. Læreren 
opplevde at elevene fikk en bedre og mer hold-
bar forståelse av divisjonsalgoritmene ved denne 
tilnærmingen fremfor en tradisjonell undervis-

ning. Årsprøven et halvt år etter at emnet var 
gjennomgått viste også at gruppen som hadde 
tilnærmet seg stoffet på en utforskende måte, 
oppnådde best resultater i polynomdivisjon.

I etterkant av undervisningsopplegget disku-
terte forfatterne problemstillingen om hvordan 
man kunne se likhet mellom tall- og polynom-
divisjon. Blant annet forsøkte vi å se om det 
var mulig i større grad å synliggjøre likhetene 
mellom de to algoritmene. Et forslag som kom 
opp, var å skrive om talldivisjonen slik at den 
lignet litt mer på polynomdivisjonen. Ved å 
endre oppgave b) fra 5244 : 12 til 5244 : (10 + 2) 
ser vi mer likhet. Denne talldivisjonen kan gjen-
nomføres på denne måten:

Denne måten å løse talldivisjonen på er samsva-
rende med den tradisjonelle algoritmen som er 
illustrert over, men multipliseringen med 12 blir 
splittet opp, på samme måte som med (x – 2). 
Det er mulig at dersom elevene blir klar over 
dette samsvaret, vil de lettere kunne løse opp-
gaven (x2 – 3x + 2) : (x – 2) uten først å ha fått en 
lærerstyrt innføring i polynomdivisjon.

Det kan stilles spørsmål ved om det har noen 
verdi å gå veien om talldivisjon. Vi mener ut 
fra vår erfaring at elevene hadde stor nytte av 
å se at begge algoritmene involverer vekselvis 
multiplikasjon og divisjon. I tillegg har begge 
algoritmene likhetstrekk i oppstillingen.
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Anne Berit Fuglestad

Bedre matematikkundervisning
Hvordan kan vi gjøre matematikkundervisnin-
gen bedre? Kan det bli slik at elevene forstår, 
blir aktive og selv stiller spørsmål og undersøker 
matematiske sammenhenger? I Vest Agder har 
lærere i prosjektet Lær bedre matematikk (LBM) 
i tre år samarbeidet med didaktikere1 ved Uni-
versitetet i Agder (UiA) i prosjektet Bedre mate-
matikkundervisning (TBM)2 om utvikling og 
forskning med formålet å utvikle bedre mate-
matikkundervisning. 

Et viktig stikkord for vår tilnærming til 
matematikk har vært inquiry. Dette begrepet 
handler om å stille spørsmål, undre seg, under-
søke, utforske, eksperimentere og søke etter 
kunnskap3. I denne artikkelen vil jeg presentere 
to områder vi har arbeidet med for å utvikle en 
inquiry-tilnærming i matematikkundervisning. 
Det gjelder å utvikle oppgaver som stimulerer 
inquiry og å arbeide med å stille gode spørsmål 
som stimulerer til videre undring, spørsmål og 
undersøkelser i matematikk.

Verksteder på tre til fire timer tre ganger 
hvert semester var sentralt for å bygge lærings-
fellesskap mellom lærere på alle trinn, førskole-
lærere og didaktikere fra UiA. Mellom 35 og 50 
deltok hver gang. I plenumsinnlegg der alle del-

takerne var samlet, ble det presentert et mate-
matisk tema med inquiry som tilnærming. 
Dette ble fulgt opp med arbeid i grupper, der vi 
arbeidet med matematikkoppgaver eller disku-
terte didaktiske tema. Presentasjoner av lærere 
og førskolelærere om erfaringer fra arbeid med 
elever/barnehagebarn var viktige innslag i 
plenum. Det var også en del oppsummerende 
diskusjoner etter gruppearbeidet. 

Å utvikle oppgaver 
Lærebøker inneholder ofte mange oppgaver 
som ligner hverandre. Etter en gjennomgang av 
en typisk oppgave, løser elevene flere av samme 
type, etter samme mønster og elevene sitter 
alene i arbeidet. Dette er dokumentert i flere 
undersøkelser, for eksempel en TIMMS rap-
port som nylig er publisert (Grønmo, Onstad, 
& Friestad Pedersen, 2010). Ofte er oppgavene 
lukket i den betydning at det forventes bare ett 
svar, og at oppgaven ikke leder til videre under-
søkelser. I arbeid med slike oppgaver opplever 
lærere ofte at elevene deres sier: «Fortell meg 
hva jeg skal gjøre!» eller «Er det gange eller dele 
her?» Elevene er interesserte i å få en prosedyre, 
få fasitsvaret og så gå videre, for å regne mange 
oppgaver. Noen ganger klages det på at det er 
for få oppgaver. Vi kan spørre om det er rom 
for å undre seg, være nysgjerrige og utforske i 
slike sammenhenger. Dersom elevene skal bli 
aktive med utforsking og undersøkelser, må vi 
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som lærere gi dem oppgaver som gir muligheter 
til det. 

I et av verkstedene i Lær bedre matematikk 
arbeidet vi med å omforme og videreutvikle 
oppgaver slik at de ble mer åpne. Oppgavene 
fikk da kanskje flere mulige svar og mulighe-
ter for videre utforskning og eksperimentering, 
gjerne på flere nivå. Noen ganger er det mulig å 
snu på problemstillinger ved å gi flere alternati-
ver og interessante utfordringer. I verkstedet tok 
vi utgangspunkt i idéer fra boka Adapting and 
extending secondary mathematics activities. New 
tasks for old (Prestage & Perks, 2001). I denne 
boka gis det en rekke prinsipper4 for hvordan 
oppgaver kan utvikles og forandres. Videre pre-
senteres noen av disse strategiene. 

Figur 1: Punkter og trekanter.

Bytte ut deler av et spørsmål. Et eksempel gjel-
der en trekant hvor det oppgis at den ene vin-
kelen er 28 grader, mens de to andre vinklene 
er henholdsvis a og b. Oppgaven er å finne a 
og b dersom a = 3b. En enkel forandring kan 
være å la den tredje vinkelen være c i stedet for 
28 grader, og så spørre, hva er de største mulige 
verdiene for a, b og c? Kan trekanten bli likebei-
net? Kan den bli likesidet? Utforsk!

En lignende idé er å føye til noe i spørsmå-
let: Det er gitt tre punkter i planet ved hjelp av 
koordinatene (1, 1), (2, 5) og (3, 1). Se figur 1. 
Oppgaven blir da: Tegn opp og finn ut om disse 
gir en likesidet eller likebeinet trekant. Vi kan 
føye til flere punkter, og spørre hvilke typer 

trekanter vi finner, likesidet, likebeinet, rett-
vinklet, – og hvor mange av hver? 

En variant kan være å forandre spørsmålet 
litt. En oppgave kan være å tegne så mange tre-
kanter du kan med vinkler 30, 60 og 90 grader. 
Hva betyr det for oppgaven å forandre til å tegne 
trekanter med 30, 60 og 80 grader?

Gi svaret. Hva er regnestykket? Denne stra-
tegien kan gi forskjellige varianter av opp-
gaver, for eksempel disse:  +   = 15 og 
 +  +  = 35. En annen mulighet er å gi 
et tall eller algebraisk uttrykk og be elevene 
lage en regnefortelling eller et uttrykk som skal 
omformes. En tredje mulighet kan handle om at 
hypotenusen i en rettvinklet trekant er 17 – og 
man kan spørre hvilke mulige lengder katetene 
har? 

Bruk av forskjellige eller nye hjelpemidler kan 
gi ny dimensjon til oppgavene. Datamaskin med 
dynamiske geometriprogram som Cabri eller 
Geogebra kan for eksempel gi helt nye mulighe-
ter for å utforske og finne sammenhenger i geo-
metrien. Kurvetegningsprogram (også Geoge-
bra) gjør det mulig raskt å eksperimentere med 
forskjellige stigningstall og andre parametre 
for kurver. Nettopp disse mulighetene ble tatt 
opp da en lærer, som arbeider mye med digi-
tale verktøy, presenterte erfaringer i et verksted. 
Læreren la vekt på muligheten til å konstruere 
en figur, og så dra i noen punkter eller linjer 
i figuren for å kunne undersøke sammenhen-
ger. Han demonstrerte dette ved å vise hvordan 
størrelsene til en periferivinkel og samsvarende 
sentralvinkel i en sirkel henger sammen. I et 
annet eksempel viste han hvordan det er mulig 
dynamisk å eksperimentere med rette linjer og 
andre kurver i et koordinatsystem ved å vari-
ere på parametrene. Parametrene a eller b kan 
varieres ved hjelp av rullefelt, og linja y = ax + b 
vil forandre retning med variasjon av a og blir 
parallellforskjøvet når b varierer. 

Hölzl (2001) beskriver et eksempel på hvor-
dan han åpnet opp utforskningen fra å studere 
egenskaper i en trekant til å undersøkelse om 
det er mulig for en vilkårlig firkant å konstru-
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ere en sirkel som går gjennom alle hjørnene, se 
også Fuglestad (2005). Slik er det mulig å utvi-
kle strategiene ved å forandre spørsmålet litt 
eller å bytte ut noen informasjoner for å gjøre 
oppgaven mer åpen. Dynamiske programmer 
gjør slike utforskingsoppgaver mulige.

Figur 2: Fjerne et eller flere siffer.

Noe av informasjonen kan fjernes fra en opp-
gavetekst slik at den blir mer åpen. I stedet for 
å gi regnestykker av typen 23 + 15 = _ eller 
538 + 43 = _ kan vi sette åpen rute for et tall, 
eller bare for et siffer som i figur 2. Hver rute 
representerer et siffer. Flere spørsmål er aktu-
elle, som å finne største eller minste tall, alle 
mulige løsninger. 

En annen mulighet er å lage bildekort eller 
tallkort med forskjellige kombinasjoner som 
skal sorteres, og så la det være noen blanke kort 
som elevene selv kan benytte. 

Et eksempel fra Prestage og Perks (2001) er 

illustrert i figur 3. Der er oppgaven til venstre 
forandret ved å fjerne informasjon om ei side. 
Hva om vi fjerner flere av tallene? Hva om vi 
forandrer litt på figuren i tillegg, for eksempel 
ved å la det være et trapes eller en halvsirkel som 
er kuttet i et hjørne? Er det mulig å lage nye 
eksempler som gir samme omkrets før og etter 
kutting av et hjørne? 

Å fjerne informasjoner kan føre til helt nye 
oppgaver. Når det ikke er gitt noen tall, må elev-
ene selv foreslå rimelige tall, anslå tallstørrelser, 
vurdere rimeligheten og regne ut et svar. Oppga-
ver som denne: Hvor mange pianostemmere er 
det i Chicago? kalles ofte Fermi-problemer5 etter 
nobelprisvinneren Enriko Fermi (1901–1954) 
som brukte slike oppgaver i sin undervisning. 
Swan og Ridgeway (2008) gir flere eksempler på 
hvordan vi kan arbeide med slike oppgaver. 

I grupper i verkstedet der disse strategiene 
ble presentert, arbeidet vi med å ta utgangs-
punkt i oppgaver fra lærebøker og forsøkte å 
forandre disse til mer åpne oppgaver (Fuglestad, 
2009). Et eksempel var oppgaven å fordele en 
kasse med 48 klementiner på ei gruppe med 8 
elever slik at alle elevene fikk like mange. Opp-
gaven er i hovedsak å bestemme regneoperasjon 
og regne ut. Gjennom diskusjon i gruppa kom 
lærerne fram til følgende endring av oppgaven: 
«Klasse 8 A vinner en kasse med klementiner. 
Hvor mange klementiner bør det være i kassen 
for at det skal bli en rettferdig fordeling?» Etter 
verkstedet ble en av lærerne inspirert til å følge 
opp denne idéen i sin egen klasse. Han tok med 

denne oppgaven, laget flere 
lignende oppgaver av Fermi-
typen og presenterte dem for 
elevene sine. De fikk arbeide i 
grupper og med datamaskin 
om de ønsket det, og valgte 
hvilke av oppgavene de ville 
løse. Noen søkte etter tall-
størrelser og informasjoner 
på internett. Klementinopp-
gaven viste seg å gi helt andre 
muligheter enn i den opprin-

Figur 3: Fjerne informasjon: tegning til venstre er gitt, på høyre er 2,2 cm 

fjernet. Finn omkretsen.
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nelige utgaven fra læreboka. Ei gruppe elever 
startet med å anta at det var 27 elever og 60 
klementiner i kassen, og foreslo to til hver pluss 
resten til to lærere. Et par av elevene ønsket å 
tegne kassen som et rektangel og klementiner 
som gule sirkelskiver inni rektangelet, tegnet og 
skrev svar i Word. Det virket som de ikke vur-
derte størrelsen av kassen og størrelsen av kle-
mentiner i utgangspunktet, men valgte et antall 
klementiner. Dette ga muligheter for diskusjon 
om størrelser, både målene for kassen og på kle-
mentiner. Både læreren og didaktikeren obser-
verte elevene og engasjerte seg med innspill og 
spørsmål. I dette eksemplet var det viktig ikke 
å styre elevene, men ta tak i det de arbeidet med 
og stille spørsmål som var relevante for deres 
egen problemstilling. 
Nye problemer kom 
opp som følge av elev-
enes valg av tall og 
problemstillinger.

Det er ikke uvan-
lig å høre lærere for-
telle om elevenes feil 
i brøkregning, som 
for eksempel i tilfellet 
gjengitt i figur 4 hvor det feilaktig forkortes et 
av leddene i telleren. Eksempelet kan generere 
spørsmål som: Er det slik at dette alltid er feil? 
Er dette rett: aldri, noen ganger eller alltid? For 
hvilke verdier av x kan det være mulig? Dersom 
vi antar at x ≠ 0 og undersøker, finner vi en løs-
ning. 

Dette eksemplet leder over til hvordan vi kan 
stille gode spørsmål både i oppgavetekster og i 
diskusjoner i klassene. Å stille spørsmål, undre 
seg og stimulere kommunikasjon er en sentral 
del av arbeid med inquiry som tilnærming i 
undervisningen. 

Gode spørsmål 
Spørsmål kan brukes på flere måter som å følge 
opp elevenes undring og spørsmål ved å stimu-
lere til diskusjoner eller å gi dem nye utfordrin-
ger. I en samtale i klasserommet er spørsmål og 

svar en vanlig form for kommunikasjon. Tema 
for et verksted var om kommunikasjon og om 
å stille gode spørsmål. Vi var opptatt av å åpne 
opp nye muligheter for undring og utforsking 
av matematiske egenskaper og sammenhenger. 

Ainley (1988) foreslo en mulig kategorisering 
av spørsmål i fire hovedtyper:
1. Pseudospørsmål – slike som ber om 

bekreftelse: Ikke sant? Er det ikke slik?
2. Genuine spørsmål – lærere søker svar fordi 

de ikke vet.
3. Testspørsmål – slike som læreren vet svar 

på. Hva er det læreren tenker på?
4. Styrende spørsmål – slike som organiserer 

og stimulerer videre arbeid: Spørsmål for 
å minne om tidligere kunnskap, åpne opp 
for og å oppmuntre videre utforsking: «Hva 
om det er …» Spørsmål for å sjekke igjen: 
«Er det riktig …?», «Er dere enige …?»

Ainley studerte både elevers og læreres opp-
fatninger av spørsmål. Elevene hadde en ten-
dens til å oppfatte flere spørsmålskategorier 
som testspørsmål. Det var få tilfeller der lærerne 
stilte genuine spørsmål. Lindfors (1999) bruker 
begrepet authentic inquiry om dialoger og situa-
sjoner der elever og/eller lærere stiller spørsmål 
som engasjerer, genuine eller autentiske spørs-
mål, om noe som de undrer seg over og ønsker å 
undersøke nærmere. Hun peker på at dialoger i 
klasserommet ofte er mer utspørring for å kon-
trollere og styre, enn virkelig inquiryaktivi teter. 
For å bli mer bevisst hvordan vi som lærere 
bruker spørsmål, kan det være nyttig å tenke 
gjennom hva slags spørsmål vi bruker. Spørsmål 
kan peke på og øke oppmerksomheten på spesi-
fikke problemstillinger eller detaljer i tema og 
slik stimulere inquiryaktiviteter i arbeidet. 

Typiske spørsmål som kan høres fra lærere 
er slike som: Hvordan gjorde du det? Hvorfor 
er det slik og hva om …? Alternativt kan man 
gi et eksempel på noe, eller man kan spørre «Er 
det slik – aldri, noen ganger eller alltid? Hvilke 
flere betingelser må settes for at det fremdeles 
skal være et eksempel på …?» Ifølge Dyrszlag, 

Figur 4: Feil eller mulig?
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en polsk matematiker som var inspirasjonskilde 
for Watson & Mason (1998), vil slike spørsmål 
bedre reflektere matematiske strukturer og 
måter å tenke på. Med utgangspunkt i Dyrsz-
lags liste med 63 spørsmål utvikler Watson og 
Mason en tabell med oversikt for aktuelle typer 
spørsmål. På den ene aksen kategorisert etter 
strukturer i matematikk, som definisjoner, egen-
skaper, eksempler, moteksempler og så videre. 
På den andre aksen går det etter matematiske 
tenkemåter som å eksemplifisere, komplettere, 
rette, sortere, forandre, verifisere, spesialisere og 
flere andre. Denne måten å studere spørsmålene 
på viser at det er muligheter for stor variasjon i 
aktuelle spørsmål som kan brukes i undervis-
ningen. Spørsmålstypene i det følgende er bear-
beidede eksempler fra denne kilden. 

En måte å starte på kan være å gi eksem-
pler på og spesialisering 6 av en definisjon: Gi et 
eksempel på en terningformet figur i klasserom-
met. Hvorfor er dette en terning? Tilsvarende 
spørsmål kan stilles for andre figurer som et 
rektangel eller en likesidet trekant og lignende. 
Videre kan vi se på fakta og egenskaper. Hva er 
likt, og hva er forskjellig når vi sammenligner 
sidene i et rektangel med et parallellogram? Hva 
er likt og hva er forskjellig når vi sammenligner 
kurvene for sinus- og cosinusfunksjoner? Hva 
skiller traktorer fra biler eller lastebiler? Hva 
skiller bamser fra dukker?

En annen strategi kan være å fullføre, føye 
til, slette eller korrigere. Noen figurer vises på 
en plakat eller står på bordet. Hva trenger vi av 
informasjoner for å vurdere hvilke av figurene 
eller formene som er kongruente eller hvilke 
som er likesidet? 

Når det gjelder å studere fakta, egenskaper 
eller teoremer foreslås følgende spørsmål: For 
at en firkant skal være et parallellogram tren-
ger jeg to motsatte like lange sider, og hva mer? 
Hva om de også er parallelle? Her kan vi også 
se på moteksempler eller spørre er det slik eller 
hva må kreves i tillegg. For eksempel: Gi meg et 
moteksempel på at jo større radius er i sirkelen, 
jo større er vinkelen i halvsirkelen. Teknikker 

kan vises: Vis og fortell hvordan du sorterer 
steiner etter tyngden. Vis hvordan du beregner 
omkretsen av en polygon. Konstruer en rett-
vinklet trekant når hypotenusen er gitt. 

Kategorien å sammenligne, sortere og organi-
sere kan kombineres med fakta, egenskaper og 
teoremer og spørsmål kan for eksempel være: 
Hva vet vi om tre tall hvis de er lengder til sider 
i en rettvinklet trekant? Hva gjelder for eller 
hva er egenskaper til diagonalene i et parallello-
gram? Angi fire egenskaper ved et kvadrat. I 
kategorien forklaringer, begrunnelser og bevis 
kommer spørsmål som: Er en demonstrasjon 
med dynamisk geometri et bevis for at vinkel-
summen i en trekant er 180 grader?

Det er mulig å forandre, bytte ut, reversere og 
variere egenskaper: Forandre definisjonen av et 
kvadrat slik at det blir et rektangel. Gjøre om 
egenskapen til en definisjon: diagonalene i en 
firkant halverer hverandre – hva slags figur er 
det da? 

Ved å kombinere de forskjellige variantene 
av spørsmålstyper blir det mange flere mulige 
spørsmål som kan brukes i samtaler i under-
visningen eller i formuleringer av oppgaver for 
å få fram egenskaper til matematiske objekter 
og relasjoner mellom dem. En klar utfordring 
til lærere er å våge å stille spørsmål som de ikke 
allerede har svaret på, og utforske disse sammen 
med elevene, eventuelt løse dem, eller kanskje 
oppdage hvorfor de ikke lar seg løse. 

Utforsking av trekanter
I en klasse i videregående skole var tema geo-
metri og formlike trekanter. De arbeidet med 
problemstillinger omkring krav for at to trekan-
ter er formlike, eller krav for at en trekant er 
entydig bestemt. Lærerne ønsket å finne et alter-
nativ til å formidle reglene slik læreboka fram-
stiller dem. Kunne det være mulig for elevene 
å oppdage reglene selv? De to lærerne var blitt 
inspirert av idéen om inquiry og ønsket at elev-
ene skulle få sjansen til å undersøke hvordan det 
hang sammen. De satte av to timer til et opplegg 
med uforsking av trekanter. Erfaringen fra klas-
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sen ble presentert i plenum i et verksted. 
I introduksjonen reiste læreren spørsmålet 

om vi kan si noe om formlikhet av to trekanter. 
Det ble diskutert hva som er kravene for at to 
trekanter er formlike eller for at en trekant er 
entydig bestemt. Mulige krav kan beskrives ved 
SSS som sier at alle tre sidene er kjent, alle tre 
vinklene VVV er kjent eller SVS som betyr to 
sider og vinkelen mellom dem. Spørsmålet ble 
da, hvilke kombinasjoner av sider og vinkler må 
være kjent? Er det nok med to krav SS – to sider, 
eller VV – to vinkler? Aktuelle kombinasjoner 
av tre krav ble listet opp, og elevene undersøkte 
og diskuterte disse mulighetene. Elevene greide 
fint å avgjøre om VVV og SSS var ok. Også SVS 
– to sider og en mellomliggende vinkel syntes 
greit, men med SSV eller VSS ble det vanske-
ligere. Elevene oppdaget at de var tvetydig og 
flere undersøkelser måtte til. «Nå har jeg det!» 
sa noen elever – og presenterte det de hadde 
funnet. Men i videre diskusjon falt argumen-
tet noen ganger sammen, det holdt ikke og nye 
undersøkelser fulgte. Utforskingen engasjerte 
elevene. De oppdaget at flere krav måtte stilles 
for VSS tilfellet, for at det ikke skulle bli tvety-
dig. Geogebra ble et aktuelt verktøy i utforskin-
gen. Lærerne understreket i presentasjonen sin 
at slike utforskninger og diskusjoner får fram 
tenkning hos elevene som de ellers ikke ser i 
klassene. 

Avslutning
Når nøkkelbegrepene inquiry og lærings felles-
skap realiseres, stimuleres elevene til å stille 
egne spørsmål og til å utforske sammenhenger. 
Trygghet og samarbeid kombinert med utford-
ringer de møter gjennom egne undersøkelser 
fører til at elevene selv blir aktive og stiller sine 
egne spørsmål. Dette er et godt grunnlag for 
læring.

Læringsfellesskap med kollegaer og didakti-
kere vil være en god støtte for deltakerne til å 
møte nye problemstillinger, faglige utfordrin-
ger og stimulerende idéer som oppstår i arbeid 
med matematikkundervisning. Samarbeidet i 

læringsfellesskap med alle grupper gjør at del-
takere har potensial til å utvikle bedre under-
visning og læring i matematikk.

Noter
1 Didaktikere brukes her om fagpersoner ved 

universitet og høgskoler som arbeider med 
teori og praksis knyttet til undervisning og 
læring i matematikk.

2 TBM – Teaching Better Mathematics.
3 Se egen artikkel om læringsfellesskap og 

inquiry.
4 Prinsipper er markert med kursiv.
5 Se en.wikipedia.org/wiki/Fermi_problem
6 Kursiverte begreper viser til kategorier i 

boka.
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Ranveig Åmlid,  
Jon-Egil Enger, Sigrunn Mjøs Blakseth 

Fra tegning til ferdig hus
Hvordan kan jeg, Ranveig, ved bruk av inquiry 
organisere matematikkundervisningen slik at 
elevene bevarer interessen for faget, lærer noe og 
synes matematikk er gøy? Dette var spørsmålet 
som ble stilt før et prosjekt i 5. klasse som vi skal 
fortelle om her startet. 

«Jeg ville gi elevene mulighet til å jobbe prak-
tisk med matematikkfaget samtidig som jeg ville 
gi dem den hjelpen de trengte for å løse proble-
mer som kunne dukke opp underveis,» fortel-
ler Ranveig. Hun sier videre: «Jeg valgte også å 
styre prosjektet slik at jeg fikk med det som lå 
i læreplanen for trinnet. Det var viktig at kom-
petansemål fra kunnskapsløftet innenfor Tall og 
algebra, Geometri og Måling ble berørt.» 

Prosjektet handler om hus som tema og fore-
gikk innenfor en periode der flere skoler samar-
beidet med Universitetet i Agder (UiA) i LBM-
prosjektet. (Prosjektet «Lær bedre matematikk» 

er omtalt i flere av artiklene som omhandler 
inquiry.) 

 Dette medførte at det kom didaktikere til 
skolen som hjalp oss med å stille spørsmål om 
hva som ble gjort i elevgruppa og hvorfor det ble 
gjort. Jeg ble dermed tvunget til å tenke gjen-
nom husprosjektet fra ulike synsvinkler. 

Prosjekt med hus som tema
På våren besøkte jeg den 4. klassen jeg skulle 
ha til høsten. Jeg fortalte en historie om «mat-
tetrollene» som bodde i nærmiljøet, og klippet 
ut et troll som elevene hengte opp i klasserom-
met. De hadde hørt om «mattetrollene» fra eldre 
søsken som hadde hatt meg som lærer, så de var 

Ranveig Åmlid
Ve skole
ranveig.amlid@kristiansand.kommune.no

Jon-Egil Enger
Ve skole
jon-egil.enger@kristiansand.kommune.no

Sigrunn Mjøs Blakseth
Ve skole
sigrunn.m.blakseth@kristiansand.kommune

Figur 1: Inquiry-sirkelen illustrert for prosjektet «hus».
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allerede nysgjerrige på å møte dem.
Da jeg startet med klassen på 5. trinn, snak-

ket vi videre om historien til «mattetrollene». 
Elevene var veldig opptatt av at de måtte ha 

et sted å bo, og alle ville lage hus til dem. 
Hus viste seg å være et godt valg som tema 

fordi det ville involvere alle elevene. Hus er noe 
av det første barn tegner og som de har et for-
hold til. Dermed startet prosessen som førte til 
4 delprosjekter:

Delprosjekt 1: Alle elevene skal tegne sitt 
forslag til hus til trollene. Bildene av husene 
overføres til store ark. Gruppen velger ett av 
husene, lager vindusbilde i plastfolie og setter 
mål på huset.

Delprosjekt 2: Elevene bygger husene tre-

dimensjonalt i papp.
Delprosjekt 3: Gruppene lager salgsoppgave 

til huset som senere skal brukes til budrunde.
Delprosjekt 4: Husene tas i bruk i lærings-

arbeidet på 7. trinn der det er naturlig i forhold 
til kompetansemålene i matematikk.

Beregnet tidsbruk og tilknytning til andre fag
Høst: Å tegne hus og lage vindusbilder tar åtte 
timer. Vi bruker to timer annenhver uke fordelt 
på åtte uker i matematikk og kunst og hånd-
verk.

Vår: Å bygge husene tar 12 timer fordelt på tre 
perioder i samarbeid mellom matematikk og 
kunst og håndverk.

Regning er en grunnleggende ferdighet i 
alle fag, og i 2009 ble boka: «Å regne i alle fag» 
redigert av Janne Fauskanger, Reidar Mosvold 
og Elin Reikerås, utgitt på Universitetsforlaget. 
Den viser eksempler på hvordan vi bruker mate-
matikken i de ulike fagene. I dette prosjektet 
er det kunst og håndverksfaget som tydeligst 
involveres i matematikkfaget.

Delprosjekt 1:  
Tegne hus og lage vindusbilde
Elevene fikk i oppgave å tegne forslag til et hus 
som trollene kunne bo i. Huset måtte tegnes i 

Figur 2: Fra lyttekroken hvor historien om mattetrollene 

ble fortalt.

Figur 3: Her er elevene i gang med å overføre huset til 

trollene til et stort ark.

Figur 4: Her er huset plassert på vinduet.
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matematikkboka og det var viktig at elevene 
fulgte linjene i boka, unntatt der hvor de hadde 
buer og skrålinjer. Dette ville gjøre det lettere 
å overføre tegningene til ark med større ruter 
på. Ellers sto elevene fritt til å tegne huset som 
de ville.

Først tegnet elevene et prøvehus på skolen. 
Etter prøvehuset ble det gitt i hjemmearbeid 
å tegne ferdig huset, eller tegne et nytt hvis de 
ville det. På skolen skulle så husene tegnes over 
på store ruteark (1×0,60 m). Elevene måtte til-
passe tegningen av huset slik at det fylte mest 
mulig av bredde og høyde på arket i forhold til 
tegningen de hadde i arbeidsboka.

Etter at huset var overført til det store arket, 
ble elevene delt i 6 grupper på 4–5 elever. Hver 
gruppe måtte velge ett av husene som skulle 
overføres til vindusbilde. Neste steg var å over-
føre huset til folie i ulike farger, klippe ut delene 
og lime dem på vinduet.

De laget en skisse hvor de tok nøyaktige mål 
av huset som var på vinduet. Elevene måtte selv 
komme til enighet om arbeidsfordelingen.

Tanken bak vindusbildene var at de skulle 
brukes for å finne ulike geometriske former, og 
dermed bli et fint utgangspunkt for matema-
tiske samtaler i gruppene.

Kompetansemål etter 7. trinn i Kunnskapsløf-
tet sier at elevene skal:

– kunne analysere egenskaper ved to 
dimensjonale figurer ved hjelp av geome-
triske begrep  
– kunne forklare oppbygginga av mål for 
areal og kunne beregne omkrets og areal av 
enkle todimensjonale figurer 

Denne oppgaven var med på å gi elevene denne 
type kompetanse fordi elevene i aktiviteten 
måtte analysere, diskutere, undersøke etc. og 
gjennom det fikk de en god læringsprosess mot 
disse kompetansemålene. Dette diskuteres og 
begrunnes nedenfor når aktiviteten studeres i 
lys av inquiry.

Bruk av inquiry
Fasene i inquirysirkelen, som ble illustrert i 
figur 1, er undre, spørre, undersøke, skape, dis-
kutere, reflektere, osv. Ved å ha et bevisst fokus 
på disse, opplevde jeg at elevene ble mer aktive i 
dette prosjektet enn i andre matematikktimer. 
Det var også en del områder de måtte ta stilling 
til uten at læreren styrte for mye. Min bevissthet 
om at elevene i husprosjektet burde gå gjennom 
fasene i inquirysirkelen, gjorde at jeg som lærer 
var spesielt opptatt av å hjelpe elevene til å bli 
mer aktive. 

Spørsmål og refleksjoner underveis
Om å spørre
Elevene kunne si: Hva skal vi jobbe med, hva er 
det egentlig jeg skal gjøre? Da dette ble avklart 
dukket nye spørsmål opp. Hvordan skal vi gjøre 
det? Hvor mange kan være på gruppa? Hvordan 
kan vi bli enige? Hvorfor gjør vi dette? Elevene 
brukte mye energi i starten på å komme fram 
til hvordan de kunne løse oppgaven enkeltvis 
og i gruppa.

Figur 5: Arbeidstegning med målene for ett av husene.
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Lærers opplevelse og refleksjon: Det er van-
skelig å slippe kontrollen og la elevene få lov til 
å komme fram til egne fremgangsmåter.

Om å undersøke
Elevene kunne si: Hvordan kan vi løse opp-
gaven? Hvem gjør hva? Er det mer vi trenger 
å vite?

Lærers opplevelse og refleksjon: Det var til 
dels høylytt diskusjon om hvem som skulle 
gjøre hva. Det var vanskelig å la elevene styre 
starten selv.

Om å skape
Elevene kunne si: Jeg teller bare de hele rutene, 
legger sammen de andre, og da vet jeg hvor stort 
det er.

Lærers opplevelse og refleksjon: Her var det 
vanskelig å kunne forstørre husene og regne 
seg fram til arealet på den ene veggen de hadde 
tegnet. Sitatet fra eleven ovenfor er basert på at 
hun ganske fort oppdaget hvordan hun kunne 
finne ut hvor stort arealet på den forstørrede 
veggen var. Her var nemlig hver rute på det store 
arket 10×10 cm. Det å montere et hus som vin-
dusbilde medførte også en del diskusjon, men 
elevene kom til enighet og seks hus ble montert. 
Jeg erfarte at noen av elevene hadde problemer 
med å delta i utvelgelsen av hus fordi de helst 
ville ha sitt eget på vinduet. Det var nok en gang 
vanskelig å la være å involvere seg for mye i elev-
enes måte å løse oppgaven på. 

Om å diskutere
Elevene kunne si: Hvordan gjør vi det? Kan jeg 
gjøre det på min måte og du på din? Hvordan 
løser vi problemer som har oppstått? Vi må 
velge.

Lærers opplevelse og refleksjon: Jeg så at det 
ble en del diskusjon om formen på hustegnin-
gene og tendenser til konflikt mellom noen 
av elevene på gruppene. Noen kom fram til at 
formen på husene ble for vanskelig å overføre til 
vinduet og valgte derfor enklere former. Det var 
godt å se at elevene klarte å bli enige uten inn-
blanding fra læreren. Det viser at en som lærer 
kanskje går for tidlig inn og tar over styringen 
når elevene er uenige. Her viste elevene at det 
var naturlig for dem å bruke det matematiske 
språket de hadde lært. Elever som snakket om 
alle firkanter som firkanter fikk spørsmål fra 
medelever som: Hvilken type firkant mener 
du? Er det et rektangel eller …? Elevene klarte 
også på egen hånd å komme fram til hvordan 
de kunne regne ut arealet av en rettvinklet tre-
kant.

Om å reflektere
Elevene kunne si: Det var lurt å kunne multi-
plisere når vi skulle regne areal. En av elevene 
hadde likevel kommet fram til svaret ved å telle 
kvadratdesimeterruter.

Lærers opplevelse: Jeg oppdaget at elevene 
var flinke til å se matematikken i det de gjorde. 
Dette hadde ikke bare vært gøy, de hadde også 
lært noe og anvendt noe av sin tidligere kunn-
skap!

Om å undre seg
Elevene kunne si (litt hjulpet av lærer): Kunne 
vi ha gjort noe annerledes? Hvordan kunne vi 
ha løst problemene som oppsto underveis? Hva 
kan vi bruke det vi har laget til? Kan vi gjøre 
dette en gang til? Hva blir det viktigste da?

Lærers opplevelse: Elevene var flinke til å se 
sammenheng mellom teori og praksis. Jeg ser 
at det er utvikling og godt samarbeid og sam-

Figur 6: Elevene studerer med stolthet sitt ferdige hus 

(se også delprosjekt 2).
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tale i gruppene. Det var vanskelig for elevene 
når målene de hadde ikke var i hele cm, men de 
klarte å løse disse problemene også uten inn-
blanding fra læreren.

På slutten av perioden var alle husene, med 
mål, kommet opp, og det ble klart for neste del 
av prosjektet. Vi skulle da se om elevene kunne 
bruke det de hadde lært om areal og omkrets 
for å lage egne oppgaver knyttet til husene de 
hadde jobbet med.

Til slutt i denne artikkelen følger en kort 
omtale av fasene i delprosjekt 2, 3 og 4.

Delprosjekt 2: Bygge husene
Elevene skulle nå bygge husene, og de var nå 
inne i en ny runde i inquiry-sirkelen med dis-
kusjon og drøfting av ulike valg. Elevene måtte 
tegne alle sidene på huset de hadde valgt. Huset 
skulle bygges i papp i samme målestokk som 
vindusbildet, og det skulle males, tapetseres og 
møbleres. Elevene fikk da bruk for nesten alt de 
hadde lært så langt innenfor matematikkfaget. 
En del av kompetansemålene som det ble jobbet 
med var å: 
– stille opp og forklare beregninger og frem-

gangsmåter, og argumentere for løsingsme-
toder,

– analysere egenskaper ved tredimensjonale 
figurer og beskrive fysiske gjenstander 
innenfor dagligliv ved hjelp av geometriske 
begrep,

– bygge tredimensjonale modeller,
– gjøre overslag over og måle størrelse for 

lengde, areal, volum, vinkel i enkle bereg-
ninger,

– velge høvelige måleenheter og regne om 
mellom ulike måleenheter,

– forklare oppbygginga av mål for areal og 
volum og beregne omkrets og areal, over-
flate og volum av enkle to- og tredimensjo-
nale figurer,

– bruke målestokk til å lage enkle arbeidsteg-
ninger.

Delprosjekt 3: Salg og budrunde på husene
I denne fasen skulle elevene tilby husene for 
salg. De måtte skrive salgsoppgave på husene, 
og fikk mulighet til å by på hverandres hus. De 
brukte igjen inquiry-sirkelen: undre, spørre, 
undersøke, skape, reflektere, osv. De måtte tenke 
gjennom hva som lå til grunn for den salgssum-
men de satte: blant annet areal og beliggenhet. 
Annonsen skulle stå i klassens avis som skulle 
selges på 17. mai og på bygdekvelden i juni.

Elevene fikk så et pengebeløp (fra kopimas-
kinen), som de kunne kjøpe hus for. Hvis huset 
kostet mer enn de hadde, måtte de enten låne 
penger i banken, med påfølgende ekstra rente-
kostnader, eller gå flere sammen om å kjøpe det 
huset de ønsket. Her ble disse kompetansemå-
lene fra kunnskapsløftet arbeidet med:
– regne med positive og negative hele tall, og 

prosent 
– utvikle og bruke metoder for hoddereg-

ning, overslagsregning og skriftlig regning, 
og bruke lommeregner i beregninger 

– stille opp og forklare beregninger og fram-
gangsmåter, og argumentere for løsingsme-
toder

Delprosjekt 4: Framtidige 
matematikkprosjekt
Prosjektet vil komme til å fortsette på 7. trinn. 
Da vil vi bruke husene der det passer inn i for-

Figur 7: Her er et av husene som ble lagt ut for salg.
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hold til kompetansemålene for matematikk-
faget. Prosjektet vil videreutvikle seg i takt med 
at elevene får høyere kompetanse.

Oppsummering etter implementering av 
inquiry i et elevprosjekt
Disse elevene ble med på LBM prosjektet høsten 
2008. Ranveig som lærer hadde vært med siden 
året før, men da med en annen gruppe elever. 
Hun reflekterer over erfaringene: Da det litt 
etter litt gikk opp for meg hva som egentlig lå 
i begrepet læring gjennom inquiry, skjønte jeg 
at denne måten å jobbe med elevene på kunne 
være verdt å prøve ut. Fordelen jeg hadde var at 
jeg skulle følge elevenes utvikling i tre år.

Det vanskeligste i starten var å finne en pro-
blemformulering hvor jeg kunne bygge på det 
jeg sto for som lærer og min måte å undervise 
på, samtidig som jeg skulle utvikle meg og til-
føre noe nytt til undervisningen. Etter hvert som 
spørsmålet tok form, gikk det opp for meg at jeg 
ikke kunne forvente å finne noe svar i løpet av 
en uke eller to. Konklusjonen ble dermed at pro-
sjektet skulle få gå over et skoleår og deles opp 
i flere mindre delprosjekter. Jeg hadde dermed 
et godt utgangspunkt i noe som allerede hadde 
fanget elevenes interesse. Det viste seg etter 
hvert at elevene ikke ville slippe prosjektet slik 
at det har blitt en naturlig del av matematikk-
undervisningen.

En av de positive erfaringene var at jeg fikk 

veldig ivrige elever som gledet seg til matema-
tikktimene, og det er et godt utgangspunkt for 
læring. I tillegg ble også foreldrene veldig nys-
gjerrige, og deres interesse for skolen har også 
positiv effekt for barna deres. 

Det viste seg også at elevene klarte å reson-
nere seg fram til løsninger på problemer de 
hadde uten innblanding fra læreren. Dette tok 
mye tid i starten, og det var vanskelig å involvere 
alle elevene. Noen av elevene klarte ikke å sam-
arbeide til å begynne med, men dette er også 
en læreprosess som skal foregå i matematikk-
undervisningen. Tradisjonelt har matematikk-
undervisningen vært mye individuell læring og 
mye «tenke i eget hode-læring», med lite bruk 
av samarbeid og samtalelæring. Inquiry som 
arbeidsmetode innenfor matematikken bryter 
med denne tradisjonen.

Prosjektet viste tydelig at elevene klarte å 
bruke teoretiske kunnskaper i praksis. Det 
viste seg også at det ikke var grunn til å være 
bekymret for at vi ikke skulle klare å dekke 
kompetanse målene i fagplanen for matema-
tikk. Prosjektet illustrerte også at alle fasene i 
inquiry-sirkelen er relevante med meningsfulle 
spørsmål i hver fase. Hverdagstemaet «hus» 
gir alle elevene mulighet for eierskap og en 
meningsfull kontekst å jobbe i. 

Det store spørsmålet er så: Er elevene blitt 
flinkere i matematikk i løpet av denne perioden? 
Vi lærere i LBM-teamet på Ve skole har disku-
tert dette i tilknytning til våre erfaringer, og 
spesielt Ranveigs erfaringer i hus-prosjektet. Det 
er det ikke enkelt å gi svar på fordi kompetanse 

Figur 8: Noen av de ferdige husene.

  

Figur 9: Flere av de ferdige husene.

(fortsettes side 25)
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Renate Grødum, Mari-Anne Hallandvik, Elin 
Kjelling land, Liv Torhild Klungland, Line Møretrø

«Æ har to matter hjemme»
Våren 2007 var vi fire barnehager som fikk 
tilbud om å være med i prosjektet Lær bedre 
matematikk (LBM). Hovedmålet med LBM-
prosjektet var at de skolene og barnehagene 
som deltok skulle utvikle og prøve ut arbeids-
måter, verktøy og metoder som kunne sette dem 
i stand til å skape et godt læringsmiljø og god 
faglig og sosial utvikling, med matematikkfaget 
som spydspiss.

Bakgrunnen for tittelen på denne artikke-
len er at vi startet med å stille åpne spørsmål til 
barna om hva matematikk er, og et av svarene 
var «Æ har to matter hjemme». Dette svaret 
viser at barn tenker veldig konkret. I løpet av 
prosjektet har barna tilegnet seg mer kunn-
skap om matematikk og matematiske begre-
per. Svarene har i løpet av prosjektet endret seg 
veldig. Når vi i dag stiller det samme spørsmå-
let kommer det svar som: «mønster», «veiing», 
«former», «måle» og «tall».

I Rammeplanen (Kunnskapsdepartementet, 
2006) gis det retningslinjer for barnehagens 
verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Her ble 
matematikk lagt til som det 7. fagområdet for 
barnehagens virksomhet. Under fagområdet 
Antall, rom og form, finner vi følgende: 

«Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de 
utforsker rom og form, de argumenterer  
og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom 
lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter 
utvikler barna sin matematiske kompetanse. 
Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre 
barns egen utforskning og legge til rette for 
tidlig og god stimulering» (Kunnskapsdepar-
tementet, 2006, s.42).

Dette sitatet synes vi passer godt med de idéene 
som forfektes i LBM: at barn trenger å møte 
matematikken med undring og utforsking.

Renate Grødum
Ravnedalen barnehage
renate.grodum@kristiansand.kommune.no

Mari-Anne Hallandvik
Roligheten barnehage
mari-anne.hallandvik@kristiansand.kommune.
no

Elin Kjellingland
Veslefrikk barnehage
elin.kjellingland@kristiansand.kommune.no

Liv Torhild Klungland
Kvisla barnehage
liv.torhild.klungland@mandal.kommune.no

Line Møretrø
Hamretun barnehage
line.møretrø@kristiansand.kommune.no
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Barnehagene hadde som felles mål for sin 
deltakelse i prosjektet at «Barna skal oppleve 
glede ved å utforske og leke med tall og former, 
og tilegne seg gode og anvendbare matematiske 
begreper». Barnehagene som deltok hadde for-
skjellige utgangspunkt for å bli med i prosjektet. 
En barnehage jobbet allerede systematisk med 
matematikk. De hadde matematikkgrupper 
med de eldste barna en gang i uka. Deltakelse i 
LBM ble derfor en god mulighet til å lære mer 
om matematikk i barnehagen. De øvrige barne-
hagene hadde ikke jobbet bevisst med matema-
tikk, og ønsket mer kompetanse i faget, siden 
det var blitt et nytt fagområde i Rammeplanen. 
Det var mange spørsmål som dukket opp i start-
fasen av prosjektet: Hva er matematikk i barne-
hagen? Hvor skal vi begynne? Hvem av barna 
skal være med? Hvordan engasjere personalet 
og foreldrene? Underveis har vår deltakelse i 
prosjektet ført til at vi kan gi noen svar på disse 
og lignende spørsmål.

LBM bygger på en tilnærming til matema-
tikkfaget som kalles inquiry. Gjennom inquiry 
er målet at nysgjerrigheten og utforskertrangen 
hos barna skal vekkes, slik at barna blir moti-
verte til å utforske og tilegne seg ny kunnskap. 
Inquiry som tilnærming til faget samsvarer 
godt med kravene til væremåte i rammeplanen, 
der det står at «personalet må være lyttende og 
oppmerksomme i forhold til den matematik-
ken barnet uttrykker gjennom lek, samtaler og 
hverdagsaktiviteter,» og «støtte, være bevisst 
egen begrepsbruk, styrke barnas nysgjerrighet, 
matematikkglede og lyst til å utforske matema-
tiske sammenhenger, resonnere og undre seg 
sammen med barna, gi tilgang til og ta i bruk 
ulikt materiell, gi barna impulser og erfaringer.» 
(Kunnskapsdepartementet, 2006, s. 42–43). 

I arbeidet vårt med matematikk i barneha-
gen, benyttet vi oss av inquirysirkelen slik den 
er skissert øverst på siden. Denne sirkelen består 
av seks hovedelementer eller faser.

Inquirysirkelen dreier seg altså om seks faser 
som kan beskrives på følgende måte:

Spørre: De voksne utfordres til å stille åpne 

spørsmål. Hva tenkte du nå? Hvordan kom du 
fram til det? Kan du forklare meg nærmere? 

Undersøke: Barn og voksne undersøker og 
samler informasjon sammen, ved bruk av kon-
kreter og utprøving i praksis.

Skape: På den måten skapes det ny kunn-
skap.

Diskutere: Sammen diskuterer vi nye funn 
og erfaringer. 

Reflektere: Barn og voksne reflekterer 
sammen over den nye kunnskapen. Hva gjorde 
vi? Kan det gjøres på en annen måte? 

Undre seg: Diskusjon og refleksjon fører til 
undring som reiser nye, åpne spørsmål.

Denne sirkelen dannet således rammen for vårt 
arbeid, samtidig som at vi tok utgangspunkt i 
denne sirkelen når vi planla, gjennomførte og 
reflekterte over de forskjellige matematikk-
aktivitetene. Denne tilnærmingen førte til at 
man kom videre i utviklingen og planleggingen 
av når en tar neste runde i sirkelen. I praksis kan 
disse elementene gå i hverandre, og rekkefølgen 
kan bli preget av barnas spontanitet, og barnas 
bidrag og tilbakemeldinger i situasjonene. Vi 
har brukt inquiry som tilnærming i temaer som 
tall og antall, former og mønster, rom og retning 
og målinger. I arbeidet med disse temaene har vi 
også vært inspirert av Ridar (2008).

Måling gjennom inquiry
Som et eksempel på hvordan vi har benyttet 
inquiry som tilnærmingsmåte til matematikk-



tangenten 4/2010 23

aktiviteter i barnehagen, har vi valgt en akti-
vitet der barna skulle få erfaringer om og med 
måling. 

Spørre
Før vi gikk i gang med aktiviteten fikk barna 
spørsmål om de visste noe om måling. Hva er 
det å måle noe? Hvorfor måler vi? Hva måler vi? 
Følgende samtale fant så sted:

Sanna: Å måle er å se hvor høyt ting er og 
hvor lavt.  
Andreas: Vi bruker måling til å måle en 
planke og lage en strek. Man kan også måle 
hvor høyt man kan lage ting, for eksempel 
et klesskap. 
Svalin: Man kan måle hvor høy man er 
og hvor stor man er. Om man har laget en 
fuglekasse så kan man måle hvor høyt den  
skal henge på en stolpe. 

Svarene barna ga viser tydelig at de vet noe om 
ulike mål, og at de har erfaringer med ulike 
målinger. 

Vi valgte å bruke papirfly i denne aktivite-
ten, fordi dette allerede var en aktivitet barna 
selv var opptatt av. På den måten fikk barna en 
bekreftelse på at deres lek med papirfly også 
handlet om matematikk.

Undersøke, skape og diskutere
Først øvde vi på å kaste papirflyet, og vi holdt på 
en god stund med det. Etter hvert stilte barna 
seg på rekke, og de kastet ett og ett fly hver. 
Denne situasjonen dannet utgangspunkt for en 
samtale om hvilket fly som kom lengst og hvil-
ket fly som kom kortest. De gjorde altså erfarin-
ger knyttet til direkte måling (Solem & Reikerås, 
2008). Barna var ivrige og funderte på hvorfor 
noen fly fløy lengre enn andre. Etter noen fun-
deringer, mente barna at det hadde mye å si på 
hvilken måte en kastet flyene. Et spørsmål som 
meldte seg var også: «Hadde vinden innvirkning 
på hvor langt flyene kunne gå?» 

Etter noe diskusjon ble barna enige om at 

vinden måtte ha en innvirkning. Et av barna 
mente at man måtte «kaste den veien». (Barnet 
pekte mot høyre). «Hvorfor det?», spurte før-
skolelæreren. «Jo, fordi vinden blåser den veien 
nå, da går det fortere». Barnet mente ganske sik-
kert at flyet måtte komme lengre når man kastet 
med vinden. Et annet spørsmål som barna stilte 
seg var: «Hvordan kan en vite hvilket fly som 
flyr lengst?» Bakgrunnen for spørsmålet var at 
det noen ganger er vanskelig å se? Barna sa at 
«vi kunne jo måle». «Hvordan måler vi?», spurte 
førskolelæreren. Barna svarte at «vi kunne måle 
med øynene og se hvor langt de gikk». Et annet 
svar var at «Vi også kunne måle med museskritt 
eller kjempeskritt». 

Ved å ta tak i barnas innspill om måling med 
museskritt og kjempeskritt, kunne vi også prate 
om hvor langt det flyet gikk som fløy lengst. 
«Hvor mange museskritt gikk det?» «Hvor 
mange kjempeskritt gikk det?» «Blir det for-
skjellig lengde når Svalin tar kjempeskritt eller 
når Sanna tar kjempeskritt?» Etter noe disku-
sjon mente barna at «det ble helt likt». Barna 
stilte seg på rekke for å måle kastlengdene med 
kjempeskritt.

Etter målingen så barna at noen tok lengre 
skritt enn andre. Ett barn mente også at de 
voksne kan ta lengre skritt enn han selv kan. 
Siden vi ikke helt kunne stole på beina våre når 
det gjaldt måling, måtte vi finne ut en annen 
måte å måle på. 

Reflektere og undre
Vi funderte og utforsket sammen med barna. 
Barna deltok aktivt, de var med på å styre akti-
viteten blant annet ved å stille spørsmål, fun-
dere og prøve ut nye ting. Den voksne deltok i 
barnas diskusjoner og refleksjoner, lyttet aktivt, 
observerte, og stilte åpne spørsmål for å få barna 
til å sette ord på det de gjorde og tenkte, og for 
å få barna til å se etter nye ting. Den voksne var 
bevisst hvilke begreper hun brukte underveis 
i samtalen med barna. Etter at aktiviteten var 
avsluttet, reflekterte den voksne over målings-
aktiviteten hun hadde ledet, og sin rolle under-
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veis:

Hva gjorde vi? Hvorfor gjorde vi dette?
– Vi ønsket å finne ut hvilke tanker og kunn-

skaper barna hadde om måling.
– Vi ønsket at barna skulle få noen felles 

erfaringer med måling.
– Vi brukte en aktivitet barna var opptatt av 

slik at de skulle være motiverte og interes-
serte.

Hvilke erfaringer gjorde barna seg?
– De erfarte at den leken de holdt på med 

også var en matematikkaktivitet.
– De gjorde erfaringer med sammenlik-

ningsordene kort og langt, kortest og 
lengst.

– De erfarte at det er flere måter å måle på, 
og at ikke alle måtene var til å stole på.

– De erfarte at vinden har betydning for hvor 
langt flyet flyr.

Hvordan kan denne aktiviteten videreutvi-
kles? 
– For å gi barna andre erfaringer med måling 

kan vi spørre barna om de har andre idéer 
til ting vi kan måle med? Kan vi bruke 
andre deler av kroppen? Kan vi bruke 
andre gjenstander å måle med, som pinner, 
meterstokk og målbånd?

– Kan vi kaste andre ting?
– Er det andre ting vi kan måle?

Erfaringer fra deltakelse i LBM
Vi har gjennom prosjektet og tilnærmingsmå-
ten inquiry lært oss en positiv måte å arbeide 
med matematikken på i barnehagen. Dette har 
også overføringsverdi til andre fagområder. Vår 
deltakelse i prosjektet har gitt oss ny kunnskap 
og erfaringer innenfor matematikk som sådan 
samt idéer til hvordan en kan legge til rette for 
matematikklæring i barnehagen. Dette tar vi 
med oss videre i vårt arbeid i barnehagen nå 
etter at prosjektet er ferdig. På grunn av vår 
deltakelse i prosjektet har vi også kunnet regis-
trere en positiv holdningsendring til matema-

tikk i barnehagen, både blant ansatte og forel-
dre. Vi har virkelig sett verdien av å arbeide med 
matematikk i barnehagen og vil videreføre dette 
arbeidet. Barna har hele tiden vært i fokus og 
vi har arbeidet med matematikk gjennom lek. 
Barna har gitt uttrykk for at de synes «mate-
matikk er gøy», og de kommer stadig med nye 
spørsmål, undringer og refleksjoner.

Gjennom samarbeidet med Universitetet i 
Agder og skoler som deltar i prosjektet, har vi 
fått kjennskap til og kunnskap om hva og hvor-
dan de jobber med faget matematikk i skolen. 
Dette har vært verdifullt for oss når det gjel-
der hvordan vi kan legge til rette matematikk-
aktiviteter i barnehagen. På en slik måte at 
barna blir godt forberedt på skolematematikken 
som vil møte dem senere. Tilbakemeldingene fra 
skolene som har tatt imot barn fra våre barne-
hager, er veldig positive. Lærerne melder at de 
merker tydelig at barna har skaffet seg mange 
erfaringer i matematikk. 

Gjennom hele prosjektet har vi jobbet aktivt 
med å dokumentere arbeidet vårt i barnehagen. 
Dette har vi gjort gjennom loggskjema, presen-
tasjoner på verksteder i regi av LBM, bilder, film, 
nedskriving av gullkorn og praksisfortellinger. 
Vi har underveis i prosjektet også bidratt med 
våre erfaringer på ulike arenaer. Vi har deltatt 
på  kommunal fagdag for barnehageansatte, for-
eldremøter i barnehagen, kommunalt ledermøte 
for enhetsledere i barnehagene, personalmøter 
i barnehagen og kursing av andre barnehage-
ansatte. Hvert halvår har vi også evaluert frem-
driften i prosjektet, og dette har vært positivt 
for bevisstgjøring og endring hos personalet 
samt utvikling i prosjektet. 

Vi har gjennom prosjektet klart å oppfylle 
hovedmålene våre med å få satt matematikk på 
dagsorden, og å skape bevisstgjøring og innar-
beide gode rutiner i faget. Noen av utfordrin-
gene vi sto overfor var å ufarliggjøre matematikk 
i barnehagen, overfor personalet og foreldrene. 
Vi måtte skape tid og rom til å holde på med 
prosjektet, og også å synliggjøre og dokumen-
tere det vi holdt på med. Vi måtte sette realis-
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tiske mål, og se barna der de er. I starten var 
det delte meninger om matematikk både hos 
foreldre og ansatte, men nå er det bare positive 
tilbakemeldinger. Utsagn som: «Hvis vi hadde 
lært matematikk på denne måten, så hadde kan-
skje vi også syntes at det var gøy», sier ganske 
mye. Dette viser at vi har oppnådd en positiv 
holdningsendring hos både personalet og hos 
foreldrene, som stadig kommer stolt og fortel-
ler om små episoder de har opplevd sammen 
med barna på hjemmebane. Personalet er blitt 
mer bevisst all den matematikken som omgir 
oss i hverdagen, de griper fatt i den, undrer seg 
sammen med barna, og skaper interessante og 
gode situasjoner for barna rundt matematikken. 
Barna viser at de har lært noe, ved å stadig over-
føre kunnskap de har tilegnet seg i en situasjon 
til andre situasjoner. Det har vært en lang pro-
sess fra første gang ordet matematikk ble nevnt, 
til at barna tilegner seg mange ulike begreper 
som de assosierer med matematikk. 

Selv om det var utfordrende og vanske-
lig å komme i gang, er det viktig å bli bevisst 
på og sette ord på mye av det vi allerede gjør i 
barne hagen. Mange av de aktivtitene som skjer 
i barne hagen inneholder nemlig mange mate-
matiske aspekter. Deltakelsen og arbeidet i LBM, 
med inquiry som væremåte og som tilnærming 
til matematikken, er også forenlig og velegnet 
når det gjelder innhold og krav til væremåte for 
barnehagepersonell slik det står beskrevet under 
fagområdet Antall, rom og form i rammeplanen 
(Kunnskapsdepartementet, 2006). 

Sluttord
Bak alle svar ligger det en idé. Det er vår opp-
gave som førskolelærere å finne fram til og sam-
tale om den idéen.
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kan måles på ulike måter. Det vi derimot ser er 
at vi har elever som gleder seg til matematikk-
undervisningen, uavhengig av hva vi holder på 
med i timene. Det skjer ofte at elevene ber om å 
få fortsette uten pause, og de er flinke til å stille 
spørsmål når det er noe de lurer på. Dette er 
en overordnet kompetanse som er viktig for all 
læring. Det er derfor gode grunner for å hevde 
at elevene har et godt utgangspunkt for å kose 
seg med og gjøre det bra i faget.

(fortsatt fra side 14)

(fortsatt fra side 20)
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Annbjørg Håøy

Desembertall 
I dag er det 1. desember. Det er morgen, det er 
god og rolig stemning. Elevene på andre trinn 
har akkurat hatt adventsstund med levende lys, 
sang og åpning av kalender. «Hva er det vi venter 
på?» Flere elever svarer: «Vi venter på julaften, 
24. desember.» «Hvor lenge er det igjen?» Det er 
24, nei, det er 23 dager igjen blir de enige om. 

«Kan dere finne flere regnestykker som blir 
24?» spør lærer. «Dere kan lage hva dere vil.» 
«1 + 23 er 24», sier en av elevene. «Ja, det er det», 
bekrefter lærer.

«12 og 12 blir 24», sier en annen. «Ja, det er 
24 delt i to», sier lærer og hun skriver forslagene 
på tavla. Eleven nikker. De andre er også enige. 
«Er det flere regnestykker?» «Vi kan bruke pluss 
og minus.» «Og gange», kommer det fra en. «Ja, 
det kan dere, og dere kan dele. Værsågod, det er 
bare å gå i gang», sier lærer. «Kan vi tegne sol?» 
«Ja, det er klart.» «100 – 76», kommer det fra 
en elev, og så er det allerede tre regnestykker 
på tavla. 

Elevene setter seg og arbeider i egen rutebok. 
De arbeider med stor iver. Dette går fint. Det 
er rolig, noen hvisker sammen, men de fleste 
skriver konsentrert i egen bok. Flere tegner sol 
i boka. Solstrålene fylles med regnestykker. De 

skriver og skriver. Ei jente sier plutselig: «Det 
blir 101 minus 77.» «Det er kjempebra,» sier 
læreren fra den andre siden av rommet. En gutt 
sitter og fyller hele boksiden systematisk med 
regnestykker. 

Multilink-klosser og perlesnor
Det går fem, åtte, nesten ti minutter med intenst 
arbeid, det er bare noen som hvisker og forteller 

Annbjørg Håøy
Kastellet skole, Oslo
Annbjorg.haoy@kastellet.gs.oslo.no

Figur 1: Eleven har laget to grupper med 12 i hver. 

Figur 2: Den andre eleven har hundresnora framme 

og har laget 8 grupper med 3 i hver, gruppert som 2 

firergrupper. 
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hverandre noen oppdagelser. Noen ser opp, leter 
tydelig etter flere regnestykker. Læreren har 
med materiell i kurven, som multilink-klosser 
og perlesnor til 100. Hun sier høyt at dersom 
noen har lyst til å bruke dette, så er det bare å 
komme og hente. En har lyst til å bruke multi-
link-klosser. «De kan du også bruke til å dele 
opp tallet med», sier læreren. «Du kan prøve å 
lage like grupper.» «Ja, jeg vil lage gangestyk-
ker,» sier han. 

Eleven eksperimenterer med klossene og 
lager grupper. Han legger 8 treere foran seg. 
Deretter setter han de sammen til 4 seksere. 
Han lager grupper med tolvere, toere og firere. 
Flere blir opptatt av det samme. Snart har de 
holdt på så lenge at det er nødvendig med en 
liten pause. 

Å vise fram og presentere er viktig
To av de som har delt opp tallet med klosser og 
laget flere like grupper, vil vise de andre hva de 
har gjort. Det er tydelig uvant å stå foran, men 
de klarer det. Læreren står ved siden av. De er 
også tydelig stolte fordi vi tar bilde av produk-
tene deres. Læreren tegner klossene på tavla, 2 
tolvere og 3 åttere, skriver tallene under og tar 
med regnestykkene 12 + 12 og 2 · 12, 8 + 8 + 8 
og 3 · 8.

Fra det konkrete til det abstrakte
Alle har et forhold til tallet 24 i desember. Det 
er forventninger til dagen og dermed også store 
muligheter for fri tenkning og matematisk 
eksperimentering og sjonglering. Kanskje hadde 
de adventskalenderen i tankene? Alle lukene, 
rutene på vinduet eller gaverekken i gavekalen-
deren hjemme? Elevene er engasjerte, det er lett 
å få alle med.

Elevene i gruppa er på ulike nivå og arbei-
der ut fra sin forståelse. De har øvd lenge nå 
med regning med tall opp til 20, og videre med 
tall opp til 30. Samtidig har vi forlengst star-
tet med muntlige øvelser med telleremser på 5 
om gangen og 10 om gangen helt til 100 og litt 
lenger, både oppover og nedover. Eleven som 
sitter og fyller ut hele siden med regnestyk-
ker, får testet ut sitt system. Han har notert 
34 – 10 = 24, 35 – 11 = 24, 36 – 12 = 24 og gir seg 
ikke. På denne måten lager han regnestykker til 

 

Figur 3: Denne eleven har laget 4 ganger 5 og en firer 

i tillegg. 

Figur 4: Her er det tre åttere.

 

Figur 5: «Jeg deler opp alle,» er beskjeden fra eleven. 

Da er det enere. 
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hvert eneste tall videre. Han rekker å komme til 
103 før timen er slutt. 

Vi så at noen elever tok i bruk kunnskaper 
om dobling og halvering, noen tenkte systema-
tisk på minusstykker fra ca. 30 og opp til 100, 
illu strert med 100 – 76 og 101 – 77. Andre kom 
også i gang med gangestykker. Jenta som tegnet 
en stor, gul sol har vist at hun kan mye om gan-
ging. 6 · 4 og 2 · 12 er to av hennes solstråler. 
Ei annen jente lager tolv regnestykker, og åtte 
av disse inneholder ganging. Gutten som ville 
lage gangestykker laget i realiteten delestykker 
og viste sammenhengen mellom ganging og 
deling. 

Dagens tall
Forskning viser at barns egne produksjoner der 
et spesifikt tall er svaret, er en viktig metode for 
de yngste barna (Menne, 2004). Metoden knyt-
tes også til bruk av tallinje som bilde på tall-
rekken opp til 100, med bruk av den konkrete 
perlesnora og åpen tallinje (Heuvel-Panhuizen, 
2001; Dahl og Nohr, 2010). 

En systematisk bruk av dagens tall kan bidra 
til å gjøre elevene sikrere i å håndtere tall på 
egen hånd. Her tenker de fritt omkring tallet 
og sjonglerer på egen hånd, eller sammen med 
andre. Etter læreplanen Kunnskapsløftet (2006) 
skal elevene etter 2. trinn blant annet kunne 

«telje til 100, dele opp og bygge mengder 
til 10, setje saman og dele opp tiargrupper, 
bruke tallinja til berekningar og til å vise 
talstorleikar, og utvikle og bruke varierte 
reknestrategiar for addisjon og subtraksjon 
av tosifra tal.»

Elever på andre trinn holder i hovedsak på med 
regning i området opp til hundre. Men muntlig, 
og ved eksempler, bør de få se og forholde seg til 
tall over 100 også. Den nederlandske matema-
tikkdidaktikeren Julie Menne (2004) sier at vi 
bør øve muntlig telling med en om gangen og ti 
om gangen helt til 130, slik at barna skal kjenne 
til, og bli sikre på, tall i overgangen rundt ett 

Figur 7: Elevarbeid

Figur 6: Elevarbeid
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hundre. Ved å telle lengre kan de bli oppmerk-
somme på at tallene gjentar seg, bare med sif-
feret 1 foran, på 100-plassen. 

Barnas tallverden må utvides systematisk. 
Menne (2004) hevder at elevene må kunne 
forstå og bevege seg hurtig langs tallrekka. For 
å nå dette målet, må de tilegne seg følgende fer-
digheter: 
– telle med ti og med en om gangen opp til 

100
– telle fremover og bakover fra hvilket som 

helst tall opp til 100 med ti og en om 
gangen og til hvilket som helst tall

– gjøre hopp med 10 og 1 til hvilket som 
helst tall

– være i stand til å bruke basiskunnskapen 
sin om tall i området opp til 10 (eller 20) 
når de skal kunne hoppe langs den tomme 
tallinja. 

 
Læringsarbeidet kan foregå ved muntlig telling, 
ved bruk av ulike telleleker og varierte praktiske 
og skriftlige oppgaver. Vi har brukt tellesnor 
med 100 perler som har ti felt med ti kuler i hver 
farge, for eksempel vekselvis hvit og rød. Elev-
ene har også laget egne tellesnorer. Tellesnor er 
den konkrete forløperen for den tomme tallinja 
(Heuvel-Panhuizen 2001). Den tomme tallinja 
trenger ikke være markert med tallstørrelser. 
Den lages som en tenkt tallstråle der en setter 
inn de aktuelle tallene en trenger. Målet er at 
elevene lærer den formelle matematikken, men 
på veien dit trenger de konkreter og modeller 
(Dahl og Nohr, 2010).

I oppgaven over startet barna med å hånd-
tere den åpne oppgaven symbolsk, og de hadde 
mange uttrykk innenfor det tallområdet de alle-
rede kjente. Dette var hva veiledning til lærepla-
nen kan betegne som en rik oppgave. Den rike 
oppgaven stimulerte til å ta varierte strategier 
i bruk. Konkreter ble brukt til utforsking, og 
skapte grunnlag for å arbeide med faktorisering 
av tallet, ganging og deling, som en til vanlig 
først arbeider systematisk med på 3. trinn. 

Elevens egne produksjoner av matema-

tikkstykker til et gitt tall, er i følge Menne en 
oppsummering av det de kan og har lært. Slike 
oppgaver bør få plass i matematikktimene. 
Her kan hver enkelt elev vise sin number sense 
(Anghileri, 2000), som blant annet innebæ-
rer kunnskaper om og begreper om tallenes 
orden, mangfoldet av representasjoner av tall, 
forståelse for relative og absolutte størrelser, 
størrelsesorden av tall og videre om regneope-
rasjoner og rela sjonen mellom dem. Her viser 
de sine kunn skaper knyttet til det matematiske 
symbol språket. I oppgaven med å lage matema-
tiske regnestykker der sluttproduktet er 24, kan 
de arbeide ut fra sine egne kunnskaper. De kan 
bekrefte det de allerede kan, men de kan også 
utforske nye stykker, eksperimentere og sjong-
lere med tallene.

Avslutning
I denne artikkelen har tallet 24 vært i fokus. 
Utgangspunktet var elevenes forventninger 
knyttet til den kommende julefeiringen. For små 
barn er det viktig at åpne oppgaver knyttes til 
noe kjent og aktuelt. Men vi kan også gjøre som 
Menne, ha en klassemaskot hos de yngste barna 
som bare kan si tall. En dag kan den for eksem-
pel bare si 12. Da vil den bare ha regnestykker 
som blir 12. Med en slik figur kan vi anvende 
flere av tallene i desember og få barna med på 
å lage nye regnestykker. Figuren WakuWaku 
finnes på Freudenthalinstituttets spillsider:  
www.fi.uu.nl/toepassingen/03289/toepassing_
rekenweb.html

Dagens tall er en kjent metode som også 
vises på flere filmer på www.skoleipraksis.no. 
Her vises mange eksempler på hvordan dette 
kan gjøres, og filmen Den matematiske samta-
len er også aktuell. Et viktig poeng med «dagens 
tall» er at det er en åpen oppgave der elevene 
straks er i gang med regnestykker. Arbeid med 
«dagens tall» kan med fordel varieres. Den kan 
gjøres kort i plenum, som en gruppeoppgave 
eller individuelt. Som oppgaven over viser kan 
den virke som en åpen eller «rik» oppgave der 

(fortsettes side 47)
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Kari Kallevik Hadland

Å lese – en utfordring?
Senere års læreplaner rettet fokus mot å gjøre 
matematikken mer hverdagsnær for elevene. 
Dette er videreført i Kunnskapsløftet (Kunn-
skapsdepartementet, 2006). Kravet om å gjøre 
matematikken mer «virkelignær» inspirerte 
lærebokforfatterne til å knytte faget opp mot 
konkrete situasjoner relatert til elevenes erfa-
ringsbakgrunn (Johnsen, 1999). Dette har ført 
til lærebøker med mye tekst, og kan føre til at 
noen elever syns det er uoverkommelig å lese. 
Enkelte lærebokforfattere har laget mer tekst i 
forklaringer og satt oppgavene inn i mer omfat-
tende sammenhenger, til tross for at de er klar 
over at mange elever strever med lesing (Had-
land, 2008). Forskning har dessuten vist at alle 
forsøkene på å sette lærestoffet inn i en kjent 
kontekst ikke nødvendigvis fører til at elevene 
kjenner seg igjen (Veel, 2000). 

I 2008 gjorde jeg i forbindelse med et master-
gradsprosjekt en undersøkelse av fem lærebøker 
for 8. klasse (Hadland, 2008). Jeg ville se nær-
mere på hvilke utfordringer elever som strever 
med lesing, og andre elever, kan få ved å bruke 
dagens lærebøker i matematikk. Jeg så på noen 
kritiske faktorer som bruk av tekst, bilder og 
layout. Resultatene fra undersøkelsen ble pre-

sentert i Spesialpedagogikk nr 7, 2009 (Had-
land, 2009). Mine funn viser at forfatterne av 
lærebøker bruker mange ord i forklaringer, uten 
at de matematiske begrepene som brukes alltid 
er godt forklart. Det kan se ut som at teksten 
blir mer komplisert når oppgavenes vanske-
lighetsgrad heves. Som det framgår i Hadland, 
Lundetræ & Reikerås (2009) ser det ikke ut til 
at en tar høyde for at mange elever som strever 
med lesing kan være gode til å regne. 

Å lese i matematikk
Lesing er en grunnleggende ferdighet elevene 
skal arbeide med i alle fag og på alle trinn. Om 
lesing i matematikk står det i Kunnskapsløftet:

«[…] å kunne lese i matematikk inneber å 
tolke og dra nytte av tekstar med matema-
tisk innhald og med innhald frå daglegliv 
og yrkesliv. Slike tekstar kan innehalde 
matematiske uttrykk, diagram, tabellar, 
symbol, formlar og logiske resonnement.» 
(Kunnskapsdepartementet, 2006, s. 4)

Mange bøker har i dag mye og komplisert tekst i 
forklaringer og oppgaver (Hadland, 2008). Dette 
kan føre til at elever som er gode til å regne, 
men strever med lesing, ikke får vist hva de kan 
og kan få en negativ regneutvikling. Det stiller 
større krav til oss som matematikklærere å ha 
fokus på lesing og leseopplæring når vi bruker 
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bøker som av og til ser mer ut som lesebøker enn 
regnebøker. Før trodde man at lesesvake auto-
matisk også var svake i matematikk (Høien & 
Lundberg, 2000). Mange lesesvake elever bruker 
så mye energi på å avkode mye og komplisert 
tekst i tekstoppgaver at de ikke har mer energi 
igjen til å gå i gang med å regne. Som det fram-
går av Reikerås (2007), kan lesesvake elever være 
like gode til å regne skriftlige oppgaver med lite 
eller ingen tekst som vanlige lesere. 

Kompleksitet i tekst
Å lese i matematikk innebærer en særegen måte 
å lese på. Noe av det som skiller matematikk-
fagspråket fra andre fagspråk, er at det i tillegg 
til tall og bokstaver blir benyttet symboler (for 
eksempel + × / =). Slike symbol representerer og 
erstatter enkle ord og i mange tilfeller flere ord 
og hele setninger og gjør språket mer effektivt. 
Elvene må i tillegg til å lære ordene og symbo-
lene også lære språkmønstrene disse assosieres 
med og de må lære om hvordan symbolene er 
med på å gi mening til matematiske problemer 
som skal løses. Eksempelvis skal regnetegnet for 
addisjon (+) gjenspeile både begrepet addisjon 
og hvilken regneoperasjon dette representerer. 
Det samme gjelder for andre symboler. Miles 
(1992) viser til at mange av disse tegnene er van-
skelig å skille fra hverandre. Elever som stre-
ver med lesing kan følgelig få problemer med å 
utvikle forståelse for de ulike symbolenes funk-
sjon. 

Den språklige stilen i matematiske tekster 
er slik at opplysningene er spredd rundt i ulike 
deler av teksten, og elevene må benytte andre 
lesestrategier enn de er vant til i lesing av for 
eksempel skjønnlitteratur. For lesesvake kan 
tekstoppgaver være ekstra utfordrende med 
tanke på å få tak i opplysninger for deretter å 
sette dem inn i en regneoppstilling. Ord som 
står tidlig i en tekstoppgave kan oppfattes som 
mer viktig enn ord som kommer seinere.

I lærebøkene finnes det i hovedsak to typer 
tekstoppgaver (Hadland, 2008). I konsistente 
oppgaver kommer opplysningene i riktig rek-

kefølge slik at de kan settes rett inn i en reg-
neoppstilling: «Åse har 18 boller som hun skal 
dele likt mellom seg og broren. Hvor mange får 
de hver?» I ikke-konsistente oppgaver kommer 
opplysningene i tilfeldig rekkefølge slik at de 
ikke kan settes rett inn i en regneoppstilling: 
«Åse og broren skal dele 18 boller likt. Hvor 
mange får de hver?» De konsistente oppgavene 
er lettest å løse for alle (Ostad, 1998). Ifølge 
Reikerås (2009) vil det være ekstra viktig for 
elever som strever med lesing at opplysningene 
kommer i rekkefølge slik at de kan settes rett 
inn i en regneoppstilling. 

Hvilken tankemodell eleven får presen-
tert kan ha betydning for elevenes muligheter 
til å klare å løse tekstoppgaver på egen hånd. 
For elever som strever med lesing kan det være 
avgjørende for forståelsen at de først møter tan-
kemodellen delingsdivisjon i emnet divisjon 
(Hadland, 2008)1. Oversettelse fra tekst til reg-
nestykke er lettere for de fleste i delingsdivisjon 
enn i målingsdivisjon, selv om regnestykket blir 
det samme i begge tilfellene (Dickson, Brown & 
Gibson, 1984). 

Ordbruk 
Dagens lærebøker har et språk med matematisk 
terminologi, men det varierer hvor godt ordene 
er forklart (Hadland, 2008). Det blir tatt for 
gitt at elevene kjenner begrepene fra før. Det 
matematiske språket har mange begreper som 
kan være vanskelige å forstå fordi det har ord 
elevene ikke støter på i andre sammenhenger, 
for eksempel multiplikasjon. Mange ord, som 
eksempelvis betegnelser på de fire regningsar-
ter, opptrer i andre sammenhenger. Det framgår 
av Miles (1992) at disse ordene kan gi elevene 
andre indre representasjoner og føre til at de 
ikke enkelt klarer å sette ordet inn i en mate-
matisk sammenheng. Divisjon kan eksempelvis 
assosieres med fotballklubben Viking, som er 
i elite-divisjonen. Systematisk begrepslæring er 
nødvendig for å kunne forstå de matematiske 
ordene. Elever trenger normalt å møte nye ord 
en til to ganger før de lærer dem. Lesesvake 
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elever må ha mange flere møter med nye ord før 
de lærer dem. Schleppegrell (2007) viser til at 
det kan være lurt å starte med matematiske ord 
som ikke opptrer i andre sammenhenger, som 
brøk eller sum, enn ord de kjenner fra andre 
sammenhenger, som låne eller produkt. Schlep-
pegrell mener eksempelvis at ordet brøk først 
bør bli introdusert og knyttet opp mot elevens 
hverdagsord; like store deler av et hele. Deretter 
kan eleven bli gjort oppmerksom på sammen-
hengen mellom brøk og divisjon som også kan 
opptre i andre sammenhenger. Ordet divisjon 
kan da bli satt inn i en, for eleven, allerede kjent 
matematisk sammenheng og sannsynligheten 
for sammenblanding og misforståelser kan bli 
mindre. 

Den varierte ordbruken vi finner i bøkene 
i dag, kan skape unødvendige problemer for 
elever som strever med lesing. Reikerås (2006) 
mener at ordbruken bør bli forenklet for at 
lesesvake lettere skal forstå. Som lærere kan vi 
unngå misforståelser ved å være konsekvente i 
bruk av enkle ord og forklare ordene vi bruker. 
Schleppegrell (2007) sier at for å få til dette bør 
de matematiske ordene bli knyttet sammen med 
hverdagsordene. Begrepene læres og automatise-
res på lik linje med for eksempel gangetabell og 
tvillingtall. Elever som skal lære å lese trenger å 
automatisere bokstavene og etter hvert ordene, 
slik at de raskt kan bli hentet ut av langtidsmin-
net og energien kan brukes til å forstå ordene og 
sammenhengen de står i (Høien & Lundberg, 
2000). Det samme gjelder i matematikken. Ett 
krav til matematisk kompetanse fra senere års 
læreplaner er å kunne anvende regningen til å 
løse dagligdagse problemer. For elevene vil det 
bety at de må bruke energi på å finne ut av hvor-
dan de skal løse problemet, i tillegg til at de må 
finne ut hvilken regneoperasjon som kreves og 
hvilke tall som skal settes inn i regneoppstillin-
gen. Det vil være utfordrende for elever som må 
bruke mye energi på å hente fram regnefakta de 
ikke har automatisert, å ha nok energi igjen til 
forståelsen av problemet de skal finne ut av. 

Visuell støtte 
Bilder, diagrammer og andre brødtekster er en 
del av den visuelle støtten som kan bli brukt 
til å støtte opp under meningsinnhold i tekst. 
De bøkene jeg så på i min undersøkelse har 
god struktur, men det varierer i hvor stor grad 
bilder og brødtekster i ramme blir brukt til å 
understreke og synliggjøre viktig innhold. Jeg 
fant at lærebokforfattere som er bevisste på elev-
enes ulike læringsstiler, og nevner den visuelle 
stilen spesielt, har flere illustrasjoner til å støtte 
opp under tekstens innhold. I enkelte tilfeller 
er bildene brukt som erstatning for tekst. Godt 
strukturerte sider, der viktig innhold er satt i 
ramme eller uthevet med annen type skrift, vil 
være til hjelp for elevens mulighet til å få tak i 
innholdet. Ifølge Bråten (2007) vil disse fakto-
rene til sammen være med på å gi eleven den 
bakgrunnsinformasjon som er nødvendig for 
forståelsen av tekst. Mangel på disse faktorene 
kan være med på å gjøre lærebøkene så fylt med 
tekst at lesesvake ikke engang orker å gå i gang 
med å lese. Dette kan virke demotiverende på 
arbeidet og holdningene til matematikk. Det 
blir av betydning å tilstrebe at tekster i større 
grad blir erstattet med bilder som viser hva opp-
gaven går ut på (Reikerås, 2006). 

Ifølge Høien & Lundberg (2000) har mange 
lesesvake svakt arbeidsminne og klarer ikke 
holde flere enheter i minnet på en gang. Det 
fører til at de blir ekstra avhengige av støtte 
gjennom for eksempel skrift og bilder. Engen 
& Helgevold (2006) mener at lesesvake ikke 
alltid er klar over hvordan de kan gjøre bruk av 
andre kontekstuelle forhold enn selve teksten. 
De hevder at det er avgjørende at elever får opp-
læring i hvordan de skal bruke lesingen som et 
redskap i tilegnelse av ny kunnskap.

Ny forskning har vist at lesesvake elever 
ikke gjør det like godt på muntlige som skrift-
lige oppgaver (Reikerås, 2007). Det betyr at 
den gamle oppfatningen om å gi de lesesvake 
kun muntlige oppgaver, så de slipper å lese og 
avkode tekst, kan føre til at de ikke klarer å løse 
oppgaver de ville klart hvis de fikk oppgavene 
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skriftlig. Det blir av betydning at vi som lærere 
er oppmerksomme på at vi bruker både munt-
lig og skriftlig informasjon i undervisningen, 
slik at også de som strever med lesing får den 
nødvendige støtten de trenger.

Hva gjør vi? 
Skal elevene bruke bøkene slik de er i dag, kreves 
det en egen opplæring i lesing som grunnleg-
gende ferdighet. Elevene må lære det matema-
tiske språket via hverdagsspråket sitt. De må få 
grunnleggende opplæring i matematiske begre-
per og symboler, og i hvilke regneoperasjoner 
disse representerer. Som lærere må vi være 
oppmerksomme på å bruke godt forklarte og 
enkle ord konsekvent. Samtidig må vi tilstrebe 
at visuell støtte blir gitt i tillegg til muntlig 
informasjon. Lesesvake elever som møter små 
og enkle tekster i oppgaver, og som har auto-
matisert framhenting av regnefakta, vil kunne 
ha nok energi igjen til å løse oppgavene. Så lenge 
elevene får grunnleggende opplæring i hvordan 
det matematiske språket fungerer, er ikke lesing 
nødvendigvis en utfordring for dem. For elever 
som strever med lesing, men er gode til å regne, 
er det ekstra viktig å få opplæring i hvordan de 
skal lese matematiske tekster slik at de kan få 
muligheter til vise hva de kan i regningen. 

Det er neppe veien å gå å fjerne all tekst fra 
lærebøkene for å gjøre dem mer tilpasset elever 
som strever med lesing. Matematikken skal 
settes i en kontekst der elevene får se hvordan 
de kan nyttiggjøre seg regningen i hverdagsli-
vet. På den måten blir ikke regningen ren tall-
behandling som en teknisk ferdighet løsrevet fra 
en sammenheng. Læreplanene krever i tillegg at 
regningen skal gjøres hverdagsnær for eleven. 
En måte å gjøre dette på for forfatterne er å lage 
tekstoppgaver. Tekstoppgaver som ofte viser 
seg å ligge fjernt fra elevenes virkelighetsopp-
fatning, med kunstige og lite oppfinnsomme 
kontekster. 

Den tekstliggjøringen vi i dag finner i lære-
bøkene, gir grunnlag for en diskusjon om lære-
bøkene skal styre lærerne i bruken, eller om 

lærerne skal styre bruken av bøkene. Skal det 
være lærebøkene sin oppgave å sette lærestof-
fet inn i en kontekst, eller skal dette heller være 
lærerens oppgave slik at en del tekst kan bli 
utelatt eller forenklet? Skal vi heller tenke oss 
at vi kan bruke læreboka som støtte og ikke ei 
tvangstrøye i undervisningen? (se for eksempel 
Botten, 2003). Kan vi «hoppe over» store deler 
av sidene i læreboka og heller bruke tida på å 
ha diskusjoner rundt matematiske problemer 
og begreper med elevene, for på den måten å 
unngå at elever som strever med lesing kjører 
seg fast i teksten? 

Eller skal vi ha mer fokus på å nå ut til lære-
bokforfattere med det vi vet om utfordringene 
elever som strever med lesing har med krevende 
tekstoppgaver? Er det en idé å lage bøker med 
kun konsistente oppgaver for å imøtekomme 
elever som strever med lesing eller både med 
lesing og regning? Med tanke på at konsistente 
oppgaver er enklest å løse for alle, vil nivået i 
bøkene da gjerne ikke kunne holdes så høyt at 
de også blir tilpasset elever som er gode til å 
regne. For ensidige oppgavetyper vil heller ikke 
få fram alle sider av fagets bruksområder og de 
ulike tankemodeller som finnes. 

Bruk av flere oppgaver gitt ved bruk av illus-
trasjoner og mindre tekst kan være en god løs-
ning. Oppgaver der illustrasjoner erstatter deler 
eller hele teksten vil gi elever som strever med 
lesing, men er gode i regning en mulighet til 
å få vist hva de kan. De unngår å måtte bruke 
mye energi på lesing av en kanskje unødvendig 
tekst og kan konsentrere seg om opplysningene 
de får fra bildene. Oppgavene kan fortsatt kreve 
en matematisk og logisk tenkning og problem-
løsning både sterke og svake elever kan finne 
utfordringer gjennom. 

Note
1 I divisjon er det i hovedsak to tankemo-

deller i lærebøkene; delingsdivisjon og 
målingsdivisjon.
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Hva må læreren kunne?
Læreren blir ofte trukket frem som den fak-
toren som har størst betydning for kvaliteten 
i skolen og dermed også for elevenes prestasjo-
ner. Stortingsmelding nr. 16 (2001–2002) om ny 
lærer utdanning fremhever at de dyktige lærerne 
kan få gode resultater uavhengig av elevenes 
forutsetninger, pedagogiske opplegg og meto-
der. Flere studier viser at lærernes kunnska-
per i matematikk har en positiv innflytelse på 
elevenes læringsutbytte, men forskningen har i 
mindre grad fokusert på hva som er innholdet i 
denne kunnskapen. Dreier det seg om at læreren 
må kunne den matematikken elevene skal lære, 
eller er det snakk om mer sammensatt matema-
tisk kunnskap?

I et prosjekt ved Universitetet i Stavanger 
har vi gått inn i den forskningen som Deborah 
Ball og kollegaer ved universitetet i Michigan 

har gjort når det gjelder undervisningskunn-
skap i matematikk (de kaller det «mathematical 
knowledge for teaching»). Utgangspunktet for 
deres tenkning er at undervisningskunnskap i 
matematikk er en type kunnskap som er nød-
vendig for å utføre undervisningsarbeidet (se 
Fauskanger, Bjuland og Mosvold, 2010 for nær-
mere utdyping). I denne artikkelen vil vi foku-
sere på følgende spørsmål: Hva slags kunnskap 
trenger lærere som underviser i matematikk i 
begynneropplæringen? Vi vil gå nærmere inn 
på noen deler av denne kunnskapen, og disku-
sjonen vil belyses med praktiske eksempler til-
knyttet tallbegrepsutvikling og regning. 

Det har opp gjennom historien versert ulike 
syn på hva slags matematisk kunnskap lærere 
må ha, og på midten av 1980-tallet viste den 
amerikanske forskeren Shulman (1986) at god 
undervisning handler om mer enn at læreren 
kan sitt fag. Ved siden av den rene fagkunnska-
pen må læreren også ha en spesiell type kunn-
skap som er knyttet til undervisningen av faget. 
Dette kalte Shulman for pedagogical content 
knowledge, og vi har valgt å oversette det med 
fagdidaktisk kunnskap (se Fauskanger et al., 
2010). Fagdidaktisk kunnskap dreier seg blant 
annet om at læreren må kunne finne frem til 
eksempler og forklaringer som kan hjelpe elev-
ene til å lære matematikk, og de må ha evnen 
til å legge til rette for at elever lærer matema-
tikk ut fra sine egne forutsetninger. Etter at 
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Shulman presenterte sine teorier har det blitt 
utviklet ulike teoretiske modeller for å beskrive 
undervisningskunnskap i matematikk, og den 
modellen vi tar utgangspunkt i her er dermed 
én blant mange. 

Undervisningskunnskap i matematikk (UKM)
Vi har valgt å bruke den modellen (figur 1) som 
Ball og hennes kollegaer har utviklet, der de 
definerer hva undervisningskunnskap kan være. 
De har i sin forskning i større grad enn mange 
andre klart å påvise tydelige sammenhenger 
mellom lærernes undervisningskunnskap og 
kvaliteten på matematikkundervisningen (se 
f.eks. Hill et al., 2008). De har også funnet sam-
menheng mellom læreres undervisningskunn-
skap og elevers resultater i matematikk (Hill, 
Rowan, & Ball, 2005).

Figur 1: Områder som undervisningskunnskap i 

matematikk består av (Ball, Thames, & Phelps, 2008, s. 

403, vår oversettelse).

Forskerne fra University of Michigan videre-
utviklet Shulmans (1986) kategorier fagkunn-
skap og fagdidaktisk kunnskap (øverst i figur 
1) ved å skille mellom allmenn fagkunnskap og 
spesialisert fagkunnskap på den ene siden, og 
kunnskap om faglig innhold og elever og kunn-
skap om faglig innhold og undervisning på den 
andre siden. Både den spesialiserte fagkunnska-
pen og den fagdidaktiske kunnskapen har nær 
sammenheng med den jobben en skal gjøre som 
lærer. En forskjell på de to er likevel at spesia-
lisert fagkunnskap ikke krever noe kunnskap 
om elevene eller undervisningen. For å illus-

trere forskjellen på allmenn fagkunnskap og 
spesialisert fagkunnskap bruker vi regnestyk-
ket 72 – 56. Alle med allmenn fagkunnskap kan 
finne en løsning på 72 – 56, men en som har spe-
sialisert fagkunnskap vil i tillegg kunne bruke 
og vurdere gyldigheten til flere løsningsmetoder 
for tosifret subtraksjon. Allmenn fagkunnskap i 
matematikk er kunnskap som blir brukt i andre 
yrker hvor en også har bruk for matematikk. Et 
eksempel er å finne svaret på 72 – 56 på en eller 
annen måte. Spesialisert matematisk kunnskap 
er den kunnskapen som gir lærere mulighet til 
å gjennomføre ulike undervisningsoppgaver, og 
i den sammenhengen er det viktig å undersøke 
og forstå uvanlige løsningsmetoder for oppgaver 
som 72 – 56 ( Hill, Ball, & Schilling, 2008). I til-
legg inkluderer fagkunnskapen det vi har valgt å 
kalle matematisk horisontkunnskap, som hand-
ler om hvordan matematiske emner i læreplaner 
bygger på hverandre og henger sammen. 

På den høyre siden i figur 1 er matematikk-
undervisning i fokus. Her er kunnskap om 
elever og undervisning det viktigste, men hele 
tiden med den matematikkfaglige kunnskapen 
som utgangspunkt. Tar vi opp igjen eksemplet 
72 – 56, vil et eksempel på kunnskap om elever 
og undervisning være å kunne analysere elev-
enes matematiske feil og misoppfatninger til-
knyttet flersifret subtraksjon og vite hvordan en 
skal legge opp undervisningen for en elev som 
har feilmønsteret presentert i figur 2.

Figur 2: Hva tenker eleven her?

Utfordringer i begynneropplæringens 
undervisningsarbeid
Utgangspunktet for teoriene om undervis-
ningskunnskap i matematikk er at det eksis-
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terer noen universelle utfordringer knyttet 
til undervisningsarbeidet i matematikk (se 
Fauskanger et al., 2010 for utdyping). En liste 
med 16 slike utfordringer er identifisert på bak-
grunn av omfattende klasseromsstudier i USA, 
og tre av dem er illustrert gjennom eksemplene 
under. Slik vi ser det, handler disse utfordrin-
gene om å ta barna på alvor, å se hvem de er 
– rent matematisk – fra de er barnehagebarn. 
Det første eksempelet handler om utfordringen 
som ligger i å vurdere og tilpasse matematiske 
læremidler, der barna tas på alvor gjennom å 
bli tilbudt materiell til matematiske aktiviteter. 
Figur 3 viser barn som arbeider med gruppering 
og sortering. De har blitt tilbudt materiell i et 
spill som blant annet inviterer til sortering etter 
farge eller størrelse. Spillet er todelt. I første del 
kaster de terning og får utdelt det antall bamser 
som terningens øyne viser. I andre del er det 
om å gjøre å bli kvitt alle bamsene. Her stilles 
bamsene opp etter gitte regler, og i tilfellet på 
det andre bildet i figur 3 var regelen at den som 
skulle sette ut bamse måtte ha en bamse som 
hadde ulik størrelse og farge enn den forrige 
som var satt ut.

Figur 3: «Bamsespill»

Materiellet inviterer også til telling. Telleutvik-

ling gir ifølge Mazzocco og Thompson (2006) 
sterke indikasjoner i forhold til videre regne-
utvikling, og sein telleutvikling ses på som et 
faresignal. De yngste i skolen utgjør en viktig 
aldersgruppe, da barn med en god utvikling 
ifølge Dowker (2005) raffinerer og videreutvi-
kler sin telling og antallsforståelse når de er i 
alderen 5 til 7 år.

Det andre eksemplet handler om å gi mate-
matiske forklaringer, og i begynneropplærin-
gen blir konkrete eksempler viktig støtte til de 
muntlige forklaringene. Barna må tas på alvor 
når de stiller matematiske spørsmål som en 
5-åring gjorde da han stilte spørsmålet: «Hvor 
mange er egentlig hundrevis?» Et annet barn 
hadde nettopp hatt bursdag og sa at han hadde 
fått hundrevis av Lego-figurer i gave. Hundrevis 
er et upresist begrep, men de voksne tok spørs-
målet på alvor og illustrerte 100 på ulike måter 
for så å si at hundrevis er «mange slike hun-
drere», nøyaktig hvor mange er det ikke så lett 
å være konkret på. De voksne lagde blant annet 
100 sandkaker sammen med barna (figur 4), tok 
med 100 riskorn for å vise at 100 også kunne få 
plass inni en hånd og viste barna en hundrelapp 
og 10 tiere. De arbeidet med 100 i flere dager 
etter at 5-åringen stilte sitt spørsmål.

Figur 4: Hundrevis, hvor mange er det?

Eksempel 3 kan knyttes til flere av 
undervisnings arbeidets utfordringer, men den 
mest innlysende er knyttet til bruk av matema-
tisk notasjon og språk. Barna må tas på alvor 
når de ber om å få skriftliggjort sin matema-
tikk. Tallsymbolene er viktige i forbindelse med 
skriftlig regning, og enkelte barn er interessert 
i symbolene også før skolestart. Som en barne-
hagegutt på 5 år sa: «Nå vil eg lera meg tallå! 
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Å skriva de altså, for eg kan jo lesa de». Noen 
dager etter viser han frem det han har skrevet i 
barnehagen (figur 5). 

 

Figur 5: Å skrive tallsymboler. 

Hvorvidt en skal fokusere på siffer i arbeidet 
med små barn er en diskusjon som har gått 
over lang tid, men forskning viser at det er sam-
menheng mellom tidlig kunnskap om siffer og 
de regneferdighetene barna senere utvikler. 
Johansson (2005) fant i sine studier at det var 
en sammenheng mellom sifferkunnskap og 
regning. Med bakgrunn i denne forskningen 
kan en altså anbefale en vektlegging av tidlig 
sifferkunnskap parallelt med antallsarbeid og 
bevisst arbeid med koblingen mellom symbol 
og antall.

Avrunding
Undervisningskunnskap i matematikk består av 
allmennkunnskap i matematikk som alle velut-
dannede voksne burde ha, samt en type kunn-
skap som er mer spesialisert for de som skal 
undervise i matematikk. I tillegg består under-
visningskunnskap i matematikk av fagdidaktisk 
kunnskap. Alle disse kunnskapskomponentene 
er nødvendige for å utføre undervisningsarbei-
det. Resultatene fra forskningen indikerer at 
lærernes undervisningskunnskap i matematikk 
har betydning også i begynneropp læringen. 
Spørsmålet om hva slags kunnskap lærere 
som underviser i matematikk i begynner opp-
læringen trenger blir da sentralt. Med basis i den 
teoretiske modellen som er presentert her kan 
en hevde at lærere som underviser i matematikk 
i begynneropplæringen trenger en dybdekunn-
skap som er knyttet til alle delene av figur 1. Vi 
har belyst noe av denne kunnskapen ved eksem-
plene over. Disse lærerne må blant annet kunne: 

1) vurdere å tilpasse matematiske læremidler, 
2) gi matematiske, muntlige forklaringer med 
støtte i konkrete eksempler og 3) være bevisst 
på å vektlegge matematisk notasjon og språk. En 
slik dybdekunnskap er nødvendig for å kunne 
ta barns matematikk på alvor. 
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Ivana Celik

Hvor har det blitt av alle våre 
matematikkplakater?
I 2009 fikk matematikk.org støtte fra BP Norge 
AS, Fokus bank og Abelprisen til å produksjon 
og utsending av ni matematikkplakater tilpas-
set grunnskolen. Disse ble i august 2009 sendt 
ut til alle landets grunnskoler sammen med en 
etterbestillingslapp. Plakatene prydet også flere 
sider i Tangenten 4/2009 og 1/2010. 

I januar sendte vi ut de siste plakatene og nå 
lurer vi på hva som har skjedd med godt over 20 
000 hele sett? Vi kontaktet skoler og bad om en 
tilbakemelding på bruk av plakatene i under-
visningen. 

Det er ganske opplagt at plaktene er laget for 
å henge på veggen, så det er der de fleste har 
plassert dem. Plakatene henger i klasserom-
mene, grupperommene, aktivitetsrommene og 
liknende. 

” ...Kjempeflotte både faglig, og ikke minst 
så skaper de litt liv i klasserommet med sine 
fine farger...” 
”...De dekorerer bakveggen i klasserom-
mene med matematikk for en gangs 
skyld...” 
“… jeg har tro på at kunnskap til en viss 
grad kan «sive inn» når elevene har det i sitt 
visuelle miljø…”

Redaksjonen var mest nysgjerrig på om pla-
katene brukes aktivt i undervisningen og 
ikke minst hvordan. Tilbakemeldingene var 
enstemmige om at plakatene er aktivt i bruk, 
både under gjennomgang av nytt stoff og repe-
tisjon. Halvparten av de spurte skrev at de tar 
frem en og en plakat avhengig av hvilke temaer 
som er aktuelle. Plakatene Den lille gangetabel-
len og Geometriske figurer ble oftest nevnt. Den 
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førstnevnte plakaten blir brukt til repetisjon 
og mønsterutforskning, mens plakaten med de 
geometriske formene ble brukt til innlæring av 
geometriske begreper.

«Vi er nå i gang med multiplikasjon. Ser nå 
at elevene benytter plakaten for å lære mer 
enn det vi gjennomgår. Elevene er stadig 
borte ved plakaten og leter etter vanskelige 
og større regnestykker, og sjekker ut om 
de kan svarene på de tabellene vi holder på 
med.»

Andre velger derimot å la alle plakatene henge 
framme hele tiden. Disse lærere har merket at 
elevene opplever at stoffet blir mindre «skrem-
mende» og dermed mindre fremmedgjort når de 
først skal gjennomgå det. Det ble også nevnt at 
plakatene brukes under prøvene og som huske-
lapper i timene. Elevene titter ofte på plakatene i 
pausene. Flere har også plassert plakatene slik at 
de er synlige og lett tilgjengelige på veien inn og 
ut av klasserommet.  Den mest kreative bruken 
av plakatene ble beskrevet slik 

«Og så ‘høyrer’ vi innimellom elevar frå 
stoffet på dei ulike plakatane med at ein 
elev står med ryggen mot, og ein annan elev 
spør.»

På et utvalg av skoler har delene av plakatene 
blitt kopiert opp og delt ut til elevene i form av 
et regelark, mens på andre har de blitt en del 
av regelboken (forminsket til A4-format og limt 
inn). 

«De går gjerne og sjekker plakatene før de 
ber om hjelp av en lærer eller medelev. 
De syns at plakatene er lette å forstå og det 
er lett å finne fram informasjon. (En har 
til og med spurt om det er mulig å kopiere 
dem ned og bruke som regelbok på eksa-
men).”

I flere tilbakemeldinger ble det påpekt at plaka-
tene er et godt hjelpemiddel i forhold til tilpasset 
opplæring.

“Mange av våre elever nyter godt av å ha de 
enkle reglene lett tilgjengelige i rommet, 
samtidig som det gir oss mulighet til å 
bruke dem direkte opp mot de elevene som 
har kommet videre. Plakatene brukes både 
ved gjennomgang av nytt stoff, henges på 
veggen slik at elevene ser på dem ved behov, 
og brukes fortløpende av oss lærerne for 
å forklare enkeltelever eller elevgrupper 
underveis.” 
“Plakatene er et funn for elevene som skal 
lære seg matematikkbegrepene på norsk. Vi 
har laget et infohefte i matematikk til 
mellomtrinnet, der har A4-utgaven av pla-
katene plass.”

Vi takker alle som tok seg tid i deres travle hver-
dag og skrev de utfyllende tilbakemeldingene. 
Vi takker også for gode idéer til nye plakater! 

Har du ikke mottatt plakatene? Ikke fortvil, 
disse er fritt tilgjengelige i form av høyoppløse-
lige pdf-er på www.matematikk.org! Last ned og 
skriv dem ut i det formatet som passer deg!
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Vigdis Flottorp

Deltakelse og uttrykksmåter  
i flerspråklige klasserom
Min interesse for det flerkulturelle feltet ble 
vekket da jeg var lærer på en flerkulturell 
sentrum skole i Oslo. Det ble en av mine viktig-
ste lærererfaringer ved siden av tida på en dra-
bantbyskole før innvandringen skjøt fart. Begge 
boligområdene bar preg av sosial underklasse, 
og forskjellene ble tydelige da jeg siden under-
viste andre steder. Jeg kjente meg derfor godt 
igjen i denne beskrivelsen:

You know, a lot of my bottom group really 
struggle with maths – and I’ve noticed 
they all come from the same part of town, 
and they have got similar family back-
grounds. Surely that can’t be a coincidence? 
(Gates 2006, s. 367)

Globalisering fører til at mennesker flytter på 
seg, og flerspråklighet blir mer og mer vanlig. 
Dårlige skoleresultater blant flerspråklige 
elever og innvandrere vekker bekymring over 
hele verden. De underliggende strukturene er 
først og fremst sosio-økonomiske. Derfor kan 
betegnelsene flerspråklig og flerkulturell være 
problematiske. Kategoriseringen bunner i en 
oppfatning av at kultur er noe andre har, mens 

vår egen er nøytral og ensartet. 
Multikulturell matematikk eller etno-

matematikk1 ble et anerkjent forskningsom-
råde på 1970–80-tallet (Gerdes 1994). Etnoma-
tematikken brakte fram i lyset matematikk som 
fantes utenfor skolen og utenfor en europeisk 
kulturkrets. Dens viktigste bidrag var doku-
mentasjonen av de sosiale og kulturelle sidene 
ved matematikk (Gutiérrez 2000). Det er ikke 
uproblematisk å overføre etnomatematikk til 
flerspråklige klasserom ,fordi det lett blir fokus 
på innhold, uten øye for maktforhold i klasse-
rommet og i samfunnet ellers (ibid.). Gutiér-
rez’ bakteppe er spansktalende elever i USA 
med opphav fra f.eks. Argentina eller Chile. De 
identifiserer seg like lite med meksikanernes 
historie, som deres ikke-spansktalende klasse-
kamerater. Dermed står flerkulturell matema-
tikk i fare for å bli redusert til en kategorisering 
av de andre (ibid.). Dette rimer også med mine 
erfaringer. Mange elever ønsker ikke at deres 
annerledeshet skal være tema. Flerspråklige som 
er født i Norge, føler seg ofte like norske som 
sine medelever.

I denne artikkelen vil jeg først redegjøre for 
to syn på læring, der det ene er nært knyttet 
til kommunikasjon og språk. Dernest ser jeg på 
hvordan gester og kroppsspråk kan forståes som 
kommunikasjon og som en del av tenkningen. 
Videre tar jeg for meg noen dilemmaer som 
lærere kan støte på i flerspråklige klasserom. 
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For å eksemplifisere hva gester og kroppsspråk 
kan bety, lar jeg to oppdiktede lærertyper møte 
noen situasjoner i klasserommet. 

Læring som deltakelse
Vanligvis blir læring sett på noe som foregår 
i hodet til hvert individ. Anna Sfard (2001) 
bruker metaforen «læring som tilegnelse» for 
å gi et bilde på et slikt syn på læring. I dette 
bildet blir kunnskap et objekt som overføres 
fra en person til en annen, og begreper blir å 
anse som interne representasjoner eller begreps-
skjemaer som Piaget kalte dem. Problemet med 
tilegnelses metaforen er at den «destillerer» kog-
nitive aktiviteter fra konteksten, og dermed for-
telles bare en avgrenset del av læringshistorien. 
De delene som mangler, kan være så viktige at 
de forandrer hele bildet, framhever Sfard. Det er 
noen av disse delene jeg vil ta for meg i denne 
artikkelen.

For å utfylle bildet argumenterer Sfard 
(2001) for at metaforen «læring som deltakelse» 
bør komme i tillegg til tilegnelsesmetaforen. I 
deltakelsesmetaforen handler læring om å bli 
deltaker i noen aktiviteter der det foregår noe 
matematisk. For å kunne bli deltaker må man 
kunne kommunisere og bruke språket. Ram-
mene for hvordan vi snakker og tenker, styres 
av kommunikasjonssituasjonen som også kan 
betegnes som diskursen. Her blir mening for-
handlet fram av deltakerne innenfor kom-
munikative mønstre. Deltakelse forutsetter at 
man kan bruke symbolske redskaper og følge 
metadiskursive regler for samtalen (Sfard 2001, 
s. 28). Det viktigste symbolske redskapet er 
verbal språket, men i matematikk har vi dess-
uten symboler, grafer og tabeller som er kon-
vensjoner for hvordan matematikk uttrykkes. 
Metadiskursive regler styrer samtalen, men de 
er som oftest usynlige for deltakerne. De hand-
ler bl.a. om måter å definere og bevise mate-
matiske påstander på, men de omfatter også 
personlige erfaringer, følelser og intensjoner. 
Sfards metadiskursive regler sammenfaller i 
stor grad med det Adler (2002) kaller matema-

tisk diskurs og klasseromsdiskurs. Matematisk 
diskurs betegner kommunikasjonsmåter som 
er spesielle for matematikk. Klasseromsdiskurs 
omfatter rammer for hvordan man samtaler i 
klasserommet, og disse er annerledes enn når 
man snakker på gata eller hjemme.

Vi har lett for å ta kommunikativ kompe-
tanse for gitt, f.eks. når vi tror at elever automa-
tisk lærer matematikk gjennom gruppearbeid. 
Matematisk kommunikasjon er noe som må 
læres, og det er krevende. Her har elever med 
et annet morsmål en ekstra utfordring. Adler 
(2002) setter opp tre forutsetninger for å bli del-
taker i klasseromsaktiviteter: Elevene må for det 
første lære matematisk diskurs, for det andre 
klasseromsdiskursen og for det tredje undervis-
ningsspråket. For alle elever er det utfordrende 
å mestre matematisk diskurs og klasseromsdis-
kursen. Flerspråklige med dårlige ferdigheter i 
undervisningsspråket får en tilleggsutfordring, 
nemlig å mestre dette språket.

Gester og kroppsspråk som del av tenkning
Vi betrakter vanligvis tenkning som en mental 
aktivitet, noe som foregår i hodet. Ut fra et slikt 
syn, utelukker vi sansene fra tenkning. Denne 
betraktningsmåten går tilbake til Descartes 
som ga fornuften forrang og anså sansene som 
upålit elige. Dette har vært en seiglivet forestil-
ling. Piaget kategoriserte den kognitive utvik-
lingen i ulike stadier, der den første fasen var 
den sensomotoriske. Selv om han betraktet 
sanseerfaringer som avgjørende for å konstru-
ere egen kunnskap, kunne aldri erfaringer bli en 
del av abstrakt tenkning. 

En annen tilnærming er å betrakte tenk-
ning som en type kommunikasjon. Når vi 
tenker, kan det sammenlignes med en indre 
dialog; «We inform ourselves, we argue, we ask 
questions, and we wait for our own response.» 
(Sfard 2001, s. 26). De grunnleggende meka-
nismene ved tenkning er de samme enten vi 
kommuniserer med oss selv eller andre. Tenk-
ning kan foregå på mange måter, den kan være 
verbalspråklig, men kan også uttrykkes ved 
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gester og gjennom handlinger med ulike red-
skaper (Radford 2009). Dette kalles multimodal 
tilnærming2. Dette innebærer at tenkning ikke 
blir noe som kun foregår i hodet, men i og gjen-
nom språk, kropp og redskaper. Gester kan sees 
som en konstituerende del av selve tenkningen 
(ibid.). Der er ikke bare et «vindu» til det som 
foregår inni «den svarte boksen». Denne måten 
å forstå tenkning på, benevner Radford (2009) 
som sansekognisjon (sensous cognition). Han 
fremholder altså at matematisk mening ikke 
utelukkende skapes mentalt, men at den oppstår 
og gripes gjennom fysisk berøring. 

De konkrete realiseringene av matematiske 
begreper viser ikke deres generelle karakter. 
Derfor kan man ikke betrakte matematiske 
begreper gjennom direkte observasjon (ibid. 
s. 119). Det vi ser av en graf, kan ikke romme 
dens begrepsmessige karakter. For å gripe det 
abstrakte, må man bli seg bevisst det abstrakte. 
Her kan gester være en vei til abstraksjon, anty-
der Radford (2009). Gjennom gestene pekes det 
på noe som får deltakerne til å fokusere på det 
samme, det være seg et punkt på en graf eller 
sammenhengen mellom to fenomener. Den 
samme rollen har deiktiske (pekende) uttrykk 
som «den der» og «opp sånn». Sfard (2001) 
understreker hvor viktig det er for vellykket 
kommunikasjon at man har samme fokus, og 
at fokuset gjøres eksplisitt. På denne måten kan 
gester være svært effektive uttrykksmidler i 
kommunikasjonen. Når gestene viser til både 
noe som er der, dvs. det konkrete, og samtidig 
peker ut over mot noe som ikke er der, kan det 
være et skritt mot abstraksjonen.

Radford (2009) eksemplifiserer dette når 
han analyserer en elevgruppe som strever med 
å tolke en grafisk framstilling av to personer 
som går etter hverandre, der x-aksen repre-
senterer tid og y-aksen relativ avstand mellom 
personene. Kurven stiger først, så er den vann-
rett for til slutt å synke. På et tidspunkt er det 
en av elevene som får en aha-opplevelse, dvs. 
han tror at han forstår betydningen av grafen. 
Han bruker to gjenstander til å symbolisere de 

to personene og beveger dem bortover bordet. 
Samtidig som han øker avstanden mellom «per-
sonene», peker han på den delen av kurven som 
stiger. Dette blir akkompagnert av korte verbale 
ytringer. På samme måte framstiller han kur-
vens ulike deler. Ved hjelp av gester og gjenstan-
der konstruerer eleven sammenhengen mellom 
grafen og de ulike fasene i gåingen. Spørsmålet 
er om eleven allerede i aha-øyeblikket så sam-
menhengen for sitt indre øye. Radford sann-
synliggjør gjennom sin analyse at eleven oppnår 
økende klarhet etter hvert som han gestikulerer 
fram sammenhengen. Blant annet viser elevens 
pauser og nøling at han ikke ser alt klart for seg 
fra aha-øyeblikket, men at det er handlingene og 
gestikuleringen som bringer eleven til klarhet. 
Gestene synliggjør forbindelser, og får dermed 
samme funksjon som andre visualiserings-
former i matematikken.

Lærerens rolle
Læreren har en sentral rolle for kvaliteten på 
den matematiske kommunikasjonen i klasse-
rommet. Elevene kan betraktes som nykommere 
som skal sosialiseres inn i en matematisk kultur 
ved hjelp av veteranen – læreren. Dette er en 
tankemåte som går tilbake til Lave og Wenger 
(1991) der læring handler om å gå fra en perifer 
deltaker i et praksisfellesskap til full deltaker.

Ut fra sin forskning i Sør-Afrika peker Adler 
(2002) på tre dilemmaer ved å undervise på 
flerspråklige skoler. Det første dilemmaet hand-
ler om fordeler og ulemper ved veksling mellom 
morsmål og undervisningsspråk, såkalt kode-
veksling. I Sør-Afrika er engelsk inngangsbillet-
ten til utdanning, og det er avgjørende å mestre 
matematikk på engelsk. På en annen side viser 
Adler hvordan kodeveksling til morsmålet kan 
lette forståelsen for elevene. På noen av skolene 
snakker også lærerne elevenes morsmål, slik at 
kodeveksling kan foregå både mellom elevene og 
mellom lærer og elever. Fordelen med kodeveks-
ling til morsmål er at det kan hjelpe elevene til 
bedre matematisk forståelse. Ulempen er at elev-
ene må kunne forstå matematikken på engelsk 
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for å komme videre i utdanningssystemet. Det 
andre dilemmaet handler om mediation, for-
midling, forbindelse eller megling. Adler rap-
porterer at det er utfordrende å håndtere spen-
net mellom formelt og uformelt matematisk 
språk. Elevenes intuitive og spontane idéer er 
ofte annerledes og mindre rigorøse enn begre-
pene i skolens matematikkpensum. Lærerens 
rolle som formidler av et fastlagt pensum, kan 
være vanskelig å forene med ønsket om å verd-
sette elevenes språk og idéer (ibid, s. 113). 

Det tredje dilemmaet kaller Adler dilemma 
of transparency, og det handler om avveiingene 
mellom å kreve at elevene uttrykker seg i et 
konsist og klart matematisk språk versus det 
å annerkjenne elevenes uttrykksmåte. En av 
Alders informanter uttrykker det slik: 

If they can’t say it ‘right’, do they know it?  
If they don’t say it ‘right’, can I let it go? 
(ibid. s. 134)

Selv om Adlers forskning springer ut av 
flerspråklige klasserom, har dilemmaene 
mediation og transparency relevans ikke bare 
i flerspråklige settinger, etter mitt syn. Det 
er utfordrende å bygge bro mellom elevenes 
uformelle og tidvis upresise uttrykksmåte og 
et konsist matematisk språk, uavhengig om 
elevene er flerspråklige eller ei. Selv om dette 
er ekstra utfordrende og viktig for flerspråklige 
med dårlig kompetanse i undervisningssprå-
ket, er det bare kodeveksling som er spesielt for 
flerspråklige klasserom.

Moskowitch (1999, 2002) undersøker 
hvilke strategier læreren kan bruke for å støtte 
flerspråklige elevers læring. Studiene er foretatt 
i fattige spansktalende områder i USA. Strate-
gier som framheves som effektive, er at lære-
ren utforsker elevenes budskap tross «klønete» 
formuleringer. Ved revoicing, dvs. gjentakelse, 
utvidelse, omskriving og oversettelse av elevens 
samtalebidrag, blir elevenes forståelse og inn-
spill gjort gyldige. Dette kan være første skritt 
for elevene inn i den matematiske samtalen 

i klassen. Det kan også tolkes som en måte å 
håndtere Adlers dilemmaer mediation og trans-
parency, på. Læreren formidler mellom elevenes 
språk og det matematiske språket.

Moskowitch (ibid.) retter fokus mot de res-
sursene som tospråklige bruker og ikke bare 
de manglene de har. Dette er viktig i et mest-
ringsperspektiv, og det er viktig ikke bare for 
tospråklige, etter mitt syn. Ved å anerkjenne 
andre måter å uttrykke seg matematisk på, får 
elevene flere muligheter til å kommunisere sin 
forståelse. Gester brukes av alle elever, og de 
kombineres gjerne med pekende (deiktiske) 
ytringer, f.eks. «sånn, der, den, opp dit, den 
veien». Uten konteksten blir gestene og ordene 
uforståelige, men konteksten er felles for alle i 
klasserommet. Derfor kan dette være en effektiv 
kommunikasjonsform. 

To lærertyper
Jeg har diktet opp to lærertyper for å vise noen 
fallgruver ved å undervise i flerspråklige klas-
serom. De er karikerte, men håpet er at deres 
reaksjoner likevel kan vekke gjenkjenning. Den 
første er ganske fersk i yrket og synes det er flott 
med et fargerikt fellesskap. Jeg kaller henne 
Inga, og hun ser ingen problemer ved å under-
vise i en flerspråklig klasse:

«Det er spennende med en flerkulturell 
klasse. Jeg ber elevene vise fram kulturen sin, 
f.eks. ta med seg noe musikk fra hjemlandet. Jeg 
legger vekt på praktisk matematikk der elevene 
selv må være aktive. Da kan alle få til noe selv 
om de ikke kan så godt norsk. Det er viktig at 
de får oppgaver på sitt nivå, og jeg roser dem 
for det som de får til. Drilling synes jeg er gam-
meldags, men noe må jo til da. Det viktigste er 
å være kreativ og tenke selv, ikke å få rett svar. 
Alle må få komme med sine forslag, og man 
må ikke være for kritisk. Det er ikke så lett for 
minoritetsspråklige å få hjelp hjemme. Dessuten 
skjønner foreldrene lite av den norske pedago-
gikken, så derfor gir jeg dem ikke noe særlig 
matematikklekser.»

Den andre lærertypen har holdt på en stund 
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og ser bare problemer med en flerspråklig klasse. 
Jeg kaller ham Bård:

«I klassen min har jeg mange som kan dårlig 
norsk. Mødrene kan heller ikke norsk og det er 
umulig å kommunisere med dem. På turdager 
møter ofte ikke ungene opp på skolen fordi da 
er det liksom ikke skole. Og når vi skal ha gril-
ling, er det styr med halalmat. De minoritets-
språklige må få lette matematikkoppgaver. Jeg 
lar dem som regel slippe tekstoppgaver fordi det 
er så mange ord de ikke skjønner. Foreldrene 
kan ikke hjelpe pga. språket, og hvis de hjelper, 
blir det ofte problemer. Da kan ungene komme 
på skolen med regnestykker som er satt opp på 
en annen måte. Sånt blir det bare forvirring av. 
Derfor sørger jeg for at de lærer seg den riktige 
måten å løse regnestykkene på. Det er viktig å 
drille dette inn. Derfor blir timene satt av til å 
gjøre mange regnestykker.»

Sett at de lærerne har kommet til temaet geo-
metri, nærmere bestemt todimensjonale figurer. 
Begge to starter timen med å tegne et rektangel 
og parallellogram på tavla. «Hva kan vi si om 
firkantene her?» spør Bård. En flerspråklig jente 
som vanligvis ikke pleier å svare, holder armene 
parallelt fram og sier at «alle går sånn». Læreren 
overser jenta og gir ordet til en annen elev. «Den 
ene er et parallellogram og den andre er et rek-
tangel,» svarer eleven. «Helt riktig,» sier han. I 
Ingas klasserom derimot, oppdager læreren den 
flerspråklige jentas ivrige gestikulering. «Veldig 
bra! Kjempeflott!» sier Inga. 

Mens Bård bare er ute etter ett bestemt svar, 
nemlig de matematiske navnene på figurene, 
anerkjenner Inga jentas bidrag. Men ingen av 
lærerne følger opp hennes gestikulering med 
revoicing eller videre spørsmål, jf. Moskowitch 
sine effektive lærerstrategier. De kunne for 
eksempel ha sagt: «Ja, så du mener at de er paral-
lelle. Kan noen forklare hva som kjennetegner 
linjer som er parallelle?» Men når lærerne ikke 
følger opp, går klassen glipp av en potensielt 
lærende samtale om parallelle linjer, vinkler 
og likheter og forskjeller mellom rektangel og 
parallellogram. Slike samtaler er nødvendige for 

å bli kompetente i matematisk diskurs. Da får 
de øvelse i å benevne, beskrive, begrunne og se 
sammenhenger. 

Her er jentas armer først og fremst et kom-
munikasjonsredskap og i mindre grad et tanke-
redskap. Eksemplet viser at gester likefullt kan 
være et effektivt kommunikasjonsmiddel, ikke 
minst for elever med mangelfulle språkferdig-
heter på undervisningsspråket. Sannsynligvis er 
det flere enn jenta som er usikre på hva parallell 
er, og hennes armbevegelser gir et visuelt bilde 
av fenomenet. For at jenta skal bli deltaker i den 
matematiske samtalen i klassen, må hun også 
lære å bruke verbalspråket. Da må hun «tvin-
ges» til å ta ord som linje og parallell i sin munn. 
Dersom læreren hadde ansporet jenta eller klas-
sen til å beskrive og navngi det hun gjør, eller 
fulgt opp eleven som kunne navnene på fir-
kantene ved å spørre om forskjeller og likheter 
mellom firkantene, kunne elevene fått en bedre 
forståelse av viktige egenskaper ved firkantene. 
Læreren kunne bygget bro mellom jentas gester 
og det matematiske språket. 

Neste eksempel handler om sammenhengen 
mellom diameter og omkrets. Bård synes egent-
lig det hadde vært best å gå rett på formelen for 
omkrets, men er blitt overtalt av en kollega 
til å prøve litt praktisk matematikk. Han ber 
elevene tegne en sirkel ved hjelp av passer, og 
deretter måle omkrets og diameter. Til hjelp får 
elevene utdelt en hyssingbit hver. Noen har pas-
sere som har gått i stykker, og andre har glemt 
passeren hjemme. Det resulterer i at flere elever 
utfører oppgaven ved å tegne rundt sirkelfor-
mede gjenstander i klasserommet, gjenstander 
som får plass på arket. To gutter som vanligvis 
henger dårlig med, stortrives med denne prak-
tiske oppgaven, men de strever fordi de gjerne 
vil måle nøyaktig. Den ene lurer på hvordan han 
skal finne sentrum når han ikke har passer, og 
da begynner kameraten ved siden av å brette 
arket. 

Som start på oppsummeringen spør Bård 
hva de har målt. «Vi har målt rundt sånn,» sier 
guttene med brettingen og lager en sirkelbeve-
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gelse i lufta, «og så har vi målt tvers over sånn.» 
Samtidig holder de opp arket, og den ene gutten 
fører pekefingeren sin tvers over sirkelen gjen-
nom punktet der alle brettene møtes. «I mate-
matikken må vi være presise,» sier læreren, «det 
holder ikke med sånn og sånn.» 

Ingas opplegg ligner en god del på Bårds. 
Hun deler ut målbånd og lar elevene måle dia-
meter og omkrets på runde ting i klasserom-
met. Det oppstår kreativ uro i klasserommet. 
To elever setter en stol oppå en pult og tar ned 
klokka som henger over døra. Noen andre går 
ut i skolegården for å måle sirklene på asfalten 
i skolegården. To av de svakeste jentene trek-
ker målebåndet over åpningen på søppelbøtta, 
men ikke der den er bredest. Læreren som står 
like ved, roser jentene for at de er så flinke til 
å samarbeide. Det er for øvrig flere av elevene 
som gjør samme feil som jentene. Under opp-
summeringen vil læreren repetere hva diameter 
er. «Det er rett over sånn,» sier en elev og lager 
en vannrett bevegelse i lufta mot sirkelen som 
læreren har tegnet på tavla. «Flott,» sier Inga, og 
dermed er temaet diameter uttømt. 

Guttenes sirkelbevegelse for omkrets kom-
binert med deres verbale uttrykksmåte, «vi har 
målt rundt sånn», viser til handlingen de har 
utført. Omkrets er det vi får når vi måler rundt 
noe, og det rimer godt med den etymologiske 
betydningen av geometri som er jordmåling 3. 
Omkrets beskrives ofte som lengden av en lukket 
kurve. Denne definisjonen består utelukkende 
av substantiver. Omkrets er dermed gjort til et 
objekt, en ting. Guttene beskrivelse derimot, 
uttrykker en handling, nemlig det de gjorde. 
Spennet mellom formelt og uformelt mate-
matisk språk som Adler (2002) nevner som et 
dilemma, er i dette eksemplet uproblematisk. 
Guttenes «uformelle» uttrykksmåte er presis i 
konteksten, og dekker deres kroppslige hand-
linger. 

I målingen av diameter ser guttene et måle-
problem som få av de andre oppdager eller bryr 
seg med. Ved å brette og måle, lærer de noe 
essensielt om diameter og sentrum. De tenker 

i og gjennom språk, kropp og redskaper. Her er 
guttenes uttrykksform ikke bare et kommuni-
kasjonsmiddel slik som med jentas parallelle 
armer, men en måte å forstå på; det Radford 
(2009) kaller sansekognisjon. Slik jeg tolker Rad-
ford er gester og fysisk berøring som konkrete 
handlinger gir, særlig viktige idet forståelsen 
vokser fram. 

Begge klassene mister viktige læringsmulig-
heter. Guttenes svar til Bård er faktisk presist, 
men deres innsikter kommer ikke klassen til 
gode fordi læreren avviser deres uttrykksmåte. 
Hos Inga, derimot, er ikke elevens forklaring av 
diameter presis. Siden læreren ikke gir eleven 
noe motstand, går også denne klassen glipp av 
en mulighet til å lære av en feiltakelse som gjel-
der flere av elevene. Her kan det se ut som om 
læreren ikke er i stand til å oppfylle sin rolle 
som formidler av matematiske begreper og 
tanke måter.

Avslutning
Mitt søkelys har vært å undersøke hva som skal 
til for å bli deltaker i matematiske aktiviteter i 
flerspråklige klasserom. Deltakelse forutsetter 
at man kan kommunisere. Dermed blir språk 
i vid betydning avgjørende. Jeg har prøvd å 
vise hvordan gester og kroppsspråk kan bidra 
i matematisk tenkning og kommunikasjon. 
Det innebærer et utvidet syn på hva det betyr 
å tenke, og et annet syn på hva som regnes som 
gyldig kunnskap. Noen hevder at dette fører til 
relativisme: at alt blir like gyldig. Men det behø-
ver ikke tolkes slik. En kontekstuell og kulturell 
objektivitet kan være mulig ved at man inngår 
i reflekterende praksiser der man selv får tilla-
telse til å se og bli sett (Radford 2006, s. 60). Jeg 
tolker dette som en kritisk og refleksiv posisjon, 
der man får se hverandre i kortene og etterprøve 
hverandres resonnementer.

For mange år siden kom jeg over et dikt der 
én linje beit seg fast i minnet: «Så længe hovedet 
sidder på kroppen, er der tegn på liv.»4 Det kan 
forstås på to måter: Den som mister hodet, er 
ille ute, men den som glemmer kroppen, klarer 
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seg heller ikke så bra. Like lite som hodet funge-
rer uten kroppen, fungerer kroppen uten hodet. 
Det er med andre ord nødvendig med et helhet-
lig syn på mennesket. 

Noter
1 Etnomatematikk kan defineres som «the 

mathematics which is practiced among 
identifiable cultural groups, such as natio-
nal-tribal societies, labour groups, children 
of a certain age bracket, professional clas-
ses, and so on.» (.D’Ambrosio, 1985)

2 Multimodal kommer av multi som betyr 
mange og modus som betyr måte, vis, slag 
(Steinnes & Vandvik, 1989).

3 Geometri var opprinnelig en praktisk kunn-
skap om lengder, arealer og volumer. I dag 
inneholder emnet mye mer. 

4 Englespor og spejllyd, et radioprogram med 
Sven Holm, 2. desember 1982
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Frøydis Hamre

Regneark og Google 
Earth i statistikk
Matematikk 2P kan være et krevende fag å 
undervise i. Her kan det være umotiverte elever, 
og elever som har strevd med matematikk gjen-
nom store deler av skolegangen. Gruppen der 
det følgende er gjennomført består av 15 elever. 
De har hver sin bærbare PC, leid fra fylket, som 
de forventer å få bruke i mange timer og fag. 
Tilgang til trådløst nett med relativt god kapa-
sitet avstedkommer en del avsporinger. En del 
av dette kan begrenses ved å tidvis begrense til-
gangen til nett, tidvis bevisst legge bort PC-en, 
og andre ganger forsøke å engasjere elevene og 
gå mye rundt i klasserommet og se hva de gjør. 

Det følgende opplegget ble til som videre-
utvikling av innholdet i et foredrag jeg holdt 
for skolelaboratoriet i realfag i Bergen, for 
matematikk lærere fra grunnskolen. Foredraget 
jeg da holdt fokuserte på Google Earth, mens 
denne artikkelen fokuserer mest på bruk av 
regneark. 

Undervisningsopplegg
Nødvendig utstyr og programvare:
– PC med internettilgang
– Prosjektor og lerret (ev. Smartboard)
– Google Earth
– Excel eller annen regneark-programvare 

(OpenOffice, Google Docs etc.)

Hovedtanken i dette opplegget er at elevene 
skal få en trinnvis fremgangsmåte i fellesskap 
slik at de ser at de mestrer å utføre grunnleg-
gende utregninger i statistikk. Nesten alle 
kompetanse  målene i statistikk for 2P er dekket. 
Det er vektlagt at en skulle utføre utregningene 
på PC-en, men fremgangsmåte for utregning 
med kalkulator (ev. bare papir/penn) ble også 
forklart.

Google Earth blir brukt for å merke av elev-
enes hjem på et kart, og måle avstand til skolen. 
Disse avstandene blir så overført til Excel, og 
brukt som grunnlag for å lage diagrammer og 
til å regne på forskjellige sentral- og sprednings-
mål. En Powerpointpresentasjon blir brukt som 
fokuspunkt. Hvert lysbilde inneholder en kort 
setning om hva vi skal gjøre, uten mer beskri-
velse eller opplysninger. Læreren viser trinn for 
trinn hvordan elevene skal utføre beregningene 
i Excel, slik at de kan gjøre dette på egen PC 
samtidig. Undervisningen går over 3 uker med 
totalt 8 økter à 45 minutter. 

Frøydis Hamre
Nordahl Grieg VGS
froham@hfk.no 
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Gjennomføring
Vi startet med at elevene kom frem en og en og 
merket av huset sitt på Google Earth (se figur 
1). Noen fant fort frem, mens andre strevde 
litt med å finne frem når de måtte manøvrere i 
kartet fra et fugleperspektiv. Da alle var merket 
av, målte vi avstanden fra hvert hus til skolen 
i luftlinje ved hjelp av linjalverktøyet i Google 
Earth. Verdiene ble samlet i et notat i it’s lear-
ning slik at alle hadde enkel tilgang til dem.

Elevene jobbet videre med dataene på hver 
sin PC. Alle operasjoner ble vist på lerret slik 
at alle elevene klarte å henge med. De oppda-
get snart at for å klare å behandle avstandene 
som tall kunne man ikke ha en benevning som 
km stående i cellen med tallet. Man måtte også 
passe på at man brukte korrekt desimaltegn 
(Excel bruker komma dersom man har vanlige 
norske innstillinger). Etter litt plundring satt nå 
alle med hver sin liste over elever og avstander 
til skolen som vi kunne jobbe videre med.

Vi laget et nytt ark i Excel-dokumentet for 
hver type utregning vi skulle lære slik at de 
enkelt kunne finne tilbake til akkurat det de 
trengte. Arkene ble navngitt (Gjennomsnitt, 
Kakediagram, etc.). Vi gikk trinnvis gjennom 
alle utregningene sammen. Dette bidro til at 
elevene lærte både hva begrepene betydde, hvor-
dan man skulle beregne dem, og en del om bruk 
av formler (både egne og innebygde) i Excel.

Resultater
Jeg hadde inntrykk av at elevene fulgte bedre 
med enn vanlig. Jeg stengte tilgangen til inter-
nett en del av disse timene, og det var nok en 
fordel. Noen trengte veldig mye hjelp til å få ting 
til i Excel, men mange fant ut av det meste på 
egenhånd. Engasjementet lå også et hakk over 
det vanlige i denne gruppen.

Prøven i emnet ble laget av læreren i den 
andre 2P-gruppen, der de hadde et mer tradisjo-
nelt bok- og tavleopplegg. Prøven var todelt, der 

Figur 1: Avmerking av hus i Google Earth
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del 1 skulle løses helt uten hjelpemidler, og del 2 
med «alle» hjelpemidler tillatt (uten kommuni-
kasjon). Svært få elever valgte å benytte PC som 
hjelpemiddel, og da ble den mest brukt som en 
kalkulator. Dette forbauset meg noe, men sam-
tidig har jeg inntrykk av at denne gruppen er 
lite komfortabel med PC som arbeidsredskap, 
den er mest til underholdning. Det kan tyde på 
at dersom vi ønsker at elevene skal velge å bruke 
PC til faglig arbeid må de ha brukt PC ganske 
mye og over tid også i sitt arbeid med fag. Et 
relativt lite prosjekt som dette opplegget er ikke 
tilstrekkelig i seg selv.

Resultatene på prøven var oppløftende. 
Karakterene lå godt over det som er vanlig for 
klassen. Den enkelte elev så kanskje ikke noen 
dramatisk endring, men gjennomsnittskarakter 
ble betraktelig bedre enn ellers (litt over en hel 
karakter). Dessverre var det også denne gangen 
stort fravær på prøven, slik at resultatene samlet 
sett blir usikre.

Utfordringer og muligheter
Jeg hadde tenkt å bruke en karttjeneste (Google 
Maps, hvor.no, visveg.no eller lignende) til å 
regne ut avstand elevhjem-skole langs vei for å 
sammenligne med luftlinje, men dette ble van-
skelig rett og slett fordi mange av disse elevene 
ikke har en gateadresse til huset sitt. Senere kom 
jeg på at man kan merke av punkt på kartet på 
Google Maps og be om veibeskrivelse mellom 
punktet og et annet sted, som i dette tilfellet da 
ville vært skolen. 

Det var meningen å dele data inn i klasser 
etter hvilken ungdomsskole elevene gikk på, og 
slå sammen med data fra en annen elevgruppe 
(også 2P). Men de valgte å ikke følge dette opp-
legget, så klasseinndelingen ble forenklet i for-
hold til den opprinnelige tanken, siden jeg bare 
hadde data fra min gruppe. Dette tenker jeg kan 
gjøres bedre dersom man på en stor videregå-
ende skole kan samle data fra flere klasser, slik 
at man kan finne naturlige grupperinger, og 
dermed utforske klassedelte data.

På grunn av at det er et stort fravær i de

nne klassen har ikke alle fått med seg alt. Vi 
fylte på avstandsdataene etter hvert som elev-
ene møtte til timene, slik at vi til slutt satt med 
data fra alle sammen. Av samme grunn valgte 
jeg også å legge den Excel-filen jeg hadde, med 
komplette data og alle arkene vi hadde laget, ut 
på it’s learning slik at de som hadde vært mye 
borte hadde sjansen til å få med seg alt ved repe-
tisjon til prøve.

Ressurser
Excel arbeidsbok med alle data og kommentarer: 

bit.ly/cxcjla
Powerpoint-presentasjonen som ble brukt: 

www.slideshare.net/kjemikeren/statis-
tikk-3373125

Google Earth kan lastes ned herfra: earth.google.
com/

Omtale av, og ressursene fra foredraget jeg holdt 
for skolelaboratoriet i realfag finnes her: 
kjemikeren.wordpress.com/2008/11/06/
det-gikk-jo-fint-jo/
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Stella Munch

Hvordan arbeide for å 
få en grunnleggende 
forståelse for 
multiplikasjonstabellen 
I LK06 står det følgende: «bruke den vesle mul-
tiplikasjonstabellen og gjennomføre multiplika-
sjon og divisjon i praktiske situasjonar» og «velje 
rekneart og grunnegje valet, bruke tabellkunn-
skapar om rekneartane og utnytte enkle saman-
hengar mellom rekneartane» og «eksperimentere 
med, kjenne att, beskrive og vidareføre strukturar 
i enkle talmønster»

Mitt fokus har vært at elevene skal forstå, se 
sammenhenger mellom de forskjellige gangeta-
bellene og se mønster i gangetabellen. Her er 
noen eksempler på hvordan jeg har arbeidet for 
å nå dette målet.

Jeg arbeidet først mye med dobling og halv-
ering av mengder. Dette fordi det vil hjelpe elev-
ene å oppdage at flere gangetabeller er dobling 
av en annen, og dersom de ikke selv oppdager 
det må vi gjøre dem oppmerksom på det. Ved å 
«se» det opplever jeg at elevene får flere strate-
gier for å kunne løse spesifikke multiplikasjons-
oppgaver.

4-gangen er en dobling av 2-gangen, og 
8-gangen er en dobling av 4-gangen. Hva er 8·4? 
Kanskje er det lettere å ta 8·2 og doble svaret? 
Her er 2-, 4- og 8-gangen i samme tabell. Her 
ser man tydelig at disse tabellene er en dobling 
av hverandre.

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

4 8 12 16 20 24 28 32 36 40

8 16 24 32 40 48 56 64 72 80

Når det gjelder 8-gangen er det lurt å huske på 
at det siste sifferet nesten alltid er to lavere en 
det foregående og at det øker med en tier. Men 
det finnes selvfølgelig unntak med 40 og 48 og 
80 og 88. Ser vi for eksempel på 8, 16, 24, 32 ser 
vi tydelig at enersifferet er to mindre enn det 
forrige mens tieren øker med en. Snakk med 
elevene om hvorfor det blir slik.

Når en skal arbeide med 5-gangen kan en 
gjøre elevene oppmerksom på at 5 ganget med 
partall alltid slutter på 0, og 5 ganget med et 
oddetall alltid slutter på 5. Det som også er 
morsomt er at når en ganger 8 med 5 blir svaret 
halvparten av 8, altså 4, med 0 på slutten, altså 
40. Dette fordi 8 er et partall. Også multiplika-
sjon med 5 kan forstås på denne måten. Man 
ganger med 10, for så å dele på 2. Stilig!! Jeg 
pleier å fabulere over hvorfor det blir slik? Dette 
er et spennende spørsmål, som en kan la sveve 
fritt hos elevene, og kanskje en annen gang 
utfordre dem videre på.

Hundrehuset – system i tallrekken 
Ved å bruke hundrehuset i arbeid med multi-
plikasjonen kan barna se og utforske mønster 
og systemer i tallsystemet vårt. La dem bruke 
mange hundrehus, og krysse ut ulike gangeta-
beller for å lete etter mønster og sammenhen-
ger.

Når det gjelder 9-gangen kan en se noe av 

Stella Munch
Apeltun skole, Bergen
Stella.Munch@bergen.kommune.no
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det samme mønsteret som i 8-gangen, bare at 
enersifferet minker med en fra det forrige og at 
tiersifferet «går opp» med en tier. 9, 18, 27, 36 
… I tillegg er tverrsummen i 9-gangen alltid 9. 
Tverrsum er summen av alle sifrene i tallet. For 
eksempel 18: 1 + 8 = 9.

Når eleven har tegnet inn hele den lille mul-
tiplikasjonstabellen på 100-huset er det noen 
tall som IKKE er krysset ut. Hvilke tall er det? 
Jo, det er primtallene. Og hva er så spesielt med 
dem? Blant annet er de bare delelig med 1 eller 
seg selv. Dette måten å finne primtall kalles  
Erathostenes’ sil.

Snorre A. Ostad har forsket mye på elever 
som har matematikkvansker og som har mis-
lykkes i matematikk. Han er opptatt av at elever 
må få en systematisk strategiopplæring for å 
forebygge matematikkvansker (Ostad, 2008).

Gjentatt addisjon. Når multiplikasjon blir 
introdusert er det hensiktsmessig med gjentatt 
addisjon, men det er viktig at en ikke stagnerer 
der, for multiplikasjon er mye mer enn det.

Kvadrattallene. Tallene i diagonalen på 
gange tabellen kalles kvadrattall. Hva er spe-
sielt med dem? Når man arbeider med kva-
dratiske tellebrikker ser faktisk elevene at 
multiplikasjons stykker blir et kvadrat og at de 
kan dekke en flate.

En liten ekstra utfordring til elevene, når en 
arbeider med kvadrattallene, er å få dem til å 
undre seg over økningen mellom påfølgende 
kvadrattall. For eksempel: differansen mellom 
kvadrattallene 1 og 4 er 3. Differansen mellom 
kvadrattallene 4 og 9 er 5. Slik kan en fortsette 
oppover. Økninger hele tiden det neste odde-
tallet.

Multiplikasjon for å dekke et areal. Eksem-
pel: 5,5 multiplisert med 7,5. Dette kan være 
vanskelig å forklare med at det er 5,5 hauger 
med 7,5 i. En måte å se dette regnestykket på 
er areal, og at det er flaten som dekkes ved at vi 
merker av 5,5 horisontalt og 7,5 vertikalt, eller 
omvendt.

Ved å forstå multiplikasjon med heltall som 
areal, og ikke bare som gjentatt addisjon ser jeg 
at det blir enklere og mer håndgripelig for elev-
ene når de skal arbeide med multiplikasjon og 
desimaltall.

Jeg vil helt til sist komme med et eksempel 
på en hjemmelekse som jeg har gitt elevene på 
4. trinn, og hvordan en elev svarte.

Hjemmelekser uke 39
Det skal være et stort hesteløp og alle hester og 
vogner må sjekkes grundig. Det er 8 hester som 
skal delta. For å være sikker på at alt er i orden 
har eierne bestemt at alle hestene skal få nye 
sko og vognene nye hjul. Hvor mange hestesko 
trengs det og hvor mange hjul trengs det? 

(fortsettes side 60)
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Tone Elisabeth Bakken

Sett ord på det!
”Du ser vel at det er riktig at (2x + 3y)2 
er svaret når vi skal faktorisere uttrykket 
4x 2 + 12xy + 9y 2? For kvadratroten av 4x 2 er 
2x, kvadratroten av 9y 2 er 3y og vi får leddet 
12xy ved å ta det dobbelte av 2 ⋅ 3 ⋅ x ⋅ y.” 

Slik lyder det når elevene mine øver seg på å 
bruke kvadratsetningene ”baklengs”. Elev-
ene er ivrig i gang med å spille Memory i en 
matematikk time i faget matematikk 1T, som er 
teoretisk matematikk på Vg1. Det er et mål for 
faget at elevene skal kunne bruke kvadratsetnin-
gene til å faktorisere algebraiske uttrykk. Emnet 
har vært gjennomgått og elevene har løst mange 
oppgaver. Nå skal de sjekke ut hvor flinke de er 
til å bruke reglene ved å spille Memory. 

Memoryspill
Som lærer har jeg laget spillkort i to farger, der 
jeg har oppgaver i en farge, og oppgavesvarene 
i en annen farge. Figur 1 viser eksempler på 
oppgaver med tilhørende svar. Kortene legges 
ut med baksiden opp foran de to elevene som 
skal spille mot hverandre. Den ene eleven trek-
ker et oppgavekort med et algebraisk uttrykk, 
tenker litt på hvordan dette kan faktoriseres og 

trekker deretter et svarkort. Hvis det er riktig 
svar må eleven forklare hvordan man fakto-
riserer, og får så paret. Hvis det ikke er et par 
må kortene snus og legges tilbake før den andre 
eleven trekker på tilsvarende måte. På figur 2 ser 
vi hvordan spillet kan se ut etter en stund. Jeg 
har valgt å la elevene spille dette som en kon-
kurranse om å få flest par. Noen ganger vanker 
det premie til den i paret som vant. Siden det er 
viktig å huske hvor de forskjellige kortene ligger 
sier jeg: ”Sondre vant vel fordi han hadde flaks 
og husket hvor kortene lå”. Noen elever ”tar litt 
av” i konkurransen, andre velger å bruke tid på 
aktiviteten for å lære, mens andre igjen velger 
å samarbeide. Ofte ønsker elevene å gjøre akti-
viteten om igjen, og noen ganger er det elever 
som spør om de kan låne med seg kortene hjem. 
Jeg synes det er positivt uansett hvordan elev-
ene velger å arbeide med spillkortene, for det er 
ingen tvil om at de er motivert for å lære når de 
jobber på denne måten.

Denne og andre aktiviteter jeg skal presen-
tere senere i artikkelen, gjør at jeg får kjennskap 
til hvordan elevene setter ord på matematik-
ken. Noen elever må tenke lenge og uttrykker 
seg i beste fall som i elevsitatet øverst. Andre 
forklarer mer avansert ved at de sier ”Vi ser at 
de to leddene i parentesen er kvadratroten av 
første og siste ledd i oppgaven, og at det stem-
mer at 12xy er det dobbelte av de to leddene 
multiplisert”. Elever som er flinke skriftlig er 

Tone Elisabeth Bakken
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ikke nødvendigvis like flinke muntlig, og ved 
at jeg blir oppmerksom på det kan jeg hjelpe til 
i deres utvikling frem mot mer presis matema-
tisk språkbruk. Videre lærer elevene ved å lytte 
til hverandre, og det er ikke sjelden jeg hører de 
sier ”så bra du forklarer det, nå forstår jeg hva 
det dreier seg om”.

Muntlige ferdigheter i matematikk
Muntlige ferdigheter er en av de fem grunnleg-
gende ferdighetene som er integrert i alle lære-
planene. Det at ferdighetene kalles grunnleg-
gende er fordi de er grunnleggende for læring 
og utvikling i alle fag og på alle nivåer. Så uan-
sett om man underviser i videregående som jeg 
eller på 1. trinn i grunnskolen er det viktig å 
legge til rette for elevenes utvikling av kom-
munikasjon i matematikkfaget. I læreplanen 
for fellesfaget matematikk står det om munt-
lige ferdigheter at elevene skal kunne gjøre seg 

opp en mening, stille spørsmål, argumentere og 
forklare en tanke gang ved hjelp av matematikk. 
Det innebærer også at de skal være med i sam-
taler, kommunisere idéer og drøfte problem og 
løsingsstrategier med andre. Matematiske sam-
taler styrt av lærer og det å la elever regne og 
forklare på tavla bruker vel de fleste av oss. Kan-
skje får vi elever til å forberede presentasjoner 
som eksempel vis foredrag til muntlig eksamen 
også, for i alle matematikkfagene i videregå-
ende skole kan elevene trekkes ut til muntlig 
eksamen. Felles for disse måtene å gjennom-
føre undervisningen på er at en person snakker 
mens resten i beste fall hører på. Ved å legge opp 
til aktiviteter hvor alle skal være aktive vil flere 
kunne snakke om gangen og kanskje vil flere 
elever etter hvert tørre å ta ordet felles i klas-
sen. Vi må også huske på at evnen til å lytte er 
en del av den muntlige ferdigheten. Elevene må 
tilpasse emnet og hvem de har foran seg når de 
skal forklare noe og de må gi relevant respons 

Figur 1

x2 + 10x + 25

x2 – 6x + 9

x2 – 4

2x2 – 50

2x2 + 12xy + 18y2

9x2 – 1

4x2 + 12xy + 9y2

(x + 5)2

(x – 3)2

(x + 2)(x – 2)

(3x + 1)(3x – 1)

2(x + 5)(x – 5)

2(x + 3y)2

(2x + 3y)2

Figur 1

Figur 2

4x2 + 12xy + 9y2

(2x + 3y)2

Figur 2
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på det andre har sagt.
Her følger en aktivitet hvor to og to elever 

veksler på å forklare og lytte til hverandre når 
de skal bearbeide et faglig emne. Læreren har 
skrevet oppgaver i to kolonner på et ark slik 
som vist på figur 3. Den ene eleven skal løse 
første oppgave ved å forklare muntlig hva som 
skal skrives ned. Den andre eleven er sekretær 
og noterer det som blir sagt. Når neste oppgave 
skal løses, bytter elevene roller, osv. For eksem-
pel sier eleven som skal løse oppgave 3 (Regn ut: 
a · x 2 · a 2 · x 3) følgende: ”Oppgaven består av de to 
grunntallene a og x. Vi bruker regelen a i m-te 
ganger a i n-te er lik a opphøyd i m pluss n for 
hvert av grunntallene. I tillegg kan vi skrive a 
som a i første. Da skriver du a opphøyd i 1 pluss 
2 ganget med x opphøyd i 2 pluss 3. Svaret blir a 
i tredje ganger x i femte.”

For at alle elever skal ha faglig utbytte av 
denne aktiviteten kan lærer velge å lage ark 
med ulik vanskelighetsgrad dersom elevene 
jobber med elever som er på samme nivå. Da 
har for eksempel det grønne arket de enkleste 
oppgavene og det blå de vanskeligste. Hvis 

parene derimot ikke er jevne, kan man la 
oppgavearket bestå av to og to oppgaver som 
er ganske like. Den av de to elevene som føler 
seg flinkest i emnet begynner. Den andre kan 
lære av det medeleven forklarer og deretter løse 
”sin” oppgave. Man kan alternativt la venstre 
kolonne inneholde de letteste oppgavene slik at 
eleven som vet at han/hun klarer enkle oppga-
ver begynner. Oppgavearket som er vist i figur 
3 er et eksempel på det siste. Dersom en elev 
har problemer med å løse oppgaven merker jeg 
ofte det siden aktiviteten er muntlig, og da kan 
jeg hjelpe til. Vi kan også tillate veiledning fra 
medelever, men da er det viktig at ikke den ene 
eleven overtar og gjør alt.

Hvordan få elevene i tale?
For å prøve å få elevene til å bli tankemessig 
aktive og for å legge til rette for at alle elever skal 
tørre å ta ordet, gjør jeg noen grep ved skole-
start. Ikke alle elever tør å rekke opp hånden, 
spesielt ikke når de begynner i ny klasse slik 
som på Vg1, og det tar tid å skape trygghet. Jeg 
starter derfor opp skoleåret med enkle mate-
matikkaktiviteter i gruppe. Første matematikk-
time sitter elevene i grupper på fire. Så får de en 
oppgave som de skal løse i fellesskap og deretter 
velges en på gruppa til å presentere for resten 
av klassen. Elevene på gruppa har nummerert 
seg, slik at jeg kan si ”Kan nummer 3 på gruppa 
bakerst ved vinduet fortelle meg hva dere kom 
frem til?”. En av oppgavene jeg pleier å gi er at 
de skal finne ut om tall i eventyr og religion, for 
eksempel tallet 7. Etter at gruppa har kommet 
på eksempler som ”Den sjuende far i huset” og 
”sju gode år og sju uår” blir en elev plukket ut 
for å forklare for klassen. Denne eleven snakker 
på vegne av gruppa, noe som kan gjøre det let-
tere for de som ikke er så trygge på å ta ordet. I 
tillegg til fokus på konkrete oppgaver legger jeg 
vekt på at elevene presenterer seg og får mulig-
het til å bli litt kjent med hverandre. 

Etter å ha samarbeidet i grupper på fire 
roterer elevene etter et gitt system. Dette er vist 
på figur 4. Elev nummer 1 flytter seg ett bord, 

Navn: Navn:     

1)

a3 · a7
2)

46

44

3)

a · x2 · a2 · x3
4)

    32 · 23 · a2

24 · 3 · a5

5)

(b3)4
6)

        b4

(b3)2

7)

(53)2

52 · 54

8)

    (4x2)2 · x0

22 · x3

 

Figur 3



4/2010 tangenten56

nummer 2 to bord, nummer 3 tre bord mens 
nummer 4 blir sittende. På denne måten får alle 
elevene tre nye elever å bli kjent med og arbeide 
sammen med for å løse neste oppgave. Forflyt-
ningen etter samme mønster kan gjentas 3–5 
ganger i løpet av en dobbeltime. På den måten 
får elevene mulighet til å bli kjent med og sam-
arbeide med mange i klassen. Hvis vi ellers spør 
dem som rekker opp hånden får bare de som er 
trygge og vant til å ta ordet hørt stemmen sin 
og da er det ikke så lett for andre å tørre å ta 
ordet etter hvert. Noen elever har, etter en til to 
måneder, gitt kommentaren ”elevene i de andre 
klassene kjenner hverandre ikke ennå, vi ble jo 
kjent første skoleuke!”

Aktiviteter for både videregående skole og 
grunnskole
Å lage Memoryspill slik som i eksemplet med 
kvadratsetningene kan gjøres innen mange 
emner og for alle alderstrinn. For eksempel kan 
den ene kategorien være brøker og den andre 
desimaltall, og så skal elevene finne hvilket 
desimaltall som har samme verdi som en gitt 
brøk. Eller det kan være geometriske figurer og 
formler for areal. Et tredje forslag er å skrive 
opp enkle algebraoppgaver og svar. 

Oppgavearket hvor elevene skal løse annen-
hver oppgave ved å fortelle medeleven hva som 
skal skrives, kan enkelt lages ved å ta oppgaver 
fra et emne i en lærebok og skrive inn i skje-

maet. Den tredje aktiviteten jeg har valgt å pre-
sentere, kan kalles ”lenke”. Den er også en par-
aktivitet. Her har jeg valgt emnet likninger på 
ungdomsskolenivå og latt to 8. klassinger gjøre 
aktiviteten. Likningen de jobbet med var 

 3(x + 6) = 2(5x + 2) – (4x + 7). 

Jeg har løst likningene på forhånd. Trinnene i 
likningsløsningen klippet jeg opp og stokket om 
på. Som vist på figur 5 er det en lapp med selve 
oppgaven, og denne la elevene foran seg. Resten 
av lappene fordelte de slik at de fikk halvparten 
hver. Den av elevene som antok han hadde neste 
trinn i likningsløsningen la ut denne lappen 
uten å si noe. Slik fortsatte de til alle lappene var 
lagt ut. Dersom de så at en av lappene skulle ha 
vært lagt ut høyere opp er det bare å flytte den 
til riktig sted. Før den muntlige delen av akti-
viteten starter sjekket de om de hadde lagt ut 
lappene i riktig rekkefølge. Så forklarte elevene 
annenhver gang hva som er gjort i hver over-
gang, og denne samtalen vises i figur 6. 

Som lærer har man en fin mulighet til å 
hjelpe elevene til å bli mer matematisk presise 
når man går rundt og lytter til det som sies. Det 
kan man både gjøre underveis, og i tillegg ved 

Figur 4

    Oppgave: Løs likningen

   3(x + 6) = 2(5x + 2) – (4x + 7)

(3x + 18) = (10x + 4) – (4x + 7)

    3x + 18 = 10x + 4 – 4x – 7

3x – 10x + 4x = 4 – 7 – 18

– 3x = – 21

– 3x = – 21
  – 3      – 3

      x = 7

Figur 5
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å ta en felles runde i klassen som en oppsum-
mering. I tillegg gir aktiviteten muligheter for 
at elevene kan si at de ville ha løst oppgaven 
annerledes. På den måten får vi frem at det kan 
være flere måter å løse en oppgave på, og da er 
dette noe de kan ta med seg videre slik at de blir 
vant til å diskutere løsningsmetoder. Et tidsbe-
sparende tips – for det tar tid å klippe opp og 
dele ut oppgavene – er å la elevene løse likninger 
som de klipper opp til medelever. Det har mine 
elever likt å gjøre, og de løser de mest avanserte 
likninger for å teste de andre.

Avslutning
De skisserte aktivitetene er par-aktiviteter. I 
stedet for at en av inntil 30 elever er muntlig 
om gangen slik det er ved felles gjennomgåelse 
kan 15 av 30 snakke samtidig. Den som skal 
lytte kan ikke drømme seg bort eller drive med 
andre ting når opplæringen organiseres slik. Det 
er enkle grep som kan fremme mer muntlighet 

og bevissthet hos elevene. 
Mange av oppleggene jeg 
bruker i undervisningen 
kan gjøres på en data-
maskin også, men da blir 
det ofte mindre muntlig-
het. Elevene klikker raskt 
på ”sjekk svar” og de får 
det ikke ”inn i hendene” 
er min erfaring. Disse 
timene blir noe som skil-
ler seg fra hvordan elev-
ene vanligvis arbeider, 
og da husker mange det 
bedre.

Hva sier elevene om å 
arbeide med faget på en 
mer aktiv måte? Om ikke 
alle elevene tenker over 
at vi jobber med fokus 
på muntlige ferdigheter 
innimellom, er det fint 
når jeg ser at de på eget 
initiativ sier til en med-

elev ”Kan jeg få forklare dette for deg slik at jeg 
ser om jeg har forstått det?” eller ”Skal vi jobbe 
med den utfordringen sammen slik at vi ser om 
vi har forstått dette kapitlet godt nok”. De elev-
ene som jobber slik trenger jeg ikke å lage kon-
krete opplegg for da dette har blitt en metode 
de ser nytte av. De har ”lært noe om å lære”. 
Om samarbeidet ikke er til stede hele tiden ser 
mange verdien av å samarbeide om det som er 
nytt og vanskelig, mens rutineoppgaver kan de 
med fordel jobbe med alene. 

Som lærer er jeg opptatt av det aktive klasse-
rom, læring med forståelse og at det er lærings-
trykk. Ved å legge opp til aktiviteter hvor elev-
ene må snakke, blir det faglige diskusjoner og 
større engasjement, noe jeg vil hevde øker lærin-
gen. Det er ekstra fint å være lærer når man ser 
at elevene utvikler seg både faglig og som men-
neske. Så når en elev som var stille i september 
ønsker å holde matematikkforedrag i mai – ja 
da har jeg lykkes som lærer!

Figur 6

    Oppgave: Løs likningen

   3(x + 6) = 2(5x + 2) – (4x + 7)

(3x + 18) = (10x + 4) – (4x + 7)

   3x + 18 = 10x + 4 – 4x – 7

3x – 10x + 4x = 4 – 7 – 18

 

      – 3x = – 21

 

       – 3x = – 21
           – 3      – 3

 

      x = 7  
 

Her er tallene 3 og 2 ganget 
inn i hver sin parentes.

Her er parentesene åpnet 
opp. Da det sto minus foran 
den siste parentesen er det 
byttet fortegn her.

x–ene er flyttet over til 
venstre side og tallene til 
høyre side. ”Flytt og bytt”-
regelen.

Nå er x–ene og tallene 
trukket sammen.

Vi må dele på –3 på begge 
sider for x skal være alene.

Likningen er nå løst og 
svaret er x = 7.

Figur 6
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Audun Holme: Matematikkloftet

Metoden, kulen og sylinderen
I 1906 reiste den danske klassiske filologen 
Johan Ludvig Heiberg til Konstantinopel for å 
studere et pergament fra San Sepulchi-klosteret 
i Jerusalem. Dette var et palimpsest, der en opp-
rinnelig gresk tekst var skrapet av og erstattet 
med en religiøs. Heiberg lyktes i å restaurere den 
opprinnelige teksten, som viste seg å inneholde 
fragmenter av ulike kjente verker av Arkimedes. 
Men i tillegg fant han teksten til Metoden, som 
en hadde antatt var gått tapt. Dette manuskrip-
tet ble nylig lagt ut på auksjon og utdrag publi-
sert i en katalog. Boken er nå eid av en samler, 
men skal etter det som sies, gjøres tilgjengelig 
for forskere (Manne, 2001). 

I innledningen forteller Arkimedes hvordan 
han oppdaget visse teoremer ved hjelp av meka-
nikk. Han betraktet figurer der visse elementer 
var i likevekt, og sluttet så derfra resultater om 
arealer eller volumer. Men han understreker at 
han ikke kan anse disse betraktningene som 
bevis, men «… når vi har funnet noe kunnskap 
om spørsmålet ved denne metoden, er det let-
tere å finne beviset enn det ville være å finne det 
uten noen slik kunnskap på forhånd.» Innled-
ningen er stilet til Eratostenes, som han lovpri-
ser, og ønsker til lykke. Det er ikke vanskelig å 

se at noen kan ha oppfattet dette som en smule 
ironi, særlig der det heter: «… utvikle for deg … 
en metode som muligens vil sette deg i stand til 
å komme til bunns i visse matematiske setnin-
ger ved hjelp av mekanikken …» 

Idéen i Arkimedes’ mekaniske utledning av 
formelen for volumet av en kule er å stille opp 
en likhet: På den ene siden av likhetstegnet står 
volumene av en kule og en kjegle, diameteren i 
kulen er lik høyden og radius i grunnflaten til 
kjeglen. 

La oss betegne denne radien med a. På den 

Figur 1 Kulen, kjeglen og sylinderen er i likevekt. 

Audun Holme
Universitetet i Bergen
audun.holme@math.uib.no
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andre siden av likhetstegnet står halvparten av 
volumet av en sylinder. Den har også høyde og 
radius i grunnflaten lik a. At denne likheten 
gjelder, har Arkimedes først godtgjort ved å vise 
at vi har likevekten i figur 1. 

Vi tenker oss at kulen, kjeglen og sylinde-
ren alle har tetthet 1. La oss først anta at de tre 
legemene er i likevekt som vist på figuren. La V 
betegne volumet av kulen, S volumet av sylin-
deren og K volumet av kjeglen. Da gir likhet av 
moment at

 
.

Sylinderens totale masse kan vi nemlig plassere 
i tyngdepunktet, a/2 fra opphengningspunktet. 
Dette gir 

 
,

og av dette finner Arkimedes volumet av kulen, 
siden volumet til en pyramide og en sylinder 
var kjent. 

Av denne relasjonen får vi dette: 

Kulen og kjeglen. Volumet av en kule er lik 
volumet av en kjegle med grunnflate fire 
ganger så stor som arealet av en storsirkel 
i kulen og høyde lik kulens radius. Kjeg-
lens grunnflate har altså radius lik kulens 
diameter. 

Dette finner vi lett av sammenhengen : 
For S = 3K, slik at . Om vi halv-
erer høyden i kjeglen, får vi en ny kjegle med 
volum , slik at V = K’.

Av denne relasjonen utleder vi med moderne 
skrivemåte at , der r er radius i kulen. 

Vi skal så vise at vi har denne likevek-
ten. Vi gjør dette ved å betrakte tre sirkel-
skiver, av en liten tykkelse D, som vist på figur 
2. Her er x et tall mellom 0 og a, som er fast 
for hver «skivekonfigurasjon». Vi skal vise at 
denne konfigurasjonen er i likevekt. Sirkel-
skiven til høyre, den som er skåret ut av sylin-
deren, har volum A = Dpa2, skiven som er 

skåret ut av kulen, har volum B = Dpy2, slik at 
B = Dp(ax − x2). Endelig har sirkelflaten skåret 
ut av kjeglen volum C = Dpx2. Momentlignin-
gen blir, dersom vi har likevekt, 

 a(B + C)= xA 

eller 

 a(Dp(ax − x2) + Dpx2) = xDpa2 

som vi ser er oppfylt. 
Til slutt viser vi at likevekt i 

skivekonfigurasjonen medfører likevekt på 
figur 1. Når vi nemlig lar x vokse fra 0 til a i skritt 
på D, vil de tilsvarende skivekonfigurasjonene 
samlet utgjøre konfigurasjonen på figur 
3. På denne figuren har vi tegnet inn åtte 
skivekonfigurasjoner, som satt sammen gir 
sylinderen helt riktig, men som gir tilnærmelser 
til kulen og til kjeglen. Denne konfigurasjonen 
må være i likevekt siden den er satt sammen av 
åtte skivekonfigurasjoner, som hver for seg er i 

Figur 2 Tre sirkelskiver i likevekt. Vi har 0 < x < a, 

sirkelskivene har en svært liten tykkelse D. Sirkelskiven 

inni kulen har radius y, den som er inni kjeglen har 

radius x, og sirkelskiven i sylinderen har radius a. Til 

høyre på figuren ser vi utledningen av at y = ax − x2: 

Dersom x £ a/2 bruker vi den nederste sirkelen og 

får at ved Pytagoras er y2 = (a/2)2 – (a/2 – x)2 = ax 

- x2. Dersom x > a/2 bruker vi den øverste som gir 

y2 = (a/2)2 – (x – a/2)2 = ax - x2.
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likevekt. Siden vi får stadig bedre tilnærmelser 
til kulen og kjeglen ved å gjøre D stadig mindre 
og antallet skiver tilsvarende større, får vi at 
sylinderen, kulen og kjeglen også er i likevekt. 
Med dette er påstanden bevist.

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

Babylon til mordet på Hypatia. Bergen: 
Fagbokforlaget.
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Holme, A (2007). Da matematikken ble til. Oslo: 
N.W. Damm & Søn.
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Tangenten 1 (2001).

Figur 3 Åtte skivekonfigurasjoner. 

Hvor mange blir det til sammen? Jeg ønsker at 
utregningen skal gjøres med multiplikasjon. 
Du skal vise hele utregningen med både 4- og 
8-gangen.

Dette svarte en elev på 4. trinn:
«8 hester og 8 vogner. Jeg tenker først at det 
er 8×4, men siden det kan bli litt vanskelig 
å tenke ut sånn med en gang, gjør jeg det 
enklere for meg selv ved å halvere gange-
stykket sånn at det blir 4×4. Det blir 16, så 
dobler jeg det og får 32. Da har jeg svaret. 
Det blir til sammen 64. Hver for seg blir det 
32 hestesko og 32 hjul.»

Jeg vil avslutningsvis komme med et sitat fra 
Geir Botnen sin bok Meningsfylt matematikk:

«Min erfaring er at når elever lærer mate-
matikk gjennom terping og pugging av 
regler og formler uten at de forstår sam-
menhenger, mål og mening, vil de få en 
grunnleggende feil holdning til faget.» 
[…] «Denne holdningen vil så igjen virke 
tilbake på muligheten til å lære faget.» 
(Botnen 2003)

Dette er noe av dette jeg prøver å motarbeide 
med mine tilnærminger til multiplikasjon.

Referanser
Ostad, S. A. (2008). Strategier, strategiobserva

sjon og strategiopplæring. Trondheim: 
Lærebokforlaget.

Botten, G. (2003). Meningsfylt matematikk. 
Bergen: Caspar Forlag.

(fortsatt fra side 52)
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Jeg gleder meg hver gang jeg får et nytt nummer 
av Tangenten og kan sette meg ned med en kopp 
kaffe og kose meg med spennende artikler.

Jeg er lærer på mellomtrinnet, og funderer 
stadig på hvordan jeg skal få elevene til å forstå 
hvordan tingene henger sammen i matematik-
ken.

I dag ved frokostbordet leste jeg enda en 
gang om diagnostisk undervisning, og kom til 
å tenke på hvordan jeg skulle få elevene til å bli 
trygge på sammenhengene mellom addisjon og 
subtraksjon, og mellom multiplikasjon og divi-
sjon. Jeg har erfaring med at det er vanskelig for 
mange elever.

I materiell jeg har brukt står det:

 ledd + ledd = sum

 ledd – ledd = differanse

Det er ikke noe galt i det, men det forteller ikke 
elevene noe om hvordan disse regneoperasjo-
nene henger sammen. Jeg har derfor tenkt å 
”vranglære” dem at 

 ledd + ledd = sum

 sum – ledd = ledd

Da vil de forstå, forhåpentligvis, sammenhen-
gen. Det vil i allfall bli enklere å påpeke hvordan 
addisjon og subtraksjon henger sammen.

På samme måte vil jeg gjøre med multiplika-
sjon og divisjon:

 faktor · faktor = produkt

 produkt : faktor = faktor

Senere i skoleløpet vil jeg fortelle at egent-
lig så finnes det egne navn for leddene i hver 
regne operasjon, men da kan de antagelig snu 
og vende på operasjonene og dra nytte av gode 
regneferdigheter i de fire regneartene.

Det er sikkert mange som har tenkt på dette 
før, og også undervist på denne måten, men 
jeg har ikke sett det noen plass, og hvis det kan 
hjelpe noen, er det verd et lesebrev til dere. 

Jorun Nordvik
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Nasjonalt senter  
for matematikk  
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Realfagbygget A4, NTNU
7491 Trondheim
Telefon: +47 73 55 11 42
Faks: +47 73 55 11 40
merete.lysberg@matematikksenteret.no

Skolecamp ved 
Preikestolen
May Renate Settemsdal

Den Norske Turistforening og Tekna (Teknisk- 
naturvitenskapelig forening) har gått sammen 
om å utvikle et spennende leirskoletilbud for 
ungdomsskoleelever. I spektakulære omgivelser 
kobles friluftsliv og realfag. Spenstige opplegg 
og aktiviteter med naturfag og matematikk har 
i løpet av våren og høsten blitt gjennomført i 
Preikestolen basekamp. Matematikksenteret 
er representert i referansegruppa og er med på 
utviklingen av oppleggene.

Koblingen mellom realfag og friluftsliv er 
veldig spennende. Ved å være utforskende og 
aktive i naturlige omgivelser vil elevene se og 
erfare anvendelser av realfagene. Turistforenin-
gen aktiviserer mange barn og unge, men når 
ikke ut til alle. Derfor er det så viktig at pro-
sjektet henvender seg til lærerne og skolen for 
å nå elevene. 

I forkant av besøket i basecampen skal elev-
ene gjennomføre et relevant forarbeid som de 
får tilsendt. Oppholdet i basecamp foregår på 
tre ulike arenaer; disse beskriver vi nærmere 
nedenfor. Når elevene kommer til skolecampen 
blir de delt i 3 grupper, og hver gruppe får med 

seg hver sin veileder. Gruppene tilbringer ett 
døgn på hver base. De både sover, lager mat og 
gjennomfører minst en aktivitet i basen.

Når skoleklassene drar hjem får de med 
seg et eller flere etterarbeid. Det kan gå ut på 
å bearbeide data de har innhentet, eller tips til 
videre arbeide på skolen med samme tema. Det 
er viktig at aktivitetene er satt inn i en kon-
tekst på forhånd, da er elevene litt forberedt 
til de kommer i basecampene. Etterarbeidet 
er også veldig viktig for å koble aktivitetene og 
erfaringene de har gjort seg med det de gjør på 
skolen.
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Fjellcamp
Her får elevene mulighet til å prøve å sove regel-
rett hengende i en fjellvegg. Av mer naturvi-
tenskapelige fenomener får elevene gjøre ulike 
erfaringer med kraftoverføring i fjellcampen. 
Fjellcampen kan også by på 13 klatreruter med 
ulik vanskegrad. Dermed ligger forholdene til 
rette for gode klatreopplevelser også. 

Trecamp
Her er det bygd fem ulike hytter oppi trærne, og 
mellom hyttene er det gangbruer. Hele leiren er 
pakket inn i en flott skog som innbyr til et hav 
av aktiviteter. I trecampen legges det til rette 
for blant annet orientering med kart og GPS. 
I tilknytning til trecampen er det også laget en 
hinderløype fra tre til tre, hvor store og små kan 
finne tøffe utfordringer. 

Vanncamp
Vanncampen ligger helt i vannkanten, og fra 
hengekøyer på brygga kan elevene ligge like over 
vannspeilet og nyte utsikten over Refsvatnet og 
se over til Preikestolen Fjellstue. I vanncam-
pen er det fokus på både vindkraft, solkraft og 
vannkraft. Elevene får bygge modeller og gjøre 
erfaringer med kraft og kraftoverføring.
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Vanskegrad på 
kenguruoppgaver
Anne-Gunn Svorkmo

Oppgavesettene for Kengurukonkurransen 
2011 er nå satt sammen. Oppgavene skal videre 
bearbeides og oversettes til norsk før de er klare 
til tredje torsdag i mars. Neste års konkurranse 
starter dermed 17. mars 2011. 

Årets møte ble holdt i Tbilisi i Georgia, og 
vi var tre fra Norge som deltok. Vår viktigste 
oppgave ved slike møter er å velge ut gode, inter-
essante og ikke for kompliserte matematikk-
oppgaver som kan motivere og engasjere elever 
over hele landet. Derfor plasserer vi alltid en 
representant på hver av de tre gruppene Eco-
lier, Benjamin og Cadet. På denne måten kan vi 
påvirke utvalget av oppgavene på alle settene. 

I mange tilfeller er det vanskelig å kunne for-
utsi hvor stor vanskegrad den enkelte oppgaven 
har. Vi ønsker at omtrent de 10 første oppgavene 
i hvert oppgavesett skal være mulige å løse for 
de aller fleste elever. I tillegg vil vi at 80 % eller 
flere av elevene bør klare de 3–5 første oppga-
vene i hvert oppgavesett. Disse retningslinjene 
prøver vi å arbeide etter når oppgavene for kom-
mende år skal velges ut.

Hvert år gjennomføres en stikkprøve for å 

kenguru    sidene
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undersøke hvordan vanskegraden på fjorårets 
kenguruoppgaver faktisk falt ut. En oppgave 
fra hvert oppgavesett blir valgt ut. Hvert land 
undersøker så sine resultater og hvor mange 
prosent av elevene som har svart riktige på den 
utvalgte oppgaven. Hensikten er å finne ut noe 
om oppgaven. Dette er til internt bruk i grup-
pen og blir brukt som et diskusjonsgrunnlag. 
Var utvalgte oppgave for lett eller for vanskelig, 
eller hadde oppgaven passende vanskegrad ut 
fra hvor den var plassert i oppgavesettet? Alle 
representanter fra de ulike landene som arbei-
der med å velge ut oppgaver, har ett felles mål. 
Dette målet er å finne de mest riktige og pas-
sende oppgavene for hvert enkelt oppgavesett. 

Inneværende år ble følgende oppgave fra 
Ecolier valgt ut:

14. Begge radene skal ha samme sum
Hvilket tall må stå i den tomme ruta?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 199

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A) 99 B) 100 C) 209 D) 289 E) 299

Dette er en fempoengsoppgave og en av de siste 
fem oppgavene i settet. Av de som registrerte 
resultatene på nett, hadde 23 % av elevene på 
4. trinn svart riktig på denne oppgaven. 31 % 
av elevene på 5. trinn hadde gjort det samme. 
Ut fra disse opplysningene er vi fornøyde med 
plassering og vanskegrad av denne oppgaven.

Fra Benjamin 2010 ble følgende oppgave 
valgt ut:

1.   +  + 6 =  +  +  + .
Hvilket tall må da være i stedet for  for at 
dette skal være riktig?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

Denne oppgaven var plassert som nummer en i 
oppgavesettet. Vi har som mål at mer enn 80 % 

av elevene skal klare denne oppgaven. Innevæ-
rende år var det 71 % av elevene på 6. trinn, 
77 % av elevene på 7. trinn og 83 % av elevene 
på 8. trinn som hadde klart å løse denne opp-
gaven riktig. Riktig svarprosent er her litt lavere 
på 6. og 7. trinn enn det vi skulle ha ønsket, men 
på 8. trinn er den akseptabel.

Kengurugruppen ved Matematikksenteret 
håper at neste års oppgaver på Ecolier, Ben-
jamin og Cadet vil falle i smak og at mange 
norske elever vil delta i denne internasjonale 
matematik konkurransen. 

Oppgaver fra tidligere år kan lastes ned fra 
www.matematikksenteret.no/kengurusiden. 

Lykke med forberedelsene til konkurransen 
i 2011!

ENT3R – Nasjonal 
modell for 
matematikktrening/
leksehjelp
Gerd Åsta Bones

Norge trenger flere realister og norske elever 
trenger å se nytteverdien av å kunne mer mate-
matikk enn det som er absolutt nødvendig for 
å bestå eksamen. Mange elever synes realfag er 
vanskelig, for teoretisk og at det har lav nytte-
verdi og velger det dermed bort. 

For å møte dette behovet for rekruttering til 
realfagsstudier og for at flere elever skal mestre 
matematikken i grunnskolen og i videregå-
ende, tok Kunnskapsdepartementet initiativ til 
en nasjonal modell for leksehjelp/matematikk-
trening. 
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ENT3R er etablert i 2009 og fungerer som en 
slags spredning av prosjektene TENK og SEIRE, 
gjennomført ved UiO og NTNU. ENT3R er 
resultatet av et samarbeid mellom studenter, 
elever, RENATEsenteret, Matematikksenteret, 
NHO, NITO, TEKNA og KS.

Prosjektet er forankret Regjeringens strategi 
Realfag for framtida 2010-2014 og er offentlig 
finansiert. Prosjektene er studentdrevne med 
økonomisk tilskudd fra staten. Studenter fra 
realfaglige studier er mentorer, gir matematikk-
trening og fungerer som rollemodeller for elever 
fra 10. klasse på ungdomstrinnet og 1. klasse på 
videregående nivå. 

Næringslivet er med i prosjektet og synlig-
gjør både egen bedrift og aktuelle jobber for de 
som velger realfag og realfagsstudier.

Matematikksenteret har deltatt i prosjek-
tet siden høsten 2009. Vi har hatt innlegg om 
matematikkdidaktikk på mentorkursene som 
er gjennomført ved alle universiteter og høy-
skoler som er kommet i gang (ca. 15 høyskoler 
og universitet så langt). For oss er det viktig 
å fremheve at mentorene ikke skal undervise 
elevene, men stille gode spørsmål og støtte og 
oppmuntre elevene til å tenke selv når de løser 
oppgaver. Det fins ofte flere måter å løse en 
oppgave på. Mentorene må være tålmodige og 
ikke gi fra seg svaret med en gang. Elevene skal 
føle at mentorene har forventninger til dem. De 
må få utfordringer sammen med oppmuntring, 
anerkjennelse og ros. 

Mentorene bør kjenne til flere arbeidsmåter 
og læringsstrategier i faget, variere innfalls-
vinkler og metoder. På mentorkursene har vi 
gjennomført oppgaver med uoppstilte lignin-
ger, problemløsningsoppgaver, undersøkende 
aktiviteter om areal på geobrett for å nevne 
noe, slik at vi har fått praktisert hva vi mener 
med god kommunikasjon, fokus på forståelse 
og anvendelse av et matematisk tema. Videre 
har vi prøvd å vise hvor viktig den matematiske 
samtalen er for å løfte frem og synliggjøre mate-
matikken i aktiviteter og oppgaver. Refleksjon 
rundt oppgaver, oppsummering etter aktiviteter 

er avgjørende for elevenes utbytte. 
Her er noen huskeregler vi har utarbeidet for 

mentorene:
– Prøv å få eleven til å forklare hva hun/han 

forstår, forklare hva hun/han ikke forstår, 
tenke/resonnere selv eller tenk/resonner 
sammen med eleven.

– Still gode spørsmål. Hva- og hvordan-
spørsmål (forsiktig med hvorfor?) er bedre 
enn spørsmålsformuleringer som krever et 
”ja” eller ”nei” til svar. 

– Oppmuntre eleven til å tegne/forenkle.
– Utfordre elevene uten å gi dem svaret!
– Resonner sammen med elevene!
– Tålmodighet er en viktig egenskap!
– Prøv å forstå hva og hvordan elevene 

tenker.

Ved gjennomføring av aktiviteter/spill:

En liten elevguide til alle som skulle la seg 
friste av problemløsningsoppgaver.

PROBLEM SOLVING: A Pupil’s Guide 
Rule 1 If at all possible, avoid reading the 
problem. Reading the problem only causes 
confusion. 
Rule 2 Extract the numbers from the problem 
in the order in which they appear. Pay no 
attention for numbers written in words. 
Rule 3 If rule 2 yields three or more numbers, 
adding them together is the best bet. 
Rule 4 If there are only two numbers which are 
approximately the same size, then subtraction 
should give the best results. 
Rule 5 If there are only two numbers in the 
problem and one is much smaller than the 
other, then divide if it goes evenly, otherwise 
multiply. 
Rule 6 If the problem seems like it calls for a 
formula, pick a formula that has enough letters 
to use all the numbers given in the problem. 
Rule 7 Never, never spend too much time 
solving problems.
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– Hvilke temaer dekker vi med denne oppga-
ven?

– Hvordan utvikle aktivteten/spillet for å 
trekke inn mer matematikk?

– Hvordan utvikle spillet med egne regler og 
tilpasninger?

– Hvordan hjelpe elevene, uten å gi svaret?

i samarbeid ansvaret for prosjektet som skal 
vare i to år. Sentrene har ansatt en person hver i 
50 % stilling for å drive prosjektet. Fazilat Ullah 
er ansatt ved Naturfagsenteret og Astrid Bondø 
ved Matematikksenteret.

Arbeidet med dette prosjektet skal bygge på 
erfaringer fra tidligere relevante prosjekter og 
forskning på område.

Kickoff-seminar juni 2010
1. og 2. juni arrangerte vi et arbeidsseminar på 
Gardermoen. Omtrent 25 personer knyttet til 
miljøet rundt matematikk- og naturfagsente-
ret, som er eller har vært engasjert i arbeidet 
med rekruttering av jenter til realfag, deltok på 
seminaret.

Evaluering i etterkant og tilbakemeldinger 
fra deltakerne viser at dette var et nyttig og 
produktivt seminar, både for prosjektgruppen 
og deltakerne. Deltakerne presenterte erfarin-
ger fra tidligere prosjekter som Minerva, Jenter 
og teknologi, GASAT osv. Resultater fra nyere 
forskning ble fremlagt av re:K:rutt-gruppen 
ved Naturfagsenteret. Dette og andre innlegg 
dannet grunnlaget for diskusjoner i gruppen. 

Hovedfokuset var: Hva bør det satse på, og 
hvordan bør det satses videre, basert på tidligere 
erfaringer og nyere forskning?

Vi fikk mange interessante og nyttige inn-
spill som har dannet grunnlaget for noen av 
våre satsningsområder.

Prioriteringer og mål for arbeidet i 2010:
– Lese relevant forskningslitteratur og gjøre 

oss kjent med tidligere og pågående pro-
sjekter for å kunne spre tiltak som anses 
som gode.

– Planlegge og gjennomføre regionale spred-
ningskonferanser for å sette fokus på denne 
problemstillingen.

– Utarbeide informasjonshefter til skolene 
der vi setter fokus på rekruttering av jenter 
til realfag, og hvordan ulike aktører som 
for eksempel skoleledere, rådgivere og 
lærere kan bidra.

– Finne og utarbeide gode eksempler på 

Astrid Bondø, Fazilat Ullah

«Målet er ikke å få like mange menn og 
kvinner i alle yrker, men å bryte ned de synlige 
og usynlige barrierene som hindrer jenter og 
gutter i å ta utradisjonelle valg. Likestilling 
er like viktig for gutter som for jenter, og 
tiltakene må rettes inn mot begge gruppene.» 
Handlingsplan for likestilling 2008–2010.

Hva er ReaLise?
Prosjektet «Jenter og realfag» er et av tiltakene 
beskrevet i Handlingsplanen for likestilling og 
følges opp i Realfag for framtida. Strategi for 
styrking av realfag og teknologi 2010–2014. Pro-
sjektet startet opp i januar 2010 og har som mål 
å utvikle tiltak for å øke rekruttering av jenter 
til realfag med lav kvinneandel; matematikk, 
fysikk, teknologi, geofag og IKT. Målgruppen 
for prosjektet er 8.–13. trinn: elever, lærere, råd-
givere, skoleledere og skoleeiere.

Naturfagsenteret og Matematikksenteret har 
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undervisningsopplegg som appellerer til 
jenter. Vi mener det er viktig å gjøre noe 
med fagenes innhold og ikke kun deres 
image.

– Synliggjøring på nett. ReaLises nettsider er 
under utvikling. 
naturfagsenteret/.no/jenter/index.html

Kan jenter realfag?

Man kan stille seg spørsmålet om jenter rett 
og slett er svakere enn guttene i realfagene. I 
så fall viser både internasjonale undersøkelser 
og analyser gjort av utdanningsdirektoratet at 
jenter får høyere karakterer enn gutter i de fleste 
fag bortsett fra kroppsøving (Utdanningsspeilet 
2008).

På tross av gode karakterer i realfagene velger 
jenter i mindre grad fordypning i de «harde» 
realfagene på videregående skole, og av dem 
som tar fordypning i disse realfagene (Mate-
matikk R2, Fysikk 2, IKT osv.) på videregående 
skole, velger få realfagsstudier på høyere utdan-
ning. Dette er en trend som gir utslag i et meget 
kjønnssegregert arbeidsmarked innenfor real-
faglige yrker. Det er en av de store utfordringene 
vi står ovenfor.

Referanser
Utdanningsspeilet 2008, Utdanningsdirektoratet.
Schreiner, C. (2006). Exploring a ROSE-garden: 

Norwegian youth’s orientations towards 
science – seen as signs of late modern 
identities. Based on ROSE (The Relevance 
of Science Education), a comparative study 

«Kjønnstradisjonelle valg av utdanning 
og yrker er blant de viktigste årsakene 
til systematiske forskjeller. I et sosialt 
utjevningsperspektiv er dette en av de 
største utdanningspolitiske utfordringene 
mellom kvinner og menn i arbeidslivet og 
i samfunnslivet ellers.» Handlingsplan for 
likestilling 2008–2010.

Undersøkende 
matematikkundervising 
i videregående skole
Gerd Åsta Bones

Matematikksenteret har denne høsten satset 
tungt på matematikk for videregående skole. 
Et av tiltakene er at vi tidlig i høst sendte ut en 
gavepakke til fagansvarlig i matematikk ved alle 
videregående skoler og lærerutdanninger/uni-
versitet. Pakken bestod av et hefte med forslag 
til gode undervisningsopplegg, sammen med 
fem filmer som viser noen av oppleggene gjen-
nomført i praksis. 

Dette er et landsdekkende tiltak som skal 
bidra til at matematikkundervisningen i vide-
regående skole utvikles og blir bedre. Tittel på 
opplegget er «Undersøkende matematikkunder-
visning i videregående skole – kommunikasjon-
motivasjon-forståelse».

Kjersti Wæge, Anne-Mari Jensen og Ingvill 
Stedøy Johansen, alle tre tidligere tilknyttet 
matematikksenteret i forbindelse med doktor-
grad, mastergrad og som leder for senteret, har 
utviklet idéer til heftet og filmene. Snøballfilm 
representert ved Knut Åge Teigen med flere, har 

of 15 year old students’ perceptions of 
science and science education. Unpublisert 
avhandling, Universitetet i Oslo.

Schreiner, C., Henriksen, E. K., Jensen, F. A., 
Løken, M., & Sjaastad, J. (2010). Vilje-con-
valg: valg og bortvalg av realfag, KIMEN, 
2 (2010).

NIFU-STEP: «Likestilling er jo ikke lenger det helt 
store …», Rapport 15/10
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vært ansvarlig for filmene og også bidratt ved 
utvikling av heftet. Det har vært en stor for-
nøyelse å se hvordan de har tatt utfordringen 
og laget et produkt vi er svært stolte av å pre-
sentere.

Ressursheftet er ment som inspirasjon og 
støtte til matematikklærere i videregående 
skole og lærerstudenter i matematikk. I heftet 
er det mange idéer til undervisingsopplegg som 
er knyttet til kompetansemål. Undervisnings-
eksemplene er i hovedsak rettet mot Vg1. Det er 
allikevel mange idéer å hente som kan tilpasses 
også for andre trinn. 

Oppleggene er laget slik at elevenes tenking 
og resonnering vektlegges. Elevene skal selv 
velge metoder og stragegier for å komme fram 
til løsninger på de matematiske utfordringene 
de stilles ovenfor. 

Lærernes kommunikasjon med elevene er 
avgjørende for å lykkes med en undersøkende 
matematikkundervisning. Elevene må oppfor-
dres til å forklare hvordan de tenker og hvor-
dan de har løst oppgavene sine. I dialogen med 
elevene vil læreren ha stor nytte av å stille åpne 
spørsmål. Åpne spørsmål gir fortellende svar, 
for eksempel «Hvordan vil du løse denne oppga-
ven?», og står i motsetning til lukkede spørsmål 
som gir korte og entydige svar. Spørsmål som 
kan besvares med for eksempel «ja», «nei» eller 
«det var lett», er lukkede spørsmål.

Filmene og heftet skal kunne brukes på fag-
lige seksjonsmøter, på fagdager, kurs og til selv-
studium.

Hvorfor gjør vi dette?
Mange elever i videregående sliter med faget. De 
synes matematikk er kjedelig og lite relevant. 
Mange elever fullfører ikke videregående skole, 
nettopp grunnet matematikken. 

Rapporter i etterkant av de internasjonale 
undersøkelsene TIMSS og PISA tyder på at valg 
av arbeidsmåter er en mulig forklaring på svake 
prestasjoner i matematikk. 

Matematikkundervisningen i norsk skole i 

dag handler i stor grad om ferdighetstrening. 
Forståelse og anvendelse er lite vektlagt. Det 
er lite variasjon i innfallsvinkler, arbeidsmåter 
og læringsstrategier. Vi har få elever på høyeste 
nivå. En forutsetning for at elever skal oppnå et 
høyt nivå, er at de forstår og kan anvende det 
de har lært.

Det er dette vi prøver å gjøre noe med!

Du kan laste ned heftet på våre hjemmesider: 
www.matematikksenteret.no. Hvis du ønsker 
å kjøpe heftet, kan du også bestille det via 
hjemme sidene til selvkostpris. Filmene finner 
du her: www.skoleipraksis.no/matematikk-i-vgs/
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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
Fra ungdomstrinnet 
Tommy Nordby, Skien
Fra videregående skole
Ann-Mari Jensen, Meløy,
Sidsel Ødegård, Stavanger (leder)
Fra høgskole/universitet
Anders Sanne, Trondheim
Varamedlemmer
Grete Tofteberg, Våler i Østfold, 
Øyvind Bjørkås, Bodø

Medlemskontingent
Skole/institusjon 650,–
Enkeltmedlem 380,–
Husstandsmedlem 150,–
Studenter 150,–
Studenter får gratis medlem-
skap første året. Tangenten 
inngår i kontingenten. (Gjelder 
ikke husstandsmedlemmer.)

Organisasjonssekretær
Gro Berg, org.sek@lamis.no
41562324 / 72521715

Lokallagssamling 2011
Lokallagssamlinga 2011 er lagt til 29.–30. januar på Best Western Oslo Airport hotell. De med lengst 
reisevei kan komme fredag 28. etter avtale med Gro. Se lokallagsinfo som ble sendt ut til alle lokallag 
30. september. 

Frist for påmelding er satt til 15. november og det er viktig å overholde denne fristen. Vi inngår store 
og kostbare avtaler med hotellet og det er nødvendig å ha tallene klare slik at vi slipper unødvendige 
utgifter på hotellrom som står tomme. 
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Lederen har ordet
Sidsel Ødegård

Høsten er over oss for fullt og 
vi er i full gang med det nye 
skoleåret. Starten av et skoleår 
oppleves for de fleste som veldig 
hektisk, det gjør for øvrig også 
slutten av skoleåret. Hva det er 
som gjør at læreren opplever sin 
hverdag som så travel? Røster 
ute i samfunnet ellers gjentar 
seg selv med å si at «lærerne har 
det så godt». Hvorfor er det da 
ikke flere som ønsker å gå inn i 
læreryrket og hvorfor er det ikke 
flere som blir værende. Hvis vi 
nå legger vekk den økonomiske 
biten, den er en sak for seg, så 
kan vi se på innholdet i lærerjob-
ben. Økonomisk kan vi nok ikke 
regne med å konkurrere med det 
private markedet, så derfor bør vi 
sørge for at innholdet i lærerjob-
ben er attraktivt i seg selv. Noen 
har nok vært innom læreryrket 
der motivasjonen har vært lange 
ferier, men de blir sannsynligvis 
ikke værende veldig lenge. De 
fleste som vurderer læreryrket 
ønsker å undervise og å være i 
kontakt med elevene. Det er de 
utdannet til og det får de mulighet 
til å gjøre også. Men alle andre 
oppgavene som en blir pålagt er 
vi nok ikke forbredt på. 

Regjeringen satt ned et utvalg 
for å vurdere tidsbruken i skolen. 
Dette resulterte i en stortings-

melding (nr. 19) med tittelen «Tid 
til læring». I rapporten fra Tids-
bruksutvalget ble det identifisert 
en del oppgaver som andre enn 
læreren kan ta seg av. Praktiske 
oppgaver som blant annet føl-
ging til skoleskyss, matservering, 
oppskjæring av frukt, adminis-
trative oppgaver, medisinering, 
omsorg for enkeltelever, konflikt-
løsning mellom elever, inspek-
sjon i skolegården og kopiering 
kan gjerne overlates til andre 
yrkesgrupper som kan erstatte 
eller avlaste læreren.

Utdanningen for læreren 
fokuserer på faglig og pedago-
gisk fordypning og i liten grad 
på alle disse oppgavene som 
mange nok er uforberedt på. 
Flere høringsinstanser framhever 
økt voksentetthet for å frigi tid til 
samarbeid og kollektiv refleksjon 
i kollegiet. Av de ulike hørings-
instansene er det elevorganisa-
sjonen som mener at behovet for 
nye yrkesgrupper ikke er så stort 
som rapporten framstiller. Dette 
er kanskje nettopp fordi det i dag 
er læreren som dekker alle disse 
funksjonene, slik at elevene får 
dekket sine behov på en god 
måte. Men om det er fornuftig 
bruk av lærerressursen, ja det er 
ikke sikkert. 

I tillegg til alle pålagte oppga-
ver har læreren stadig fått flere 
krav i form av kartlegging, doku-
mentasjon og rapportering. Dette 
er oppgaver som er tidkrevende 
og i mange tilfeller blir det som 
rapporteres ikke brukt til noen 
ting. Dette vil selvsagt variere, 
også lokalt fra skole til skole. 
Tidsbrukutvalget er tydelig på 
at en god ledelse er den viktig-
ste forutsetningen for god tids-
bruk i skolen. Ofte er skoleeier 
mer opptatt av budsjettkontroll 
enn av at ressursbruken bidrar 
til økt måloppnåelse. I mange 
kommuner er det liten skolefaglig 
kompetanse og mange kommu-
ner har også mangelfull lov- og 
regelverksforståelse. Utvalget 
anbefaler at forholdene for norske 
skoleledere må endres slik at de 
kan bruke mer tid til pedagogiske 
oppgaver og mindre tid til admi-
nistrative oppgaver. Det er helt 
i tråd med hva de fleste norske 
lærere også ønsker seg for sin 
egen hverdag. Utvalget har brukt 
mye tid på dette, og rapporten 
er spennende lesing. Så gjenstår 
det bare å se hvordan dette vil bli 
fulgt opp. La oss håpe det ikke 
er enda en rapport som ikke blir 
brukt til noen ting.
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Fem til åtte
Else Havnevik Devold

Barnehagene skal ifølge Ram-
meplan for barnehagens innhold 
og oppgaver ha en plan for sam-
arbeidet om barnas overgang 
fra barnehage til skole1. De som 
ønsker et samarbeid rundt mate-
matikk, kan få mange og varierte 
idéer til ulike matematikkaktivite-
ter i det sjette heftet i LAMIS sin 
skriftserie Fem til åtte – Matema
tikk i overgangen fra barnehage 
til skole. 

Mange av aktivitetene er hentet 
fra ulike matematikkdagshefter 
som tidligere er gitt ut av LAMIS. 
Det som er nytt er at alle er 
forenk let og tilpasset yngre barn 
både i form og i forhold til hvilket 
matematisk fokus som gjelder. 

Forskning og erfaring viser at 
det har stor betydning for barns 

trygghet ved skolestart at de i 
forkant av skolestart har forstå-
else av hva som skjer i skolen 
og at de har rukket å bli kjent 
med skolen de skal begynne 
på2. Flere skoler og barnehager 
arrangerer ulike møter mellom 
skolestartere og skoleelever, 
lærere og barne hageansatte året 
før skolestart. De har arrangert 
matematikktimer og dager på 
skolen og i barne hagen og hatt 
felles turdager med matematisk 
innhold3. Fem til åtte er et hefte 
med matematikkaktiviteter som 
passer svært godt for slike møter 
mellom skolestartere og skole-
elever. 

Heftet er en samling med prak-
tisk matematikk som passer for 
barn fra 5 til 8 år. Aktivitetene har 
alle et matematisk fokus og er til-
passet til fagområdet Antall, rom 
og form i Rammeplan for barne-
hagen og kompetanse målene 
etter 2. trinnet i Kunnskapsløf-
tet. Heftet inneholder sanger, 
spill, regelleker, papirbretting og 
problemløsingsoppgaver. Alle 
aktivitetene i heftet er prøvd ut 
sammen med barn i barnehage 
eller skole.

Først i heftet er det forslag til 
tre sanger med ulikt matema-
tisk innhold. Sangene fungerer 

godt som en felles oppstart eller 
avslutning. Her kan alle delta og 
synge og gjøre noe sammen. 
Slike fellessamlinger kan være 
en fin anledning til at barna øver 
på de samme sangene i bar-
nehage og skole før de møtes. 
Kanskje kan sangen sendes ut 
til dem som kommer på besøk 
sammen med invitasjonen, slik 
at sangene er kjent for flere før 
skolebesøket.

En av sangene i heftet er 
sangen om Per Sjuspring. 

Har du sett Per Sjuspring danse? 
Har du sett Per Sjuspring danse? 
Tror du ei han danse kan, 
han danser som en adelsmann! 
– det var en.

I Per Sjuspring bruker man tall-
ordene opp til sju, og man får 
erfaring med å sette like mange 
kroppsdeler i bakken som det 
tallordet som synges. I første 
vers er det en fot som settes i 
gulvet, i andre vers to føtter og 
i sjuende vers har man i tillegg 
til to føtter, to knær og to albuer 
også hodet i gulvet.

I kapittelet med spill er det 
forklaring på tre kortspill og et 
terningspill. Det matematiske 
fokuset er forståelse og erfaring 
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med begreper som; mer, mindre, 
like mye og til sammen. I alle tre 
kortspillene skal spillerens kort 
ligge i en bunke foran hver spil-
ler på bordet. Dermed kan de 
minste, som klarer å delta i kort-
spill men som ikke ennå klarer å 
holde kortene som en vifte foran 
seg, også delta i spillet. Kortene 
som spilles legges åpent på 
bordet, slik at alle kan se hvilke 
kort som spilles og delta aktivt. I 
Krig skal man finne ut hvilket kort 
som er størst eller minst eller like 
mye som det andre. I Gammel 
jomfru må man følge med på hva 
som er en mer eller en mindre 
enn de kortene som ligger på 
bordet, og i Tiervenner gjelder 
det å få to kort som til sammen 
gir summen 10. 

I kapittelet om regelleker er 
det aktiviteter som kan gjennom-
føres i store grupper. Talltull og 
Kyllerylle er enkle leker som også 
passer fint å leke ute: I talltull får 
man beveget seg, man får erfa-
ring med tallsymboler og man får 
mulighet til å utvide tallforståelse 
gjennom å tenke ut hva de ulike 
tallene kan bety i ulike sam-
menhenger. Barna oppfordres 
gjennom gode spørsmål fra den 
voksne til å fortelle alt de kan 

tenke på om de ulike tallene. Kan 
de telle til syv? Hva har vi syv av 
(geitekillinger, dager i uken, fedre 
i eventyret). Hvilket trinn går man 
på når man er syv år? Hvilke to 
tall blir til sammen syv? Hva er 
det doble av syv? Er syv partall 
eller oddetall? Hvorfor det? Kan 
noen hoppe syv hopp?

I origamikapittelet som er 
laget av Kjersti Melhus er ti ulike 
bretteinstruksjoner. Her er det 
bilder og forklaringer på hvor-
dan man blant annet kan brette 
hunder, katter, fisker og julenis-
ser. Origamioppgaver gir gode 
muligheter til å bruke ulike mate-
matiske begreper slik som; rekt
angel, kvadrat og trekant, hjørne 
og kanter, spisse og rette vinkler, 
ned, opp og i midten.

I det siste kapittelet er det fire 
ulike problemløsingsoppgaver. 
Barna blir utfordret til å hjelpe 
gutten over elva, å finne mulige 
antall sykler, å finne ulike antall 
marihøner eller til å finne ut hvor 
mange sauer sauen Erik sniker 
seg forbi på veg til å bli klippet. 
Oppgavene kan løses på ulike 
måter, med konkreter, med teg-
ning eller ved hjelp av telling og 
tallforståelse.

Noen oppgaver er lette, slik 
at alle kan delta. Noen oppgaver 

krever større matematikkforstå-
else enn andre. Dette for også å 
gi utfordringer til de eldste barna 
som har god matematikkforstå-
else. 

Lykke til med matematik-
ken i barnehagen i skolen og i 
skogen.

Noter
1 Rammeplan for barnehagens 

innhold og oppgaver kap 5.1, 
Kunnskapsdepartementet

2 Fra Eldst til yngst – sam-
arbeid og sammenheng 
mellom barnehage og skole, 
Kunnskapsdepartementet

3 Matte på tvers er et utviklings-
prosjekt om matematikk i 
overgangen mellom barne-
hage og skole gjennomført 
i Aurskog-Høland, Fet og 
Lørenskog kommune 2007. 
Høgskolen i Oslo
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Stjerner i Istanbul
For LAMIS Bergen: Stella Munch,  
Renate Jensen, Gjert-Anders Askevold

Sultanen sin by, dit skulle vi! Dette 
ble enda mer aktuelt da vi hadde 
laget Matematikkdagshefte for 
2010. Da heftet var presentert, 
kunne vi ta en velfortjent hvil og 
reise på tur til Istanbul, en by med 
mye historie og mystikk. Vi skulle 
utforske matematikk og mosaikk 
i alt fra harem til moské. Byen ble 
inntatt timer før luftrommet over 
Nord-Europa stengte på grunn av 
aske fra Eyjafjallajökull på Island, 
heldige oss? For noen av oss i 
følget resulterte dette i et lengre 
opphold i Istanbul. Andre fikk 
seg en togtur gjennom Tyrkia, 
Bulgaria og Romania, noe som 
fikk NSB til å fortone seg som 
den reneste luksus.

De første dagene gikk med til 
å utforske kjente byggverk som 
Den blå moské, Hagia Sofia, 
Topkapipalasset og Euyupmo-
skéen. Kveldene gikk med til 

å utforske de samme bygnin-
gene fra takterrasser rundt om 
i Sulthanmet, bydelen vi bodde 
i. Jo da, vi fikk kjøpe mat på de 
nevnte tak terrasser. Foruten de 
store severdighetene, fikk vi med 
oss et vell av mausoléer og andre 
vakre byggverk i Istanbul. Alle vel 
verdt å utforske, både matema-
tisk og historisk.

De fleste mønstre i islamsk 
kunst og arkitektur er basert på 
repetisjon av et enkelt motiv. Geo-
metriske figurer er blant de mest 
gjenkjennelige uttrykkene. Vi 
finner de samme grunnleggende 
mønstre med ulike variasjoner i 
mange kjente moskéer og byg-
ninger rundt i verden – og noen 
av de vakreste fikk vi oppleve i 
Istanbul. Mange av bygningene 
har stått der i hundrevis av år.

De vanligste geometriske 
formene i islamsk mosaikk er 

stjerner og rosetter. Man mener 
at grunnen er fordi muslimene 
er et troende folk og at de fem 
ganger om dagen måtte vite den 
eksakte himmelretningen for å 
kunne be. Da måtte de navigere 
etter stjernene for å finne ret-
ningen og et sitat sier følgende 
«Allah er min navigasjonsstjerne 
i livet». Mange arabere lever og 
levde som nomader, og stjerner 
er en viktig retningsgiver. Derfor 
mener man i dag at stjerner er 
mye brukt i islamsk mosaikk og 
tesselering.

Hvordan ble disse mønstrene 
laget og hvilke teknikker ble brukt 
for å klare den nøyaktigheten det 
kreves å få et mønster til å passe, 
er et spørsmål en ofte stiller seg 
når man beundrer disse kunst-
verkene.

Datidens håndverkere hadde 
en praktisk kjennskap til geo-
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metri. De kunne dele en sirkel 
i tolv like sektorer uten å ha et 
instrument til å måle vinkler. De 
kunne konstruere et stort geome-
trisk mønster i kuppelen på en 
moské og vite at det grunnleg-
gende mønsteret passet perfekt 
hele veien rundt. Ferdighetene 
var ikke basert på teori eller 
matematisk beregning; de laget 
mønsteret ved å tegne sirkler og 
linjer i et avgrenset område, og 
deretter repeterte de mønsteret 
på f.eks. en hel vegg. Dette er 
noe som kjennetegner etnoma-
tematikk i mange kulturer.

Bildene i artikkelen er til inspi-
rasjon. De er hentet fra ulike byg-
ninger og utsmykning i Istanbul. 
Vi vil her komme med noen for-
slag på hvordan man kan bruke 
bildene som utgangspunkt for 
arbeid på ulike alderstrinn.

Mange av disse konstruksjo-
nene tar som nevnt utgangspunkt 
i sirkelen. Passeren er da et nyttig 
hjelpemiddel. Vi er noe usikre på 
om de faktisk brukte passer til 
det vi har sett i Istanbul, eller om 
det ganske enkelt er brukt tau. 
Tau er spesielt et godt hjelpemid-
del når det kommet til utsmyk-
ning av store bygninger som 
Hagia Sofia eller Den blå moské. 
Med et tau kan man enkelt lage 
sirkler eller utføre de fleste kon-
struksjoner. Her tar man virkelig 
i bruk sirkelens egenskaper. Kor-
teste avstand mellom to punkt er 
jo som kjent en rett linje, og til 
å lage denne er og tau et godt 
hjelpemiddel. Om man vil kon-
struere noen av disse mønstrene 
kan man teste ut ulike teknikker, 
både med passer eller tau.

De fleste av mønstrene vi har 
sett i Istanbul har regulære figu-
rer som utgangspunkt. Vi finner 
alltid igjen den regulære seks-
kanten eller kvadratet (regulær 
firkant). Disse to figurene tesse-
lerer, og det viser seg at de er 
utgangspunkt for de aller fleste 
geometriske dekorelementene i 
islamsk kunst og arkitektur. Selv 
om mange av figurene kan se 
kompliserte ut har de et enkelt 
grunnmønster, noe som gjør dem 
egnet for samtale og diskusjon 
på de fleste alderstrinn, både i 
barnehage og skole på enkelt og 
avansert nivå.

Alle kan finne en figur de kjen-
ner eller kan noe om i bildene vi 
har tatt med. Dette er et godt 
utgangspunkt for dialog om de 
ulike figurer sine egenskaper, og 
kan være med på å bygge oppe 
elevenes kunnskap om geome-
triske figurer og sette i gang en 
samtale hvor det er naturlig å ta 
i bruk de matematiske begre-
pene for faktisk å kunne beskrive 
mønsteret og figuren som helhet. 
Hvorfor ikke ta disse bildene med 
seg i Kunst og håndverk-timen?

Stikkord for de fleste bilder 
og figurer er: speiling, rotasjon, 
parallelleforskyvning, formlikhet, 
kongruens, geometriske figurer  i 
to og tre dimensjoner.

Med utgangspunkt i 
kvadratet
Grunnfiguren i rekkverket under 
(fra Topkapipalasset), er kvadra-
ter. De danner en stjerne, som 
kan settes sammen på ulike 
måter.

Mønster med denne stjernen kan 
du også finne på Gamlehaugen i 
Bergen, og Matematikkdagshef-
tet 2010.

En noe mer avansert figur, der 
konstruksjonen starter med et 
kvadrat, følger under. Dette er i 
utgangspunktet en porselensflis 
til utsmykning av bygninger.

Denne kan også konstrueres i 
GeoGebra. Se www.caspar.no/
tangenten/2010/istanbul.pdf.
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Tesselering
Eksempler på tesselering. 
Det første bildet er laget 
med perlemor og nøttetre 
og er fra haremet i 
Topkapipalasset. Det andre 
er dørstokken i biblioteket 
i Topkapi. Begge er 
tesseleringer med kvadratet 
som utgangspunkt.

Med utgangspunkt i den 
regulære sekskanten
Bildene er hentet fra ulike 
vindusgitter, og gulvutsmyk-
ninger.

Disse bildene viser ulike 
stjernemotiv med sekskanter. 
Disse har det samme grunn-
mønsteret som kan lages ved 
hjelp av en passer. Se www.
caspar.no/tangenten/2010/
istanbul.pdf.
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Med utgangspunkt i tikan-
ten

Med utgangspunkt i tolv-
kanten

Likhet mellom utsmykning i 
moské og kirke
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Begynneropplæringen skal 
ta utgangspunkt i språk, 
erfaringer og kunnskap 
seksåringer har. I kunst 
og arkitektur kan en lett 
finne eksempler som kan 
kobles til matematiske 
begreper, særlig begreper 
fra geometrien. 

Bildet viser utsmykking på 
jernbanestasjonen i Istanbul. 
Dette bildet er utgangspunkt 
for oppgaven. 

Oppgaven skal være 
forankret ı matematisk og 
matematikkdidaktisk teori.

Hvilke geometriske figurer 
finner du i bildet? Beskriv 
figurene matematisk.

Hvilke symmetrier finner 
du i bildet? Beskriv 
disse (rotasjonssentrum, 
rotasjonsvinkel, 
speilingsakser osv.).

Hvordan ville du brukt 
dette mønsteret som 
utgangspunkt for 
geometriundervisning på 1. 
eller 2. trinn?

Mål fra LK06 etter 2. trinn i 
geometri:

– kjenne att og beskrive 
trekk ved enkle to- og 
tredimensjonale figurar 
i samband med hjørne, 
kantar og flater, og sortere 
og setje namn på figurane 
etter desse trekka 

– kjenne att og bruke spe-
gelsymmetri i praktiske 
situasjonar 

– lage og utforske enkle 
geometriske mønster og 
beskrive dei munnleg

Eksamensoppgave fra Istanbul
Da vi satt askefast i Istanbul fikk vi god tid til å tenke på hvordan 
vi kunne bruke alt vi hadde sett. På togstasjonen (endestoppet til 
orientekspressen) fant vi denne nydelige døren, som det ble en eksa-
mensoppgave ut av.

Landslaget for matematikk i skolen 77



Bedre privatøkonomi 
Siri Hermstad

Fokus bank har i samarbeid med 
Lamis utviklet flere nettspill som 
skal hjelpe barn og unge til å ta 
bedre ansvar for egen økonomi. 

Privatøkonomisk forståelse 
blant unge varierer sterkt. Mange 
bryr seg lite før de får store øko-
nomiske utfordringer. Nå lanserer 
Fokus Bank et nytt, internettba-
sert privatøkonomisk verktøy 
rettet mot personer mellom 18 
og 27 år. 

En undersøkelse gjennom-
ført for Fokus Bank, viser at 
kunnskapen om privatøkonomi 
generelt er lav, men at det står 
dårligst til blant barn og ungdom. 
For eksempel er det hele tre av ti 
mellom 18 og 27 år som ikke kan 
forklare hva rente er. Halvparten 
i alderen 18-27 år kan heller ikke 
identifisere det rimeligste låne-
alternativet blant tre ulike låne-
typer. 

«Selv om målgruppen har 
begrensede kunnskaper om 
privatøkonomi, er de langt fra 
uinteresserte i temaet. Hele tre 
av fem ønsker mer kunnskap om 
privatøkonomi og to av fem tror 
de ville få bedre økonomi dersom 
de fikk hjelp til å rydde opp,» 
sier Harald Lynum, CR-direktør 
i Fokus Bank. 

Den nye internettjenesten er 
den tredje i rekken av verktøy for 

å bedre befolkningens økonomi-
kunnskap. Først lanserte Fokus 
Bank spillet pengeby.no som er 
rettet mot barn og som bidrar til 
å gi de minste en innføring i det 
å tjene og forvalte verdier. 

Kompletterer verktøyene 
I vinter ble tjenesten cashkontroll.
no lansert. Tjenesten er rettet 
mot skolebarn og -ungdom og 
er tilrettelagt for bruk i – og gjen-
nom – skolen. Begge disse løs-
ningene er utviklet i samarbeid 
med norske matematikklærere 
som er deltakere i organisa-
sjonen LAMIS – Landslaget for 
matematikk i skolen. 

Nettstedet Mind Your Money, 
www.mym.no, er en interaktiv 
rådgivningstjeneste bygget på 
velprøvde pedagogiske prinsip-
per. 

«Lanseringen av Mind Your 
Money er som de to foregående 
lanseringene våre – en del av 
Fokus Banks satsning på bedre 
økonomisk forståelse og større 
ansvarlighet i den yngste delen 
av befolkningen. Vi tror dette 
kommer både Fokus Bank og 
hele samfunnet til gode på lang 
sikt,» sier Lynum. 

Fokus Bank tror at økt økono-
mikunnskap i samfunnet generelt, 
vil bidra til bedre økonomi for den 

enkelte som dermed også blir en 
bedre bankkunde. I tillegg vil det 
bidra til en sunn økonomisk vekst 
i samfunnet. LAMIS - Landsla-
get for matematikk i skolen – har 
bidratt i utviklingen av løsningen. 
Matematikklærerne arbeider for 
å løfte kunnskapsnivået innenfor 
matematikk og tilliggende disipli-
ner der matematikk er et viktig 
verktøy – innenfor barnehage, 
skole og på universitetene. 

I programmet Mind Your 
Money gis unge en oversikt 
over elementer av betydning for 
privatøkonomien i de ulike livsfa-
sene de kan stå overfor i alderen 
18–27 år. Målet er at brukerne 
skal få oversikten og kontrollen 
som skal til for å få mer ut av 
pengene sine. 

Temaene som behandles er 
reise, dagligøkonomi, større inn-
kjøp, studier, ny jobb, nytt hjem, 
flytte sammen og barn. Under 
disse ligger de fundamentale 
økonomiske elementene som 
sparing og kvalitetene ved ulike 
sparetyper, tilpasningsmulighe-
tene knyttet til faste og variable 
kostnader, ulike typer betalings-
kort, valutapriser og forsikrin-
ger. 

For eksempel gis en oversikt 

(fortsettes side 79)

Landslaget for matematikk i skolen78



Matematikkens dag-heftet for 
2011 er laget av lokallaget for 
Sunnmøre. Vi har i årets hefte 
forsøkt å gi matematikkens dag 
en ny vri. Det er etter hvert utgitt 
en god del hefter for matema-
tikkens dag, som det går fint an 
å sakse litt fra, hvis dere ønsker 
en litt mer tradisjonell utformet 
dag.

Vår idé stammer fra en skole 
i Ålesund, hvor vi har prøvd ut 
denne dagen to ganger med et 
par års mellomrom. Vi fikk veldig 
fine tilbakemeldinger fra både 
elever, lærere og foreldre.

Barnehagene er med for fullt 
i matematikkens dag-heftet for 
i år.

Heftet er delt opp i en del for 
barnehagene med 11 aktiviteter, 
en del for barneskolene med 15 
aktiviteter og en del som dekker 
både ungdomsskolene, videre-
gående skoler og høyskolene 
med 15 aktiviteter.

Aktivitetene kan organiseres 
som stasjoner for hele barneha-
gen/skolen på matematikkens 
dag som beskrevet senere, eller 
den enkelte klasse eller trinn 
kan velge noen få aktiviteter og 
fordype seg i dem. Aktivitetene 
blir forhåpentligvis også et sup-
plement til den daglige undervis-
ningen fremover.

En beskri-
velse av mate-
matikkens dag 
på en barne-
skole i Ålesund: 
Skolen hadde 
rundt 350 elever 
og organiserte 
matematikkens 
dag som et 
sporløp. Det var 
satt av de fire 
første timene til dagen, inkludert 
en matpause og et langfriminutt. 
Skolen hadde 20 stasjoner, noe 
som sikret at det ikke var noe 
særlig kø på stasjonene. Det 
var en lærer på hver stasjon det 
første året. Neste gang var noen 
av elevene fra 7. trinn med på 
postene. Det viste seg at sta-
sjonene med raketter og papir-
fly var veldig populære, så der 
var det 2–3 lærere. Elevene fikk 
gå rundt fritt, og trengte ikke å 
følge klassen. 1. trinn gikk i lag 
med fadderne sine. Alle elevene 
måtte besøke minst seks sta-
sjoner. Stasjonene kunne være 
både innendørs og utendørs. 
Stasjonene med raketter og 
papirfly krever litt plass. De kan 
for eksempel dele en gymsal eller 
plasseres utendørs.

Dagen gikk veldig fint med 
stor aktivitet på alle stasjonene. 

Matematikens dag 2011
Henrik Kirkegaard

Det var ingen elever som lurte 
seg unna. Årene etter vi hadde 
gjennomført matematikkens dag 
med stasjoner for første gang, 
ønsket elevene en gjentakelse 
av dagen. Det fikk de – og det 
får de igjen og igjen.

over hvor langt feriekassen strek-
ker om man reiser hit eller dit, når 
man tar hensyn til valutakurser og 
kostnadsnivå i ulike land. Kon-
krete økonomitips for reisen gis 
også. Brukernes valgmuligheter 
– og ikke minst betydningen av 
valgene, illustreres tydelig både 
med tall og grafikk. Hvordan slår 
det for eksempel ut over tid om 
du øker den månedlige sparin-
gen med noen hundrelapper? 
Hvordan er risikoprofilen kontra 
forventede avkastningsmulighe-
ter ved ulike spareformer?

(fortsatt fra side 78)

Ved hjelp av naturmaterialer lages geometriske former.
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Fosen lokallag i LAMIS
Jane Bjørkli

Allerede i desember 2007 møttes 
matematikklærere fra Fosen 
videregående og i ungdom-
skolene i Ørland og Bjugn for å 
skape et samarbeid om matema-
tikkundervisning. Et ønske var å 
få til en bedre overgang mellom 
ungdomskolen og videregående 
skole. De fleste elevene som går 
på Fosen videregående kommer 
fra de tre ungdomsskolene i 
Ørland og Bjugn. Det er en stor 
fordel at vi har den samme elev-
massen i et slikt samarbeid. Vi 
ville sette søkelyset på krav og 
forventninger som denne over-
gangen medfører. Dette ga mer-
smak og samarbeidet ble høsten 
2008 formalisert gjennom pro-
sjektet Ungdom Teller.

Ungdom Teller var en bestilling 
til Matematikksenteret. Ørland og 
Bjugn kommuner sammen med 
Sør-Trøndelag fylkeskommune 
gikk sammen om dette. Ungdom 
Teller ble ledet av Anne-Mari 
Jensen. Prosjektet skulle være 
for lærere på ungdomstrinnet 
og i videregående skole, og det 
ble lagt opp til flere dagsamlinger 
gjennom skoleåret. Etter hvert 
som lærerne ble bedre kjent med 
hverandre, fikk samlingene mer 
preg av nettverksamlinger hvor 
deltagerne selv bidro. 

Nettverksamlingene i Ungdom 

Teller hadde 
forskjellig inn-
hold. Digitale 
hjelpemidler 
var tema på et 
par samlinger. 
Disse ble ledet 
av Sigbjørn 
Hals. Det ble 
lagt mest vekt 
på det kostnadsfrie verktøyet 
GeoGebra, som Sigbjørn selv 
har oversatt til norsk. 

Erfaringsutvekslinger var en 
rød tråd gjennom prosjektet. 
Vi hadde blant annet fokus på 
undervisningsopplegg, kon-
kretiseringsmetoder, vurdering, 
kartleggingsverktøy, motivasjon, 
mestring og tilpasset opplæring 
for alle. 

Høsten 2009 ble det oppret-
tet hospiteringsgrupper. Grup-
pene inneholdt 3–4 lærere fra 
ungdomskolen, 
s tud ie fo rbe-
redende og 
yrkesfag. Alle 
i hver gruppe 
besøkte hver-
andre for å se 
hvordan under-
visningen fore-
gikk. Det kom 
mye positivt ut 
av hospiterin-

gen, vi har mye å lære av hver-
andre. Å reflektere over egen 
praksis er sunt. 

Vi har også hatt besøk av 
studenter fra NTNU som holdt 
demonstrasjonsundervisning 
med sannsynlighetsregning, 
GeoGebra og brøk som tema.

Gjennom samarbeidet med 
Anne-Mari Jensen ble vi utfor-
dret til å starte et nytt lokallag i 
Lamis. Hun la inn litt informasjon 
om Lamis og lokallag på en sam-
ling, og dermed lå alt til rette for 
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å etablere et lokallag og LAMIS-
Fosen ble stiftet 21. januar 2010. 
Vi arrangerte en LAMIS-kveld 
for alle lærere i kommunene. 
I forkant av skolens matema-
tikkdag møttes vi og prøvde ut 
mange matematikkaktiviteter 
som passet for ulike alderstrinn. 
Mange syntes dette var en nyttig 
og trivelig kveld, og de ønsket at 
de kunne ha et par slike samlin-
ger i året. 

Stiftelsesmøtet hadde besøk 
av LAMIS sin daværende orga-
nisasjonssekretær, Anja Glad von 
Zernichow. Hun hadde først et 
stiftelsesmøte med styret og gav 
råd og tips i oppstarten av virk-
somheten av LAMIS-Fosen.

Stiftelsesmøtet ble etterfulgt 
av et inspirasjonsmøte med 
matematikkens dag som tema. 
Flere matematikklærere fra 
Fosen-regionen var til stede og 
det virket som at dette var nyttig 
i forhold til matematikkens dag. 
Det ble også vervet noen nye 
medlemmer på møtet. 

I slutten av september arran-
gerte vi en lokallagskveld med 
digitale verktøy som tema. Ulf 
Berg og Gro Berg gjennomgikk 
først hvordan man kan bruke 
Excel og GeoGebra i undervis-
ningen. Etterpå fikk deltagerne 
prøve seg på oppgaver tilpas-
set sine egne elever. De som 
var til stede kom med positive 
tilbakemeldinger og også denne 
kvelden fikk Lamis nye medlem-
mer. I lokallaget vårt har vi mot-
tatt et eksemplar av alle heftene 
i skriftserien til Lamis. Disse ble 
vist fram og flere benyttet anled-
ningen til å bestille hefter. 

 Våre sammenkomster har 
helt siden vi startet samarbeidet 
i 2007 vært preget av stort faglig 
engasjement og godt humør.

Derfor har vi stor tro på at vårt 
lokallag går ei positiv framtid i 
møte.
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