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Den nye lærerutdanningen har aktualisert dis
kusjonen om hva undervisningskunnskap i mate
matikk er. Hva har størst betydning for elevers 
læring? Er det arbeidsmåter, klassestørrelser, ytre 
og/eller indre faktorer? I sin bok Visible learning: 
a synthesis of over 800 meta-analyses relating to 
achievement viser John Hattie til studier der 
det kan se ut som om læreren, og kvaliteten av 
dennes undervisning, er det mest avgjørende. 
Vi er altså tilbake til spørsmålet: Hva er en god 
lærer og hvordan kan vi bli gode lærere i mate
matikk? 

I forrige nummer av TANGENTEN tok Janne 
Fauskanger, Reidar Mosvold og Raymond Bju
land dette temaet opp i sin artikkel: Hva må 
læreren kunne? I dette nummeret fortsetter Tim 
Rowland diskusjonen i artikkelen: Å undervise i 
elementær matematikk: ikkje så elementært like-
vel. Begge artiklene prøver å karakterisere hvilke 
kompetanser en lærer må ha for å kunne ha en 
positiv innvirkning på elevenes matematikk
læring. 

Det er opplagt at gode fagkunnskaper, i 
vårt tilfelle i matematikk, må til hvis en vil bli 
en god lærer. Det er også innlysende at det er 
en stor fordel å kunne lede en klasse, kjenne 
til elevers utvikling både sosialt og kognitivt 
og kunne tilpasse undervisningen til elevers 
forskjellige behov. For den gode lærer er disse 
to kunnskapsområdene integrert i hverandre. 
Først når den dype fagkunnskapen åpner for å 

kunne reagere konstruktivt på elevers uventede 
og ikke alltid innlysende adekvate innspill, blir 
læringen god. Å kunne ane hvordan elevene opp
fatter matematiske begrep i et svar eller en side
bemerkning, og bruke disse som utgangspunkt 
for arbeidet i timen, eller å se hvor langt en idé 
som dukker opp kan bære i arbeidet med et mate
matisk tema, og å legge til rette for at en «avspo
ring» blir fruktbar og fører tilbake til utgangs
punktet, krever mer enn isolerte fagkunnskaper i 
matematikk og pedagogikk. I Rowlands artikkel 
finner man noen situasjonsbeskrivelser der nett
opp dyp fagkunnskap var forutsetningen for å 
kunne leve seg inn i elevens tankegang og kunne 
reagere på hans innspill. Fagkunnskapen ble for
utsetningen for at den pedagogiske kunnskapen 
kunne frigjøres og anvendes. I andre situasjoner 
kan det gjerne være omvendt, slik at en spesi
ell pedagogisk tilrettelegging av stoffet, en ny 
arbeidsform eller en uvant gruppesammenset
ning i klassen, utløser det faglige potensialet hos 
læreren som så kan komme klassen til gode.

God lærerkunnskap er mangfoldig og inte
grert kunnskap. Den bygger på en god forstå
else av faget og alle dets finurligheter, samtidig 
som en må vite om elevenes mulige krokveier i 
begrepsoppbyggingen. Den er både generell og 
spesiell, den bygger på allmenne prinsipper som 
anvendes i situasjoner her og nå. Den krever 
vidsyn og nærkontakt. 
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Tim Rowland

Å undervise  
i elementær matematikk:  
ikkje så elementært likevel
Det eg skal fortelje om her, hende for ikkje så 
lenge sidan i ein engelsk barneskule. Lærar
studenten Jason skulle gå gjennom grunnleg
gjande brøkomgrep i ein tredjeklasse, der elev
ene var sju–åtte år gamle). Kvar elev var utstyrt 
med ei avlang tusjtavle på ca. 12×20 cm og ein 
tusjpenn. Jason bad elevane dele tavla si i to med 
ein strek. Ikkje overraskande teikna dei fleste 
ein strek om lag midt på rektangelet, parallelt 
med ei av sidene (figur 1).

Men ein av gutane, Elliot, delte tavla diago
nalt (figur 2). Jason var forundra. Dette var ei 
løysing han ikkje hadde tenkt på. Elliot fekk ros 
for det originale svaret, og deretter bad Jason 
elevane dele tavlene sine i fire. Dei fleste, mellom 

dei Rebecca, teikna no to strekar parallelt med 
sidene (figur 3). Men Elliot streka opp dei to 
diagonalane (figur 4).

Jason valde å vise klassen korleis Elliot hadde 
løyst oppgåva, men dei skulle sjølve avgjere om 
løysinga var rett.
Jason: Kva har Elliot gjort annleis enn 

Rebecca? 
Sophie: Han har teikna strekane diagonalt.

Tim Rowland 
University of Cambridge 
tr202@cam.ac.uk

Artikkelen er omsett frå engelsk av Magnus 
Håheim.

Figur 2

Figur 3

Figur 4

Figur 1
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Jason: Sam, har Elliot delt tavla si i fire like 
delar?

Sam: Eh … ja … nei …
Jason: Det de skal få i oppgåve denne timen, 

er å tenkje over det Elliot har gjort, 
og om han har delt tavla si i fire like 
delar.

Her fekk Elliot tavla si tilbake, og spørsmålet 
om kor vidt ho var «delt i fire like delar» blei 
ikkje nemnt meir.

Vi kjem tilbake til dette scenarioet om litt. 
Først ein digresjon om kva slag kunnskaps-
ressursar Jason hadde å støtte seg på i ein slik 
vrien klasseromssituasjon.

Matematikklærarkunnskap
Alle veit at lærarar sit inne med eit breitt spek
ter av kunnskap og ekspertise som dei tek med 
seg i arbeidet. Noko av yrkeskunnskapen deira 
(teachers’ professional knowledge), mellom 
anna det som har med klasseromsleiing å gjere, 
er uavhengig av kva fag ein underviser i. Men 
ein stor og viktig del av kunnskapen deira er 
fagkunnskap, altså kunnskap som er spesi
fikk for innhaldet i det ein underviser i, i dette 
tilfellet matematikk. Personleg meistring av 
undervisningsstoffet inngår sjølvsagt i læra
rens profesjonelle knowhow rundt innhaldet i 
matematikkfaget. Det ville vere risikabelt, og 
ganske sikkert ubehageleg, å undervise elevar i 
til dømes divisjon, forholdstal eller trigonome
tri, utan å ha eit visst herredømme over desse 
emna sjølv. Det er ei utbreidd oppfatning at per
sonleg meistring av faginnhaldet er alt som skal 
til for å undervise i matematikk, kanskje para 
med ein viss intuitiv empati med dei som slit 
med faget. Og paradoksalt nok er det vanleg å 
meine at desse to eigenskapane er gjensidig ute
lukkande. Dette er interessant: Kven ville du då 
velje til å undervise barna dine i matematikk? 
Ein god matematikar, eller ein dårleg matema
tikar som difor «forstår» korleis det er å komme 
til kort i faget? Heldigvis treng ein ikkje velje det 
eine eller det andre, for lærarar har ein kunn

skapsdimensjon til, som berre dei har. Det er 
kunnskapen om korleis dei kan hjelpe andre til 
å forstå det dei sjølve allereie veit. Denne typen 
ekspertise kallar den amerikanske forskaren Lee 
Shulman fagdidaktisk kunnskap (pedagogical 
content knowledge, PCK ). Som leiar for «The 
American Educational Research Assosiation» 
heldt Shulman i 1985 ein tale der han på for
vitneleg vis gjorde greie for det allsidige emnet 
lærarkunnskap. Dette kan du lese om i Shulman 
(1986) og mange andre artiklar som han skreiv 
på denne tida, særleg Shulman (1987).

Sidan dei fleste ikkje er klar over kor saman
sett fenomenet lærarkunnskap er, og fordi det 
faglege innhaldet i matematikken på dei første 
klassetrinna er nokså elementært, trur kanskje 
mange at det å undervise i elementær mate
matikk nettopp er … elementært. Sjølv har eg 
eit anna syn, og eg skal gjere greie for det etter 
kvart som vi held fram med historia om Jason.

Jason i eit dilemma
Jason stod att med ei rektangulær tavle som 
Elliot, ifølgje seg sjølv, hadde delt diagonalt i 
fire delar. Det som straks gjer dette matematisk 
interessant, og ikkje så elementært når vi snak
kar om lærestoff i tredje klasse, er at firedelane 
som Elliot hadde delt tavla si i, ikkje var kon
gruente. Hadde dei vore det, slik Rebecca sine 
var, og slik dei ville hadde vore om tavla hadde 
vore kvadratisk i staden for rektangulær, hadde 
det vore lett å sjå at dei fire delane var identiske 
i form og storleik. Same kva kunnskapsres
sursar vi tenkjer oss at Jason hadde tilgang til 
der og då, både når det gjeld type og organi
seringsmåte, kan spørsmåla nedanfor tene som 
ei oppsummering av dei viktigaste kunnskaps
krava han måtte innfri. Om han då ikkje berre 
skulle oversjå eller omgå forslaget frå Elliot. For 
å antyde moglege løysingar har eg her teke med 
mine eigne svar på spørsmåla. For å øve seg sjølv 
har lesaren sjølvsagt mest att for å jobbe med 
sine eigne svar før han tek stilling til mine.

Spørsmål 1. Er det klart for elevane at det 
går an å sjå på desse ikkjekongruente flatene 
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som like store? Det elevane har lært om brøkar 
til no, har truleg handla om delar av eit heile 
(Kleve, 2009), og delane har truleg vore kon
gruente. Om ein skal utvide førestellinga om 
«like» figurar til noko meir enn rein kopiering/
kongruens, kva anna kriterium kan det tenkjast 
at elevane ville finne fornuftig og forståeleg? Det 
måtte vere eit som kunne setjast i samanheng 
med areal, men areal er eit av dei minst hand
gripelege av dei romlege måla. Såleis fann Mit
chell (2005) at mange elevar heilt opp i femte 
klasse avviser at ikkjekongruente brøkdelar 
av same figuren kan vere like store. Korleis kan 
Jason forklare elevane at ikkjekongruente flater 
kan ha same areal, dersom dei aldri før har sett 
brøkar representerte som anna enn figurar opp
delte i kongruente delar, til dømes sektorar av 
sirklar (pizzamodell)? Desse grunnleggjande 
konseptuelle spørsmåla fører vidare til spørsmål 
omkring måling og pedagogikk.

Spørsmål 2. For det første: Har dei fire ikkje
kongruente trekantane hos Elliot same areal? 
Jason blir overrumpla fordi han – som dei 
fleste av oss, matematikarar medrekna – aldri 
har vore stilt overfor dette spørsmålet før! Intui
tivt verkar det rimeleg at dei er like, men kor
leis kan Jason forklare det, om så berre for seg 
sjølv? Figur 5 viser korleis eg i første omgang 
prøvde å overbevise meg sjølv om at dei blå og 
dei rosa trekantane har same areal: Diagonalane 
i rektangelet deler kvarandre i to. Tek vi dei to 
delane av ein diagonal som grunnlinje i kvar sin 
motståande, ikkjekongruente trekant, vil altså 
desse to grunnlinjene vere like. Dei to trekan
tane har lik høgd målt normalt på diagonalen 
(i punktet N) frå hjørnet A i rektangelet, som 
er felles for dei to trekantane. Sidan dei to tre
kantane har lik grunnlinje (lengd) og lik høgd 
AN, kunne Jason konkludere med at dei faktisk 
har same areal. 

Dette argumentet ligg godt innanfor mate
matikkpensum for elevar i alderen elleve til 
fjorten år. Men det er lite truleg at fleirtalet, om 
nokon, i klassen til Jason ville forstå det. Sjølv 
om dei kunne formelen for å rekne ut arealet 

av ein trekant med utgangspunkt i grunnlinje 
og høgd (og det er det lite truleg at dei kunne), 
blir situasjonen komplisert av at normalen AN 
alltid møter grunnlinja i den eine av dei to tre
kantane (den rosa i dette tilfellet) utanfor denne 
trekanten.

Problemet med å vise at dei to ikkjekongru

ente trekantane har same areal, har eg av og til 
presentert for «velutdanna» vaksne, til dømes 
grunnskulelærarar. Mange har då foreslått den 
alternative, algebraiske metoden som er vist i 
figur 6. Her blir arealet av dei same to trekan
tane samanlikna ved å nedfelle normalar frå 
sentrum i rektangelet på kvar av dei to «grunn
linjene», som no er dei to ulike sidene i rektan
gelet. Kallar vi sidene i rektangelet a og b, får vi 
to uttrykk for «halve grunnlinja gonger høgda,» 
nemleg ½[a x ½ b] og ½ [b x ½ a]. Algebraisk 
ekvivalens tilseier då areallikskap.

Også dette argumentet ligg godt innanfor 
matematikkpensum på ungdomstrinnet, men 
igjen er det lite truleg at det er forståeleg for 
nokon av elevane i klassen til Jason.

Spørsmål 3. La oss no gå ut frå at Jason, kan
skje ved å resonnere på ein av dei to måtane som 

Figur 5

Figur 6
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er skisserte ovanfor, har overbevist seg sjølv om 
at dei fire trekantane har same areal utan å vere 
kongruente. Eit spørsmål som for så vidt ligg 
utanfor sjølve skulematematikken, er korleis 
Jason kan forklare sju–åtteåringane sine at 
desse areala er like. For å kunne vurdere dette 
spørsmålet må ein mellom anna ha ein viss teft 
for kva sju–åtteåringar veit og forstår, kor
leis eit matematisk argument må byggjast opp 
innan for desse rammene, og korleis ein kan få 
elevane engasjerte i resonnementet. Figur 7 viser 
ei mogleg løysing på dette didaktiske problemet. 
Trekantane med mørk blå og mørk rosa farge er 
kongruente. Ei enkel parallellforskyving flytter 
den eine over i den andre, og dei ser like ut. Dei 
to lyse trekantane er òg kongruente, men her 
må det ei dreiing til for å flytte den eine over 
i den andre. Kvar rettvinkla trekant, rosa eller 
blå, er då halvparten av ein av trekantane som 
utgjer kvar sin firedel av rektangelet. At desse 
farga trekantane er kongruente, kan ein lett 
fastslå ved å bruke kongruenssetningane (til 
dømes side/side/side, dvs. alle sidene er parvis 
like). Men sjølv om dette ville fungere for Jason, 
vil elevane hans bruke meir uformelle kriterium 
knytte til flytting av figurar for å fastslå kongru
ens og likskap.

Oppsummering av scenarioet hos Jason
I dette scenarioet har vi sett korleis ein realistisk 
situasjon frå den grunnleggjande matematikk
opplæringa for heilt unge elevar fekk fram tre 
typar kunnskapsmessige føresetnader som Jason 
måtte ha: 
– Dei grunnleggjande – å vere klar over at 

det først er kongruens, seinare arealmål, 
som avgjer kva som blir oppfatta som likt 
når brøkdelar av ein figur skal samanlik
nast.

– Dei matematiske – å vise på fleire måtar 
at dei to ikkjekongruente trekantane har 
same areal.

– Dei didaktiske – å vite at måten elevane 
tenkjer på, gjerne er forma og avgrensa av 
tidlegare erfaringar (med pizzastykke og 
liknande), og å vite kva for forklaringar på 
areallikskap som vil vere meiningsfylte for 
dei no.

Nuria får eit dilemma
Neste klasseromsepisode går føre seg i Spania. 
Først ei takk til kollegaene mine i Barcelona 
som fortalde meg denne historia då eg besøkte 
Universitat Autònoma tidlegare i år. Også dette 
er ei sann historie, og i dette tilfellet fann hen
dingane stad i ein ungdomsskule utanfor Bar
celona. Elevane var rundt 13 år gamle, og dei 
hadde truleg fått si første innføring i lærestoffet 
(grunnleggjande om omkrins og areal) nokre år 
før. Lærarinna, Nuria, viste fram rektangelet i 
figur 8 og spurde klassen korleis ein kan finne 
omkrinsen og arealet.

Figur 8

Først sa ein elev: «Halve omkrinsen er 
32 + 18.»

Så sa ein annan: «Viss du tek 7 av dei 32 og 
gir til dei 18, blir begge 25, og det doble av 25 er 
50. Omkrinsen er altså 100.»

Nuria rosa eleven for den innsiktsfulle kom
mentaren, og så spurde ho: «Kva er så arealet til 
rektangelet?»

Ein tredje elev svarte: «Gong 32 med 18.»

Figur 7



1/2011 tangenten6

Men så sa ein annan: «I staden kunne vi 
gonge 25 med seg sjølv.»

Det siste forslaget (å gonge 25 med seg sjølv 
for å finne 32 · 18) er rett nok feil, men på mange 
måtar er det ein fornuftig idé. Korleis skulle 
læraren reagere? Kvifor gjorde eleven denne 
«feilen»? Nuria berre sa til eleven – la oss kalle 
henne Carmen – at forslaget hennar var feil, og 
forlét heile problemstillinga. Men la oss no gjere 
ei lita refleksjons og oppdagingsferd for å sjå på 
kva nye løysingsmåtar Carmen hadde opna for 
med feilen sin.

Ein første tanke. Den fagdidaktiske kunnska
pen (PCK) til lærarar omfattar mellom anna 
evna til å oppdage vanlege misoppfatningar. 
Carmen gjer her den feilen psykologen Eric 
Lunzer kalla falsk konservering (false conser
vation) (Lunzer 1968), som går ut på at ein kon
stant omkrins inneheld ei viss mengd overflate. 
Med andre ord at figurar med same omkrins 
har same areal. I forskinga si på 60talet hevda 
Lunzer at det å bli klar over at dette er ei mis
oppfatning, er ein markør på overgangen til for
mell resonnering i tenåra. Men det er ei seigliva 
misoppfatning. Mang ein lærarkandidat har 
foreslått for meg at ein kan finne arealet av ein 
lukka, plan figur laga av hyssing ved å ”rette ut” 
sidene.

Andre tanken. Det viktigaste matematiske 
poenget som må utforskast (eller forklarast) i eit 
svar til Carmen, er skiljet mellom aritmetisk og 
geometrisk middel. I dette tilfellet kan vi seie at

32 + 18 er det same (same summen) som 
25 + 25: Vi kallar 25 aritmetisk middel for 32 
og 18.

Men 32 · 18 er ikkje det same (same produk
tet) som 25 · 25.

Aritmetisk middel, også kalla gjennomsnitt 
eller middelverdi av to tal, er halve summen 
deira. Geometrisk middel, derimot, er 
kvadratrota av produktet deira. 

Kva for tal kan vi gonge med seg sjølv for å få 
produktet av 32 og 18?

Tja, 32 · 18 = 576, og det viser seg at 
24 · 24 = 576. Så hadde Carmen foreslått å gonge 
24 med seg sjølv, hadde ho hatt rett! Vi seier at 
24 er geometrisk middel for 32 og 18. 

Aritmetisk middel AM for to positive tal a 
og b og geometrisk middel GM har på ein måte 
same struktur. Vi gongar summen med ½ og vi 
opphøgjer produktet med ½. Forskjellen er at 
strukturen er additiv for aritmetisk middel og 
multiplikativ for geometrisk middel.

Viss du må leggje x til a for å få AM, kan du 
leggje x til AM og få b. Det er fordi AM er «halv
vegs» mellom a og b, så a, AM, b utgjer ei arit
metisk følgje. Må du gonge a med y for å få GM, 
kan du likeins gonge GM med y og få b. Dette er 
ei anna, multiplikativ form for «halvvegs». Her 
utgjer a, GM, b ei geometrisk følgje.

Tredje tanken. For å finne aritmetisk middel 
AM (for to tal) ber vi vanlegvis elevane finne 
halve summen. Det gjorde ikkje Carmen. Ho 
fann halve differansen (32 – 18 = 14, 14/2 = 7), 
som ho så la til 18 og fekk 25. Så ho trong ikkje 
finne halve omkrinsen først! 

Men for å finne geometrisk middel GM for 
32 og 18 fann vi produktet (576) og deretter 
(i praksis) kvadratrota av det (24 · 24 = 576). I 
dette tilfellet måtte vi altså finne arealet først, så 
her er det ikkje noko å spare reint utreknings
messig ved å finne GM når ein skal finne arealet. 
Er ikkje det merkeleg?

Kanskje ikkje, for hugs: I eksemplet er AM 
for 18 og 32 (25) lik 18 + (32 – 18)/2.

Generelt gjeld at 

 AM = minste talet + (halve differansen).

Kva kan den multiplikative analogien vere? 
GM = minste talet · (kvadratrota av forholdet 
til dei to tala)?

Vi prøver:

AM = 18 + (32 – 18)/2 = 18 + 7 = 25 
GM = 18 · √(32/18) = 18 · √(16/9) = 18 · 4/3 = 24 

– så det fungerer! Det var ikkje nødvendig å 
finne arealet (32 · 18) først for å finne GM.

Fjerde tanken: I dette eksemplet er GM = 24 
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og AM = 25. Prøv eit anna talpar (4, 16): GM = 8, 
AM = 10.

Faktisk er det alltid slik at GM ≤ AM. Dette 
kallar vi setninga om aritmetisk og geometrisk 
middel. 

For to positive tal (a, b) kan dette bevisast 
algebraisk slik: 0 ≤ (√a – √b)2, så (rekn ut og gjer 
om) 2√(ab) ≤ a + b, dvs. GM ≤ AM.

Femte tanken: Sidan alle desse betraktningane 
sprang ut av spørsmålet frå Nuria om omkrin
sen og arealet av eit rektangel, spurde eg meg 
sjølv: Kan setninga om aritmetisk og geometrisk 
middel bevisast geometrisk? Løysinga mi er vist i 
figur 9, der ADB er diameter i sirkelen med sen
trum i C, og lengdene på linjesegmenta AD, DB 
svarer til sidene i rektangelet til Nuria.

Sidan CB (radius) er halvparten av summen 
av AD og DB, følgjer det at radius er aritmetisk 
middel for AD og DB. 

På den andre sida seier mellomproporsjo
nalsetninga at produktet av lengdene på dei to 
delane som diameteren er delt opp i (altså 32×18 
i dette tilfellet), er lik kvadratet av høgda opp 
til sirkellinja (DE = 24) i delingspunktet. Slik at 
AD ·DB = ED2. Beviset på setninga er ein heilt 
enkel bruk av like forholdstal i formlike trekan
tar. Linjestykket DE, som representerer GM, er 
farga raudt i figur 9, mens AM (radiusen) er blå. 
I dette tilfellet er det klart at raudt er 24 mens 
blått er 25, og GM ≤ AM som venta. Men det 
viktigaste, same kva den faktiske lengda på linje
segmenta AD og DB er, er at dei alltid har EC 

som aritmetisk middel og ED som geometrisk. 
CDE er ein rettvinkla trekant der hypotenusen 
er lengre enn dei to tilstøytande sidene. Setninga 
om aritmetisk og geometrisk middel følgjer 
generelt (i alle fall for to positive heile tal).

Desse resonnementa, særleg mellompropor
sjonalsetninga, ligg utanfor lærestoffet for denne 
klassen (13åringane til Nuria), i alle fall i Stor
britannia. Likevel skulle dette vere forståeleg for 
dei, iallfall viss ein nærmar seg det på ein lei
kande måte i eit dynamisk miljø som GeoGebra 
(www.geogebra.org).

Ein sluttkommentar: I figur 9 er, som nemnt 
ovanfor, AD ·DB = ED2. Med andre ord: 

 (AC + CD)·(CB – CD) = ED2.

Byt no ut radiane AC og CB med radiusen CE 
for å få

 (CE + CD) · (CE – CD) = (ED)2, eller  
 (CE)2 – (CD)2 = (ED)2.

Og vips har ein den pytagoreiske læresetninga!

Oppsummering av scenarioet hos Nuria
I dette scenarioet har vi sett at ein realistisk 
situasjon i den grunnleggjande matematikk
undervisninga på ungdomstrinnet utløyste 
kunnskapskrav som Nuria måtte innfri. Slik 
kunne denne timen, og kanskje seinare timar 
òg, gjerast rikare på innhald. Som hos Jason er 
det snakk om tre typar krav og moglegheiter.
– Grunnleggjande – få fram likskapar og for

skjellar mellom additive og multiplikative 
resonnement

– Matematiske – eleven gjorde ein feil som 
gav høve til å introdusere skiljet mellom 
aritmetisk og geometrisk middel og å utfor
ske det på ulike måtar (med konkrete tal, 
algebraisk, geometrisk)

– Didaktiske – kunnskap om «falsk konserve
ring» som ei utviklingsrelatert misoppfat
ning, og kva slag undersøkingar og forkla
ringar som kan vere nyttige for å oppklare 
misoppfatninga

Figur 9
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Ei tilståing
Slik kollegaene mine i Barcelona fortalde his
toria, var rektangelet 22 · 28, ikkje 32 · 18. Eg 
forandra tala litt slik at aritmetisk middel, 25, 
blei den same, og geometrisk middel blei eit 
heilt tal, 24. Geometrisk middel for 22 og 28 er 
√616, eller 24,81934729… Eg håpar de forstår og 
godtek motivet bak dette vesle bedraget.

Konklusjon
I denne artikkelen er det fortalt om to klasse
romsdilemma som oppstod fordi ein elev sa 
noko som gjorde at timen utvikla seg i ei uventa 
retning. I forskinga vår i Cambridge klassifise
rer kollegaene mine og eg denne typen uventa 
hendingar som ikkje planlagde (contingency) 
i vårt teoretiske rammeverk for klasseroms
observasjon og profesjonsutvikling (Rowland, 
Turner, Thwaites og Huckstep, 2009). I slike 
uventa situasjonar må læraren bestemme seg for 
ein reaksjonsmåte, og det må skje fort. Avgjer
dene seier noko om kva ressursar læraren sit 
inne med når det gjeld didaktisk kunnskap, 
slik Shulman definerer det. Vi har observert 
og filma mange slike situasjonar. I dei fleste til
felle overser lærarane dei uventa innspela, eller 
dei omgår dei og grip ikkje fatt i sjølve saka, 
slik som Jason. Men i nokre tilfelle responde-
rer læraren på det eleven seier, og flettar idéen 
inn i undervisninga. Mykje av denne artikkelen 
handlar om korleis eg har tenkt meg at Jason 
og Nuria kunne reagere på idéane til Elliot og 
Carmen og innarbeide dei i timen. Det er inter
essant å tenkje over at det matematiske innhal
det som desse episodane dreier seg om, kan 
seiast å vere elementært. Enkle brøkar, omkrins 
og areal ligg klart innanfor det som er pensum 
på barne skulen. Likevel stilte desse scenaria 
lærarane overfor både pedagogiske og matema
tiske utfordringar og opna for tilsynelatande 
uendeleg mange måtar å utforske matematiske 
samanhengar på. Konklusjonen min ligg altså i 
tittelen på artikkelen: Elementær matematikk
undervisning er ikkje så elementært likevel.

Sluttnote
Ein tidlegare versjon av denne artikkelen blei 
lagd fram i mai 2010 på Holmboesymposiet 
ved Høgskolen i Oslo.

Litteratur
Kleve, B. (2009). Aspects of a teacher’s mathe

matical knowledge in a lesson on fractions. 
Proceedings of the British Society for 
Research into Learning Mathematics 29(3), 
43–48.

Lunzer, E. (1968) Formal reasoning. I: E. Lunzer 
& J. Morris (Red.) Development in Human 
Learning. New York: Elsevier.

Mitchell, A. (2005). Measuring fractions. I: P. 
Clarkson, A. Downton, D. Gronn, M. Horne,  
A. McDonough, R. Pierce & A. Roche (Red.) 
Building connections: Research, theory and 
practice. Proceedings of the 28th confe-
rence of the Mathematics Research Group 
of Australasia, (545–552). Melbourne: 
MERGA.

Rowland, T., Turner, F., Thwaites, A. & Huckstep, 
P. (2009). Developing Primary Mathematics 
Teaching: reflecting on practice with the 
Knowledge Quartet. London: Sage.

Shulman, L. S. (1986). Those who understand: 
knowledge growth in teaching. Educational 
Researcher, 15(2), 4–14.

Shulman, L. S. (1987). Knowledge and Teaching: 
Foundations of the New Reform. Harvard 
Educational Review, 57(1), 1–22.



tangenten 1/2011 9

Geir Olaf Pettersen 

Nierprøven  
i lærebøker fra 1900-tallet
Jeg har egentlig lenge visst at det var noe i mate
matikk som ble kalt nierprøven, men uten å helt 
vite hva den gikk ut på. Min far har alltid snak
ket om den fantastiske metoden han brukte på 
skolen for å kontrollere om han hadde regnet 
riktig. «Dette berget handelsskolen min,» har 
han sagt. «Hva er nierprøven og hvordan har 
den blitt presentert i lærebøker og andre mate
matikkbøker?» ble et sentralt spørsmål i arbei
det med denne artikkelen. Botten (2009) viser 
at nierprøven ble presentert allerede i Arithme-
tica Danica fra 1645. Se forøvrig bokmeldingen 
side 47. I denne artikkelen ser jeg på hvordan 
nierprøven er blitt presentert i løpet av 1900 
tallet i ulike læreverk for grunnskolen.

Hva er nierprøven?
Nierprøven, eller tverrsumprøven, er en kon
trollmetode for utregning i de fire regnear
tene, særlig med flersifrete stykker. På engelsk 
blir metoden ofte referert til som «Casting out 
the nines.» (Rob, 1997) og refererer til måten 
nierne blir fjernet når man regner ut tverrsum
men. «Tverrsum» og «siffersum» blir brukt 
om hverandre i de ulike verkene. Jeg har ikke 
klart å finne en entydig definisjon på disse to 

begrepene, og det ser ut som de brukes litt om 
hverandre. I denne artikkelen bruker jeg tverr
sum som summen av alle sifrene i tallet, og i 
forbindelse med nierprøven er vi alltid ute etter 
å regne tverrsum helt til vi står igjen med et 
ensifret tall. Kirfel (2002) kaller dette for nier
resten.

Hvis man har regnet ut 15 · 11 og fått svaret 
155 kan man sjekke om dette er riktig ved å ta 
tverrsummene av 15 og 11, som er 6 og 2. Så 
beregner man 6 · 2 = 12, og tverrsummen av 12 
er 3. Tverr summen av 155 er imidlertid 2. Siden 
disse tverrsummene er forskjellige, må svaret 
155 være feil.

For regnestykket 14 · 35 = 490 kan man bruke 
nierprøven for å kontrollere om svaret er riktig. 
Til dette trenger man tverrsummen av 14, 35 og 
490 samt av produktet av de to første tverrsum
mene (redusert til et ensifret tall):

Man tar tverrsummen av 14 som er 1 + 4 = 5 
og tverrsummen av 35 som er 3 + 5 = 8. Disse 
tverrsummene multipliserer men med hver
andre, 5 · 8 = 40, og regner ut tverrsummen av 
produktet 4 + 0 = 4. Deretter kontrollerer man 
dette mot tverrsummen av 490 som er 4 + 9 + 0 
= 13, som man igjen tar tverrsummen av som er 
1 + 3 = 4. Av dette eksemplet ser man at man får 
samme resultat, og man kan med ganske stor 
sikkerhet gå ut i fra at svaret er riktig utregnet. 
På denne måten er nierprøven en rask måte å 
kontrollere flersifrete multiplikasjonsstykker 

Geir Olaf Pettersen 
Universitet i Tromsø – ILP 
geir.olaf.pettersen@uit.no
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ved hjelp av den lille multiplikasjonstabellen. 
På tilsvarende måte virker metoden også for de 
andre regneartene.

I Arithmetica Danica er ikke nierprøven 
presentert med bevis, men kontrollmetoden 
ble brukt i alle regningsartene (Botten, 2009), 
se figur 1. 

I eksemplet er tverrsummen av 7349 som 
er 5 og tverrsummen av 1234 som er 1 satt på 
hver side av krysset. Tverrsummen av produk
tet 5 · 1 = 5 er satt øverst og tverrsummen av 
9068666 som er 5 er satt nederst. Deretter sam
menligner man øverste og nederste tall for å 
kontrollere utregningen sin.

Hvorfor virker nierprøven?
For å forstå hvorfor nierprøven virker, utnytter 
man det faktum at alle tosifrete tall kan skrives 
på formelen T = 10a + b, der a og b er sifrene i 
tallet T:

 T = 10a + b = 9a + a + b.

For eksempel kan vi skrive: 

 24 = 10 · 2 + 4 = 9 · 2 + 2 + 4.

Dette betyr at differansen mellom tverrsum
men og tallet alltid ligger i 9gangen og derfor 
vil tverrsummen være lik resten ved divisjon 
med 9. 

Dersom man da har to tall (10a + b) og 
(10c + d) og multipliserer dem med hverandre, 
får man (10a + b) · (10c + d). Dette gir:

 (10a + b) · (10c + d) 
 = 100ac + 10ad + 10bc + bd  
 = 99ac + 9ad + 9bc + ac + ad + bc + bd 

 = 9 · (9ac + ad + bc) + ac + ad + bc + bd.

Her vil «resten» av divisjon med 9 av produktet 
være ac + ad + bc + bd. Tverrsummen av tallet 
(10a + b) vil være (a + b) og (10c + d) vil være 
(c + d). Ved å multiplisere dette vil en få 

 (a + b) · (c + d) = ac + ad + bc + bd. 

Dette tilsvarer igjen «resten» av divisjon med 9 
av produktet (10a + b) · (10c + d).

Tilsvarende forklaringer gjelder for de andre 
regneartene og for tall med flere sifre.

Nierprøven er ikke pålitelig hvis feilen i 
svaret er akkurat 9, eller et tall som 9 går opp i. 
Dette kommer av at man bare ser på tverrsum
men. I eksemplet 14 · 35 kunne en kanskje ha 
fått svaret 499, og fortsatt ville tverrsummen 
blitt 4 fordi 4 + 9 + 9 = 22, og tverrsummen 
av 22 er 4. Prøven vil dermed ikke være påli
telig dersom man bytter om rekkefølgen på to 
siffer i løpet av utregningen eller i svaret, for 
eksempel hvis man får svaret 409 i stedet for 490 
når en regner ut 14 · 35. Det som er interessant 
å merke seg er at forskjellen mellom 490 og 409 
er 81, som ligger i 9 gangen, og dermed er feilen 
i svaret akkurat 9 eller et tall 9 går opp i. Fører 
man for eksempel et minnetall på feil plass, vil 
også feilen alltid være i 9gangen (for eksempel: 

Elleverprøven
I elleverprøven legger vi sammen sifrene i 
tallene med skiftende fortegn, og vi begynner 
bakfra. Er f.eks. utgangstallet 1643, så regner 
vi ut «elleverresten» som

 3 – 4 + 6 – 1 = 4

Skal vi f.eks. kontrollere regnestykket 

 1643 + 54690 = 56333

må vi sjekke om summen av elleverrestene 
til addendene, 4 og –2, stemmer med 
elleverresten til summen, 2. Noen ganger kan 
elleverresten være negativ; da har vi lov til å 
legge til 11.

Figur 1
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minnetal 100 i stedet for 10 gir en feil på 90), og 
dermed ikke oppdages av nierprøven.

Vi bruker nierprøven fordi den er så lett å 
utføre ved hjelp av tverrsummen. Men kunne 
vi brukt «tierprøven» isteden? Naturligvis. Men 
det blir kjedelig – det blir bare å sjekke at (siste 
sifferet i) produktet av sistesifrene i faktorene 
blir lik siste sifferet i produktet. Det er altså et 
langt mindre kraftig verktøy enn nierprøven. 
«Toerprøven» er også kjedelig – da sjekker vi 
bare at svaret følger reglene for multiplikasjon 
av par og oddetall, altså at hvis minst en av fak
torene er partall, skal også svaret være partall. 
Men vi kunne også brukt for eksempel «ellever
prøven» (se faktaboks). 

Vi vet ikke helt hvor nierprøven kommer 
fra, men det antas at den har indisk opphav. Vi 
finner den i hvert fall i Fibonaccis Liber Abaci 
(Fibonacci & Sigler, 2002) fra 1202 og i Maxi
mus Planudes bok på slutten av 1200tallet. I 
Liber Abaci brukte Fibonacci også «sjuerprø
ven» og «elleverprøven». Selve skrivemåten, 
med et kryss, er kjent fra europeiske lærebøker, 
men det virker ikke som at noen har gjort noen 
større undersøkelser av akkurat dette.

Nierprøven presentert gjennom 1900-tallet
Utgangspunktet mitt var å lete etter nierprøven 
i lærebøker fra før 1950, fordi jeg trodde det var 
mest sannsynlig at den ville være presentert 
der. Jeg har imidlertid ikke lyktes i å finne den 
presentert i lærebøker fra 1900tallet før 1950. 
Det var imidlertid en ganske stor overraskelse 
at nierprøven er presentert i en bok så seint 
som i 1957. Cappelens regneverk på grunnlag av 
Schulstads og Visunds regnebøker (Bue, 1957) 
var den første læreboken jeg fant nierprøven i. 
Dette gjorde at jeg ble nysgjerrig på om den også 
fantes senere.

Lærebøker
I Bue (1957) er nierprøven presentert i forhold 
til addisjon, multiplikasjon og divisjon. Sub
traksjon er utelatt (figur 2). 

Under multiplikasjon viser boken at man 
kan multiplisere tverrsummen av multiplikan
den med tverrsummen til multiplikatoren og 
sammenligne med tverrsummen til produktet. 
I tillegg blir det demonstrert at dersom tverr
summen fortsatt er flersifret kan man ta tverr
summen en gang til. I figur 3 er eksemplet 16, 

og tverrsummen er 
redusert til 1 + 6 = 
7. I divisjon vises 
det til at man må 
multiplisere tverr
summen av divisor 
med tverrsummen 
av kvotienten og 
sammenligne med 
tverrsummen av 

dividenden. 
Det er interessant 

at den tar med et 
tilfelle der nierprø
ven ikke er pålite
lig og viser det med 
et talleksempel. Det 
blir ikke gitt noen 
nærmere forklaring 
på hvorfor den ikke 

Figur 2

Figur 3
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virker, når feilen er 9 eller et tall som 9 går opp 
i. Her ligger det en utfordring for elevene til å 
prøve å begrunne hvorfor det er slik.

I Ingvaldstad og Skjæveland (1965) blir nier
prøven, eller Niprøven som den heter i denne 
boken, presentert som en algoritme uten noen 
nærmere forklaring. Fremgangsmåten er godt 
beskrevet og viser også hvordan man skal hånd
tere om tverrsummen blir tosifret. Den blir bare 
presentert som en kontrollmetode under mul
tiplikasjon. I de andre regneartene blir andre 
kontrollmetoder presentert. 

I oversikten av Longva (1966), figur 4, blir 
nierprøven presentert for alle regneartene unn
tatt subtraksjon. I tillegg viser den når nierprø
ven ikke er pålitelig.

I Berntsen, Bue, Rosseland og Bue (1977), 
figur 5, blir nierprøven, her kalt niprøven, pre
sentert i forbindelse med ulike kontrollmetoder 
for de fire regneartene.

Også her blir metoden med å kaste ut siffer 
som blir 9 til sammen brukt, men bare to og to 
siffer om gangen. Den blir også bare presentert i 
forbindelse med addisjon og multiplikasjon. En 
mulig forklaring til dette kan være at subtrak
sjonsstykker blir kontrollert med addisjon og 
divisjonsstykker med multiplikasjon. I utgangs
punktet blir ikke nierprøven forklart, men man 
forklarer hvorfor 3 og 9 er delelig med et tall der 
tverrsummen er delelig på 3 og 9. Forklaringen 
på dette minner veldig om forklaringen som 
Kirfel (2002) bruker for å bevise nierprøven. I 
boken for det 9. skoleåret (Berntsen, Bue, Rosse
land & Bue, 1978) blir nierprøven repetert, men 
bare i forhold til multiplikasjon.

I Viken, Seeberg og Karlsen (1985), figur 6, 
bruker forfatterne samme eksempel som ble 
brukt i læreveiledningen (Viken, 1982) for 
6. årstrinn. Fremstillingen er endret noe grafisk 
slik at det er lettere å følge prosessen.

Igjen er nierprøven pre
sentert som en algoritme 
uten noe nærmere forkla
ring. Det er heller ikke tatt 
med at den i noen få tilfel
ler ikke er pålitelig.

Læreverk for 
lærerutdanning
Det er mye som kan tyde 
på at det var avhengig av 

Figur 4

Figur 5
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om læreren hadde kjennskap til nierprøven om 
prøven ble brukt i undervisningen, eller ikke. 
Jeg har derfor sett på noen læreverk for lærer
utdanningen. 

I Matematikk for lærerutdanning (Christen
sen, Johansen & Rudberg, 1972) kan jeg ikke 
finne noe om hverken tverrsum eller nierprø
ven. I Matematikk for lærere bind I (Breiteig 
& Venheim, 1993) blir nierprøven gitt som en 
temaoppgave. Leseren blir utfordret til å dele 
alle tallene i oppgaven med 9 og sammenligne 
resten med minste tverrsum av dividenden for 
så å gi en forklaring. Videre skal leseren også 
regne ut 87 · 243 og finne minste tverrsum av 87 
og 243, og sammenligne det med den ensifrede 
tverrsummen av produktet og gi en forklaring 
på dette. Nierprøven blir også omtalt i den sven
ske boken Grundläggende aritmetikk Matema-

tikkdidaktikk för lärare (Löwing, 2008). Boken 
gir også rom for refleksjon rundt hvorfor man 
bruker tallet 9 og ikke for eksempel tallet 7.

Andre kilder
I kapitlet Ingen bruk for fasitbok lenger (Schrø
der, 1962) blir nierprøven presentert som en 
kontrollmetode for multiplikasjon og divisjon. 
Forfatteren omtaler nierprøven slik: «En av 
dem er den såkalte «niprøven» – en form for 
kontroll som er omtalt i moderne lærebøker, 
men jeg har ikke inntrykk av at barn flest lærer 
seg den.» (ibid, s. 56). Dette stemmer med mitt 
inntrykk om at de aller fleste ikke har lært om 
denne prøven etter 1950. 

Eksperimentering med matematikk 2 – en ny 
matematisk aktivitetsbok (Kirfel, 2002) går gjen
nom nierprøven og Elleverprøven med bevis. 

Figur 6



1/2011 tangenten14

Denne boken har også oppgaver og spørsmål 
underveis som utfordrer leseren til å reflektere 
over nierprøven.

Oppsummering 
Det har vært et morsomt og lærerikt arbeid 
med nierprøven. Jeg ble overrasket at den var 
beskrevet i Min Matematikk (Viken, 1983), som 
jeg hadde hatt på barneskolen uten å huske at vi 
gjennomgikk den. Det var også overraskende at 
jeg i løpet av min egen lærerutdanning har hatt 
en bok med nierprøven presentert uten at jeg 
har gjort noe særlig notis av det.

Det mest overraskende var allikevel at nier
prøven har vært presentert i læreverk i Norge 
helt fra 1600tallet og frem til 1980 tallet. Jeg 
trodde før jeg begynte med denne artikkelen at 
prøven forsvant ut en gang på 1930tallet og at 
den hadde overlevd noen år i skolen som lærer
kunnskap. Andre jeg snakket med var også av 
samme oppfattelse. En av grunnene til at den 
allikevel er lite kjent tror jeg kommer av at den 
ble i hovedsak presentert som en metode for å 
kontrollere svarene. I tillegg til at det virker som 
om lærerens kjennskap til nierprøven i stor grad 
var avgjørende for om det ble undervist i den 
eller ikke.

Ut i fra de erfaringene jeg har fått gjennom 
samtaler med folk på gata og relevans i forhold 
til læreplaner, mener jeg at man burde innføre 
nierprøven på nytt i skolen. Videre mener jeg at 
nierprøven ikke bare er en metode for å sjekke 
om man har regnet riktig, men for å øke tallfor
ståelsen og interessen for tallsystemet vårt.

Dette arbeidet har vært en del av master
studiet mitt ved Høgskolen i SørTrøndelag. 
Jeg vil særlig takke min veileder Geir Botten, 
Høgskolen i SørTrøndelag, og Bjørn Smestad, 
Høgskolen i Oslo, for gode bidrag og kommen
tarer til arbeidet med denne artikkelen.
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Denne artikkelen handler om klasseroms
praksisen med fokus på matematisk 
kommunika sjon. Jeg ser på hvordan det utvikles 
ulike kommunikasjonsmønstre i de forskjellige 
klasserom, noe som er like viktig for læringsut
byttet som arbeidsformene man bruker.

Klasseromspraksisen
I klasserommet utvikles det normer, både 
sosiale og det McClain og Cobb (2001) kaller 
sosio matematiske normer. De sosiale normene 
er normer som ikke nødvendigvis er «øre
merket» matematikkdiskursen. Et eksempel kan 
være elever som vandrer rundt i klasserommet 
og lager uro. De sosiomatematiske normer er 
knyttet til det rent matematiske i kommunika
sjonen. For å illustrere hva som ligger i begre
pet sosiomatematiske normer har jeg valgt å 
ta med noen eksempler, basert på artikkel om 
sosiomatematiske normer av McClain og Cobb, 
oppgave diskursen til MellinOlsen og pedago
gisk styring av Wistedt.

McClain og Cobb (2001) gjennomførte et 
utviklingsarbeid i en 1. klasse sammen med 
klassens lærer, Ms. Smith. Hensikten var å 
ut vikle og studere sosiomatematiske normer 
i klassen. De sosiomatematiske normene som 
utviklet seg i klassen handlet blant annet om 

Gerd Ånestad
Høgskolen i Oslo
gerd.anestad@lui.hio.no

Gerd Ånestad

Hvorfor endre 
klasseromspraksisen?

hva elever regnet som ulike matematiske løs
ninger, sofistikerte matematiske løsninger og 
effektive løsninger på matematikkoppgaver. Når 
elevene løste matematikkoppgaver ble løsnings
strategier diskutert i klassen og ulike løsninger 
ble veid opp mot hverandre. Hvilke løsninger 
ble vurdert som ulike, hvilke var mest effek
tive, hvilken var enklest? Slike diskusjoner ble 
etter hvert utviklet som sosiomatematisk norm 
i klassen. Jeg har valgt å illustrere dette ved å ta 
med et eksempel fra klassen.

Ms. Smith gir elevene følgende oppgave. Det 
er 14 cent i en pung. Du bruker opp 7 av dem. 
Hvor mange cent er det igjen i pungen? En av 
elevene i klassen, Kitty, brukte en kuleramme 
som hjelpemiddel for å løse oppgaven (figur 1a). 
På den plasserte hun først to rader med 7 perler 
i hver rad. Dernest fjernet hun 4 perler fra den 
ene raden og 3 fra den andre. Dette vises for 
klassen (figur 1b).

Figur 1a

Figur 1b
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Da sier en annen elev, Teri: «Jeg tror jeg vet en 
måte som er litt lettere enn Kittys» (ibid., s. 262). 
Hun sier at hun vet at 7 og 7 er 14 fordi vi har 
7 på toppen og 7 i bunnen. Det vil være lettere 
om en enten fjerner hele den øverste raden eller 
hele den nederste raden, sier hun.

Før disse sosiomatematiske normene hadde 
utviklet seg i klassen til Ms. Smith, var de inne 
i en fase der den ene eleven etter den andre 
beskrev løsningsforslag som var mer eller 
mindre like løsningsforslag andre elever alle
rede hadde beskrevet. Klassesamtalen ble på den 
måten ineffektiv og lite læring skjedde. Elevene 
var også i starten av utviklingsarbeidet mer 
opptatt av sitt eget forslag til løsning enn å høre 
på andres. Snuoperasjon var ikke enkel, i hvert 
fall ikke for Ms. Smith, som i utgangspunktet 
hadde som prinsipp å høre på alle, og tanken 
på å vurdere elevers forslag til løsning opp mot 
hverandre likte hun slett ikke.

Andre klasserom vil være preget av helt andre 
sosiomatematiske normer. MellinOlsen (1996) 
beskriver en tradisjonell lærerbokstyrt under
visning der læreboka og oppgavene tilknyttet 
den står i fokus. Denne undervisningsformen 
kaller han oppgavediskursen og i denne dis
kursen bruker han metaforen «kjøre». Lærer
nes bruk av ordet «kjøre» peker i retning av en 
ferd mot eksamen. «Reisen består av en rekke 
oppgaver som skal løses. Oppgavene kjøres som 
minikurs, gjennom skriftlige innleveringer og 
til slutt gjennom en siste gjennomkjøring og 
oppkjøring.» (ibid., s. 3). De sosiomatematiske 
normer er karakterisert av å løse oppgaver. 
Artikkelen ble utgitt første gang i 1991, men 
det er ikke vanskelig å kjenne seg igjen i hans 
beskrivelser den dag i dag. At Tangenten har 
valgt å utgi denne artikkelen to ganger, i 1996 
og 2009, kan tyde på at den ansees som aktuell 
også i dag. Undervisning i dagens skole er vel 
så orientert mot eksamen som for 20 år siden. 
I tillegg til eksamen skal elevene «forberedes» 
til nasjonale prøver og til store internasjonale 
prøver.

Som lærer har en ansvar for å styre og 
begrense handlingsrommet til elever slik at 
elevene oppnår et best mulig læringsutbytte. 
Wistedt (2003) kaller dette pedagogisk styring og 
presiserer at samtalen i klasserommet må styres. 
Hun viser til eksempel fra sitt forskningsarbeid 
på hvordan en matematisk samtale uten styring 
kan foregå. 

Elevene i en 5. klasse fikk en oppgave om to 
barn, Eva og Johan, som skulle løpe om kapp 
100 m. Eva vant over Johan. Hun kom i mål da 
han hadde 5 m igjen å løpe. Spørsmålet elevene 
fikk var å ta stilling til hvem som ville vinne 
dersom Eva i neste løp starter 5 m bak startlinja. 
Hun ville altså løpe 105 m mens Johan skulle 
løpe 100 m. Wistedt viser til samtaler elever 
imellom. I en gruppe snakker elevene om det 
å være trøtt (ibid., s. 146): «Hun er jo trøttere 
etter den forrige konkurransen.» «Begge er jo 
trøttere, jo.» «Hun tar igjen sine fem meter, det 
tror jeg … i og med at hun er varm, så tar hun 
han igjen, og så kommer de likt.» I eksempelet 
refererer hun også til læreren som under støtter 
samtalen ved blant annet å si: «Hva tror du 
Anders? Du var inne på at de var trøtte.» Det vi 
her ser er at de ikke klarer å trekke det matema
tiske ut av samtalen.

De tre eksemplene jeg her har beskrevet vil 
jeg komme tilbake til for å se dem i sammen
heng med kvaliteten på læringsutbyttet, men før 
jeg gjør det vil jeg ta for meg begrepet identitet 
og identitetsutvikling. Dette fordi jeg vil knytte 
læringsutbyttet til identitetsbegrepet.

Identitet
For å belyse begrepet identitet har jeg valgt å ta 
utgangspunkt i Sfards og Prusaks (2005) for
ståelse av identitetsbegrepet. De tenker seg at 
elevers historier danner grunnlag for deres iden
titet. Identitet er en samling av historier om en 
selv, beskrevet av seg selv til seg selv eller andre, 
historier beskrevet om seg selv av andre og his
torier beskrevet av andre til andre. Et eksem
pel på det siste kan være to gutter, Per og Pål, 
som sier følgende om Espen: «Espen er et geni 
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i matematikk.» Dette er med på å gi et bilde av 
Espens identitet i matematikk. 

Sfard og Prusak skiller mellom «actual iden
tity» og «designated identity». Med dette skiller 
de mellom identitetsbegrepet her og nå og den 
identiteten individet ønsker å få i fremtiden. Det 
kan være et ønske om å bli matematiker eller 
elektriker. Poenget er, for dem, at å tette kløften 
mellom aktuell identitet og den ønskede identi
tet kan sees som læring. 

Identitetsutvikling i klasserommet
For å illustrere hvordan sosiomatematiske 
normer er med å utvikle ulik type identitet vil 
jeg vise til forskning gjort av Boaler og hennes 
forskningsteam (Boaler, 2003). Hun viser til en 
undersøkelse der de har sammenlignet klasser 
som har blitt undervist ut fra en tradisjonell 
tilnærming til matematikk med klasser som 
har fått en «reform»tilnærming til matema
tikk. Den tradisjonelle tilnærmingen bar preg 
av at lærer presenterte nytt stoff mens elevene 
lyttet. Dernest reproduserte elevene individuelt 
lærers metode gjennom oppgaveløsning. Auto
riteten var her læreren og læreboka. «Reform»
klassen jobbet med åpne problemer. Ofte 
fikk elevene mulighet til å utforske idéer som 
de senere jobbet med gjennom spill og andre 
aktiviteter. Oppgavene ble alltid løst i samar
beid med medelever. Autoriteten ble her tillagt 
elevene selv. Elevene ble testet både før og etter 
forsøket som varte et år. Resultatene viste at 
tilnærmings måtene ikke hadde noen innvirk
ning på elevenes resultat. Dette forbauset fors
kningsteamet som i utgangspunktet trodde at 
«reform»klassene ville komme bedre ut av det 
enn de som hadde fått tradisjonell undervis
ning. Det forskningsteamet konkluderte med 
er at det ikke er det at elever jobber i grupper 
som er avgjørende, men hvordan de arbeider i 
grupper. Dersom samtalen i gruppene handler 
om at løperne blir trøtte eller ikke etter å ha løpt 
100 m er det jo ganske innlysende at læringsut
byttet ved gruppe arbeid blir lite. Det er heller 
ikke det å høre på lærere som er avgjørende for 

læringsutbyttet hevder Boaler, men hva lærer 
sier og hvordan elever responderer på dette. 
Skal ulike løsningsstrategier diskuteres er det en 
forutsetning at løsningsforslagene er forskjellige 
og at elever er engasjert i vurdering av de ulike 
strategier. Det er ikke nok å bare være opptatt 
av sin egen strategi. 

Den eneste signifikante variabelen i under
søkelsen var dermed læreren selv, konkluderte 
Boaler med. Dette gjorde at forskningsteamet 
valgte å undersøke materialet sitt med fokus på 
læreren. De sammenlignet tre ulike lærere som 
alle underviste etter «reform»tilnærmingen. 

Mr. Life var en ekstremt populær lærer 
som var svært ivrig til å hjelpe elever. Han 
gav dem raskt strukturerte modeller for løs
ning av problemer og loset dem til rett strategi. 
Mr. Freedom derimot, hadde som prinsipp at 
elevene selv måtte finne ut av problemer eller 
spørre medelever. Han ønsket å gi dem rom for 
egne refleksjoner, men fikk elever som både var 
frustrerte og lei seg. Så var det Ms. Conceptual 
som veiledet elevene ved ikke umiddelbart å gi 
dem mulige løsningsstrategier, men heller ikke 
lot dem løse problemene uten hennes hjelp. 
Når elever spurte om svaret var rett svarte hun 
verken ja, nei eller hva tror du. Isteden spurte 
hun om de hadde prøvd med et annet tall, «kan 
du tegne et diagram,» eller «hvordan er dette 
eksempelet i forhold til det foregående vi så 
på?» (Boaler, 2003, s. 8). Det Ms. Conceptual 
tilrettela for er det Boaler kaller «the dance of 
agency,» et begrep hentet fra Pickering (1995). 
Autori teten er her gitt av matematikken selv, 
ikke læreren. «The dance of agency» blir da en 
dans eller vekselvirkning, mellom elevene som 
matematikere og den som har autoriteten: mate
matikken. Boaler hevder, ut fra disse empiriske 
undersøkelsene, at i tillegg til å se på ulike til
nærminger til læring som tradisjonell undervis
ning og «reform»tilnærming, må en også se på 
læreres kommunikasjon med elevene.

Debatter om undervisning og læring dreier 
seg mye om hva som gir best læringsutbytte ut 
fra om elever jobber alene eller i grupper, om en 
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skal nivådifferensiere gruppene eller ha alders
blandede grupper. Ut fra Boalers funn blir dette 
nærmest en meningsløs debatt. Likevel vil ulike 
tilnærminger ha betydning for elevers identitet 
i forhold til matematikk, deres syn på både hva 
matematikk er og hvordan den læres. Historiene 
til elever vil variere ut fra til nærmingsmetode. 
Elever som blir undervist etter tradisjonell 
metode vil nødvendigvis oppleve matema
tikk som en individuell aktivitet mens elever 
i «reform»klasser vil se matematikk som en 
sosial aktivitet. 

I en annen undersøkelse gjort av Boaler 
(2002) ble studentenes identitet i matematikk 
undersøkt. Disse studentene hadde tatt avan
serte kurs i matematikk og blitt undervist ut fra 
tradisjonelt tilnærming. Der fant Boaler at flere 
av studentene, de fleste jenter, ikke ønsket videre 
utdannelse i matematikk fordi de anså seg selv 
som sosiale og de oppfattet matematikk som en 
ensom beskjeftigelse. Studenter som hadde tatt 
tilsvarende kurs, men fulgt en mer reform preget 
undervisning, ble også intervjuet. Her fant de at 
langt flere ønsket å ta videre utdannelse i mate
matikk. 

Sosiomatematiske normer og kvaliteten på 
læringsutbyttet
De sosiomatematiske normene i de tre klasse
romspraksisene jeg har beskrevet er forskjel
lige. Oppgavediskursen er preget av «øvelse 
gjør mester» der lærer gjennomgår nytt stoff og 
elevene trener på tilsvarende oppgaver. Om, og 
i så fall hvordan, de sosiomatematiske normene 
vil påvirke kvaliteten på læringsutbyttet, er et 
spørsmål det muligens ikke er så lett å svare 
på. Forskning gjort av Boaler og Greeno (2000) 
viser at elever som hovedsakelig har jobbet med 
lærebøker har vanskeligere for å bruke kunn
skapen sin i nye sammenhenger enn elever som 
har jobbet prosessorientert. Om kvaliteten 
på læringsutbyttet ut fra dette kan måles ved 
eksamen eller nasjonale prøver stiller jeg meg 
noe tvilende til. Den «dyktige lærer» i oppgave
diskursen vil kunne «spå» hvilke oppgavetyper 

som blir gitt ved slike prøver. Dette minnes jeg 
selv at jeg var ganske så god på i mine yngre 
dager. I dagens skole der resultater på eksame
ner og nasjonale prøver blir offentliggjort, og 
der dette ses på som viktig for skolens renommé, 
er jeg redd fokus vil være mer rettet mot hva 
som gir best resultater enn mot kunnskapens 
nytteverdi i andre sammenhenger. Oppgave
diskursen og tradisjonell tilnærming til læring 
vil gjøre noe med historiene til elevene, og det 
vil påvirke ønsket fremtidig identitet. Ser en 
læring som tetting av kløften mellom «her og 
nå»identitet og ønsket identitet vil læring og 
læringsutbytte bli forskjellig. Dersom identi
teten i matematikk stemmer lite overens med 
deres identitet i andre sammenhenger, vil dette 
kunne føre til at de velger bort matematikk i 
videre utdannelse. 

Bygges de sosiomatematiske normene opp 
slik at elevene får til «the dance of agency» vil 
jeg tro elever får en matematisk kompetanse 
som er overførbar til nye kontekster på en helt 
annen måte enn ved tradisjonell undervisning. 
Den ønskede identiteten vil bli annerledes slik 
at muligens flere har et ønske om videre studier 
i matematikk. Poenget mitt ved å ta med eksem
pelet med pedagogisk styring er for å illustrere 
at gruppearbeid, en form for «reform» tilnær
ming, ikke nødvendigvis gir bedre læringsut
bytte. De sosiomatematiske normene i dette 
eksempelet gir elever fritt handlingsrom i 
forhold til den matematiske samtalen og kan 
begrense læringsutbyttet. På den annen side er 
det viktig å gi elever mulighet til mate matiske 
diskusjoner. Dersom vi loser elevene til rett 
strategi uten å gi dem tid til å fundere, vil vi 
snevre inn handlingsrommet slik at mulighet 
for å ta del i prosesser blir borte. Da vil svaret 
stå i fokus.

Differensieringsproblematikken
MellinOlsen hevder at oppgavediskursen 
skaper behov for differensiering, noe som igjen 
former metodevalg. I dagens skole brukes ofte 
differensierte arbeidsplaner (Klette, 2007), en 
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variant av oppgavediskursen, til nettopp å løse 
denne differensieringsproblematikken. 

Ved endring av Opplæringsloven i 2003 ble 
klassebegrepet fjernet og ansvaret for organi
seringen av elever ble overlatt til den enkelte 
skole for på best mulig måte å utnytte ressur
sene og tilpasse undervisningen til hver enkelt. 
Denne muligheten ble på en del skoler benyt
tet til utstrakt nivådeling av matematikken, til 
tross for at loven fortsatt sier at organisering til 
vanlig ikke skal skje etter faglig nivå. Braathe og 
Otterstad (2010) og deres forskningsteam var 
med i et utviklingsarbeid der klassene i utgangs
punktet var nivådelt i matematikk. Som et ledd i 
utvik lingsarbeidet valgte lærere selv å gå tilbake 
til undervisning i sammenholdte klasser. Hen
sikten ved prosjektet var å bidra til økt lærings
utbytte for elevene i matematikk ved å gå bort 
fra tradisjonell lærebokstyrt undervisning mot 
en kommunikativ og utforskende matematikk
undervisning. Dette prosjektet viser at ved å 
endre de sosiomatematiske normene bort fra 
oppgavediskursen og mot en mer kommu
nikativ undervisning kan behovet for inndeling 
av elever etter matematisk forståelse minske. 
Fokuserer en på ulike løsningsstrategier vil elev
ers ulike forutsetninger i faget kunne medføre 
større spenn i løsningsforslagene. Såkalt enkle 
metoder som for eksempel bruk av tegninger 
og figurer vil kunne være verdifulle bidrag. På 
den annen side stiller dette krav til kommu
nikasjonen i klassen på en helt annen måte enn 
i oppgavediskursen. Læreren må ta ansvar for 
pedagogisk styring av klassen slik at kommu
nikasjonen kan føre til økt læringsutbytte ved 
å fokusere på det matematiske i samtalen. Hvor 
mye vi skal hjelpe elevene og hvordan vi skal 
hjelpe dem, vil også innvirke på læringsutbyttet. 
Ved å tilrettelegge for «the dance of agency» vil 
jeg tro at læringsutbyttet blir større enn ved å 
«overhjelpe» elever slik den populære Mr. Life 
gjorde. At rom for refleksjon er viktig, slik Mr. 
Freedom mente, høres fornuftig ut. Dette betyr 
imidlertid ikke at elever må klare seg på egen 
hånd, de trenger veiledning. 

Om det er grunn til å endre på klasseroms
praksisen ut fra min argumentasjon kan en sette 
spørsmålstegn ved. En omlegging i seg selv er 
ikke nok. Skal det føre til bedre læringsutbytte 
hos elevene må en i tillegg vektlegge kommuni
kasjonen og de sosiomatematiske normer som 
utvikles i klasserommet.

Etterord
Denne artikkelen er et redigert utdrag av et 
essay skrevet som ledd i mitt masterstudium i 
matematikkdidaktikk ved Høgskolen i Oslo. Jeg 
vil takke min veileder, Hans Jørgen Braathe, for 
god veiledning i denne prosessen og Bjørn Sme
stad for hjelp til redigeringen av essayet.
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Christoph Kirfel

Derivasjon uten omveier
Nyere læreverk for den videregående skolen 
baserer ofte fremstillingen av fagstoffet på en 
algebraisk formel og regelorientert filosofi. 
Geometriske tolkninger og intuisjon, samt det 
å arbeide med selve definisjonen av begrepene, 
trer i bakgrunnen. I en tidligere artikkel i TAN
GENTEN (nr. 2 / 2009) har jeg tatt til orde for 
en mer geometrisk tilnærming til arbeidet med 
integrasjon enn det man finner i nyere læreverk. 
Dagens læreverk ser i all hovedsak integrasjon 
som antiderivasjon, og følgelig sterkt algebrai
sert. Den geometriske tolkningen av integraler 
som areal er tonet betydelig ned i læreverkenes 
fremstilling, det samme gjelder derivasjon. Også 
her hvor en geometrisk intuitiv tolkning skulle 
være det mest nærliggende finner vi fremstil
linger som pakker resonnement inn i et kompli
sert formelapparat som forkludrer den direkte 
tilgangen til stoffet for eleven. 

Et eksempel fra læreverket Sinus vil kunne 
illustrere poenget. Det gjelder derivasjon av en 
potensfunksjon: f(x) = xn. I boka for 1T presen
teres kun regelen for derivasjon av potensfunk
sjoner helt uten begrunnelse, men i grunnboka 
for R1 (s. 280) leser vi:

f(x) = xn = (eln x)n = e(ln x)n = en ·ln x = eu(x)

der u(x) = n·ln x. Da er u'(x) = n·(ln x)' = n·1/x.
Dermed er

.

Her går man altså veien om både kjerneregelen, 
eksponentialfunksjonen, logaritmer og deres 
deriverte. Forståelsen og intuisjonen er det 
ingen som tar hensyn til. Derivasjon blir til et 
spørsmål om anvendelse av regler, selv om man 
med letthet kan utvikle de samme resultatene 
direkte fra definisjonen.

I denne artikkelen vil jeg vise at vi kan unngå 
bruk av kompliserte og sammensatte regler, og 
tilbakeføre derivasjonen av de funksjonene en 
jobber med i skolesammenheng til noen enkle 
omforminger av definisjonen av stigningstall. 

Figur 1

Christoph Kirfel
Universitetet i Bergen
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Dermed blir veien til den intuitive geometriske 
forståelsen kort.

I denne sammenhengen er (kanskje over
raskende) eksponentialfunksjonen f(x) = ex den 
enkleste å starte med. 

Vi er altså på jakt etter stigningstallet for 
tangenten, og bruker definisjonen av denne:

Det eneste vi har brukt er multiplikasjonsegen
skapen til eksponentialfunksjonen: ex + h = ex eh. 
Vi ser her uten videre at den deriverte av ekspo
nentialfunksjonen selv er en eksponentialfunk
sjon multiplisert med en konstant. Denne kon
stanten: 

kan tolkes som den deriverte til eksponential
funksjonen i x = 0. Det betyr at dersom man 
kjenner den deriverte av eksponentialfunksjo
nen i ett eneste punkt, nemlig x = 0, så kjenner 
man den overalt. 

Her får elevene i hvert fall en kvalitativ 
opplevelse av den deriverte av eksponential
funksjonen på noen få linjer og uten å måtte 
bruke mange regler og algebra. Prisen man 
betaler om man bruker denne fremstillingen er 
den manglende konstanten som det gjenstår å 
bestemme. 

Bemerkning 1: Argumentasjonen gjel
der ikke bare for eksponentialfunksjonen 
med grunntall e, men også for h(x) = 2x

 eller 
k(x) = 10x og alle andre eksponentialfunksjo
ner. Forskjellen vil da bare være konstantene. 
Ved å kreve at C = f '(0) = 1 vil vi faktisk kunne 
definere eksponentialfunksjonen som hører til 
Eulertallet e.

For potensfunksjoner f(x) = xn

 kan man 
argumentere på en liknende måte. Også her 
skal vi bare benytte oss av den mest elemen
tære egenskapen ved potensfunksjonen, nemlig  
(rx)n = rnxn.

Igjen starter vi helt enkelt med definisjonen, 
men i en for noen muligens litt uvant forkled
ning (se bemerkning 2):

Igjen kan eleven se at den deriverte av en potens
funksjon f(x) = xn

 selv er en potensfunksjon, der 
graden er redusert med en. Riktignok dukker 
det også her opp en konstant som metoden ikke 
klarer å bestemme. Denne gangen er konstanten 
lik den deriverte i punktet x=1. Igjen får elev
ene en rask kvalitativ opplevelse av den deri
verte uten masse formalismebruk. Men som i 
det første eksempelet mangler vi en konstant. Se 
slutten av artikkelen for beregning av C. 

Bemerkning 2: Noen steder finner vi defi
nisjonen av den deriverte fremstilt på følgende 

måte: . Dette er selvsagt 

ekvivalent med . Da 

er det lett å se at også  

er en annen ekvivalent variant. Man tenker da 
slik at man tar utgangspunkt i en verdi x. Så 
øker man denne verdien, ikke ved å legge til et 
lite tall h, men ved å gange tallet med en faktor 
r som er noe større enn 1. Stigningstallet er da 
selvsagt forholdet mellom differansen av de til
hørende funksjonsverdiene og differansen av 
xverdiene. Grenseprosessen der rx og x skal 
nærme seg hverandre, krever nå rimelig nok at 
r Æ 1. En slik fremstilling som krever litt arbeid 
med selve definisjonen av den deriverte, mener 
jeg er verdifullt da det er med på å gjøre elevens 
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begrep om den deriverte mer robust.

Det overraskende er at også logaritmefunk
sjonen f(x) = ln(x) føyer seg pent inn i rekken, 
bare se! Igjen er det kun den mest elemen
tære egenskapen ved logaritmen som brukes: 
ln(rx) = ln r + ln x.

Denne gangen kan vi skrive

og vi får uten videre Cx –1 som den deriverte av 
logaritmefunksjonen. Heller ikke her klarer 
metoden å bestemme konstanten, men vi ser 
at den svarer til den deriverte av funksjonen i 
punktet x = 1. 

Bemerkning 3: Den samme argumentasjo
nen vil gjelde for alle andre logaritmefunksjoner 
(slik som toerlogaritmen eller tierlogaritmen) 
som jo også oppfyller f(rx) = f(r) + f(x). Ved å 
kreve at C = f '(1) = 1 vil en igjen kunne definere 
den naturlige logaritmefunksjonen blant alle de 
andre logaritmefunksjonene.

For de trigonometriske funksjonene blir 
argumentasjonen helt tilsvarende. Vi ser her 
bare på sinusfunksjonen f(x) = sin(x):

Her satte vi g(x) = cos(x). Nå vet vi at cos(0) = 1, 
og at cosinusverdiene for tall litt større og litt 
mindre enn 0 er mindre enn 1. Dermed har 
cosinusfunksjonen et maksimalpunkt ved 
x = 0. (Siden cosinus av en vinkel er definert 
som den loddrette projeksjonen av en enhets

vektor på xaksen, må denne projeksjonen alltid 
være mindre eller lik enhetsvektorens lengde, 
altså mindre eller lik 1, se figur 2). Dermed er 
g'(0) = 1, og vi har f(x) = f '(0)cos(0).

Addisjonsteoremet

 sin(x + h) = sin(x)cos(h) + cos(x)sin(h)

er muligens mindre kjent for elevene enn de ele
mentære egenskapene ved eksponentialfunksjo
nen, potensfunksjonen og logaritmefunksjonen 
som vi benyttet tidligere.

For cosinusfunksjonen kan man argumen
tere på en liknende måte.

Tidligere i artikkelen lovet vi å bestemme 
«derivasjonskonstanten» i tilfellet f(x) = xn. Vi 
så at konstanten var bestemt på følgende måte:

.

Nå kan vi lett overbevise oss om at 

(r – 1)(rn – 1 + rn – 2 + rn – 3 + ··· + r + 1) = rn – 1

ved å gange ut produktet på venstre side. 
Dermed får vi

Figur 2
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Andre fremstillinger benytter seg gjerne av den 
binomiske læresetningen

når man skal finne de deriverte for en potens
funksjon f(x) = xn. Det ser ofte slik ut:

En slik fremstilling er selvsagt mye mer kre
vende for elevene siden den forutsetter kjenn
skap til binominalkoeffisienter.

Følgende eksempel illustrerer fordelen av å 
kunne tenke i andre baner enn kun en additiv 
tolkning av grenseprosessen, altså 

.

Vi skal se en ny multiplikativ tolkning i aksjon. 
Vi betrakter rotfunksjonen . Vi ser på 
r 2x som nærmer seg x når r går mot 1. 

På samme måte kan man nå argumentere for 
en potens med brudden eksponent f(x) = xm/n. 
Vi ser på r nx som nærmer seg x når r går mot 
1 og får

Jeg håper at denne fremstillingen har vist at det 
er fullt mulig å gi enkle forklaringer på deriva
sjonsreglene som bygger kun på definisjonen, 
elementære regneregler og den geometriske 
forståelsen av den deriverte som en tangent
stigning. Dermed håper jeg at de som ikke er 
fornøyd med fremstillingen i moderne læreverk 
har fått et supplement som kanskje fungerer for 
elevgrupper som krever forklaring og ikke nøyer 
seg med regler.

Holmboeprisen 2011

Husk nominasjoner til Holmboeprisen 2011.
Se holmboeprisen.no
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Gert Monstad Hana

Definisjoner
I matematikkfaget møter en, som i alle fag, en 
god del termer som det er nødvendig å kjenne 
til og forstå for å kunne delta i fagets diskurs. 
Sammen med termene møter man en beskri
velse av deres betydning, en definisjon. I denne 
artikkelen vil jeg se nærmere på rollen til defi
nisjoner i matematikkfaget.1 Kjennskap til disse 
rollene kan være nyttige for lærere for å vurdere 
hensiktsmessigheten til definisjoner en bruker 
i undervisningen og til å gi et fleksibelt forhold 
til definisjoner. Kunnskap om definisjoner og 
deres rolle er vesentlig i kommunikasjon om 
matematikk, og kompetanse omkring dette vil 
kunne påvirke måten en behandler og snakker 
om definisjoner. Rollene gir et sammensatt svar 
på spørsmålet om hvorfor definisjoner i så stor 
grad blir benyttet innenfor matematikkfaget. 
Artikkelen gir et overordnet blikk på definisjo
ner, og jeg trekker frem perspektiv og problem
stillinger knyttet til definisjoner som er aktu
elle for matematikkundervisning. Artikkelen er 
ment å gi et språk for å snakke om definisjoner 
i matematikkfaget. Definisjoner er på ingen 
måte et trivielt tema, og både det å lage og forstå 
dem kan være problematisk. Det problematiske 
ligger ikke bare i den enkelte definisjon. Dette 

understrekes av Edwards & Ward (2004) som 
skriver «[Ward] was surprised to see difficulties 
arising from the students’ understanding of the 
very nature of mathematical definitions, not just 
from the content of the definitions.»

Rollene til definisjoner
En definisjon er en beskrivelse av betydningen 
til et ord eller uttrykk. En setning som «Et kva
drat er en firkant hvor alle vinklene er like store 
og alle kantene er like lange» kan ses på som en 
definisjon. Det er da ordet «kvadrat» som defi
neres.2 Definisjoner har flere viktige funksjoner. 
De skal
– bidra til enklere og mer konsis språkbruk,
– sikre felles og forståelig språkbruk,
– være matematisk fruktbare

I en klassifisering av definisjoners rolle (se 
Hana, Innsendt, a, b) blir disse punktene rela
tert til tre hovedkategorier, hhv. logiske, øko
nomiske og strukturelle roller. Her vil jeg gi en 
introduksjon til disse tre kategoriene, som vil 
bli illustrert gjennom begrepet median. Figur 1 
gir en visuell oversikt av klassifiseringen.

Definisjoner er et viktig matematisk red
skap. Å håndtere definisjoner innebærer mellom 
annet
– å kunne forstå en definisjon, f.eks. å forstå 

at dersom en definerer et rektangel som «en 
firkant med fire retter vinkler,» så er det 

Gert Monstad Hana
Høgskolen i Bergen
Gert.Monstad.Hana@hib.no
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uten betydning om alle sidene er like lange 
eller ei

– å kunne bruke definisjoner til å forstå 
matematiske utsagn og gyldigheten til 
slike; f.eks. å se at et utsagn som «alle kva
drat er rektangler» følger av definisjonene

– å kunne veksle mellom ekvivalente defi
nisjoner; for eksempel å vite at utsagnene 
«en firkant med fire rette vinkler» og «en 
firkant med tre rette vinkler» begge beskri
ver samme klasse geometriske figurer, og 
kunne velge den som passer best i en gitt 
situasjon

– å kunne avgjøre om matematiske objekter 
tilfredsstiller en definisjon; for eksempel 
gitt en firkant, å kunne avgjøre om den er 
et rektangel

Ofte kan definisjoner være latente i utsagnet og 
først blir tydelige etter en kjede med definisjo
ner som i oppgaven «Løs 5x + 3 = 4.» Her står 
«løs» for «løs likningen»; «å løse en likning» er 
«å finne alle løsningene»; «en løsning til en lik
ning» er verdier av variablene i likningen slik 
at likningen er sann; «en likning er sann» er 
et utsagn om at de to sidene av likhetstegnet 
har samme verdi. Dette nøstet av definisjoner 
kan være hensiktsmessig for å forstå hvorfor en 

setter opp en likning fra en situasjon og å løse 
den gir informasjon om situasjonen. Det kan 
også forklare rent matematiske forhold, som 
hvorfor det å sette prøve er relevant i liknings
løsning.

De Villiers (1994) bruker begrepet funksjo
nell forståelse. Dette innebærer å forstå hvilken 
rolle og funksjon nye ord og matematiske kon
strukter som definisjoner har i matematikken. 
Å kunne håndtere definisjoner som beskrevet 
her er en del av en slik funksjonell forståelse. 
Som lærer må en behandle flere forhold knyttet 
til definisjoner, eksempelvis
– vurdere hvilken definisjon passer best for 

de matematiske problemstillingene som 
håndteres

– koble forskjellige definisjoner av samme 
begrep slik at elevene får erfare at de fak
tisk beskriver det samme

– få frem at det faktisk må gjøres bevisste 
valg ved definering av termer

Disse forholdene er kontekstavhengige. Hva en 
legger vekt på vil variere fra situasjon til situa
sjon.

Den økonomiske rollen
Det går an å omtale definisjoner i økonomiske 
termer. Definisjoner gjør at vi kan spare tid 
og plass; vi kan bruke definisjoner til å veksle 
mellom forskjellige utsagn med samme betyd
ning. Dette inngår i den økonomiske rollen som 
markerer besparelsen som ligger i definisjoner. 
Den økonomiske rollen forteller at definisjoner 
bidrar til enklere og mer konsis språkbruk.

En komponent av den økonomiske rollen er 
den komprimerende rollen: definisjoner gjør det 
mulig å uttrykke seg konsist ved å bruke færre 
ord. At vi kan bruke ordet median i stedet for å 
måtte skrive eller si hele definisjonen hver gang 
vi bruker begrepet er besparende både tids og 
plassmessig.

En annen komponent er den kondenserende 
rollen: definisjoner gjør at vi kan tenke på 
begrepet som en enhet. Definisjoner gjør begrep 

Figur 1 Klassifisering av rollene til definisjoner i 

matematikken.
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mer faste og forenkler bruken. Uten et ord for 
begrepet median ville det vært betydelig van
skeligere å benytte dette begrepet i samtaler og 
argumentasjon. En definisjon av ordet median 
gjør begrepet mer håndfast fordi det gir en refe
ranse for betydningen av ordet. Det forhindrer 
en vag bruk av ordet.

En tredje komponent er den stedfortredende 
rollen: for et vilkårlig matematisk utsagn kan en 
bytte ut ordene i utsagnet med deres definisjo
ner og få et nytt utsagn med samme betydning. 
En stipulativ definisjon er en «… uttalelse om 
at to uttrykk skal bety det samme i en viss kon
tekst.» (Gullvåg, 1990, s. 121). I formell matema
tikk er definisjoner stipulative. Det at en alltid 
kan «gå tilbake til definisjonen» for å utdype 
betydningen av et utsagn er sentralt innenfor 
matematikken, og ligger som basis for en anselig 
mengde matematisk argumentasjon. At en elev 
når han leser ordet median kan bytte det ut med 
definisjonen, gjør at han kan benytte innholdet 
i definisjonen til å løse en problemstilling han 
står overfor, eksempelvis å finne medianen til 
en datamengde. I skolematematikken er det, 
spesielt på barneskolen, ikke nødvendig å se på 
definisjoner som stipulative. En arbeider gjerne 
med definisjoner som rent deskriptive. Elever 
er vant til at definisjoner er deskriptive: hører 
de et ord brukt ofte nok regner de med å forstå 
hva det betyr. For fagtermer med en bestemt 
betydning er ikke dette alltid like hensikts
messig. Som lærer må en her finne en passende 
balansegang.

Den økonomiske rollen gjør det naturlig å 
stille følgende spørsmål når en vurderer defini
sjoner med tanke på bruk i klasserommet: Tren
ger vi ord for disse begrepene? Er dette begrep 
det er greit å arbeide med og bruke uten egne 
ord for dem? Vil vi bruke begrepene ofte nok 
til at de er nødvendige? Vil elevene ha behov for 
dem senere eller bare akkurat nå?

Den logiske rollen
Den logiske rollen er en samlebetegnelse for at 
definisjoner brukes for å sikre presisjon i språket 

og for å sikre at en term blir brukt på samme 
måte av deltakerne i diskursen. Denne rollen 
peker da mot at definisjoner skal sikre felles og 
forståelig språkbruk. Den logiske rollen har for
skjellige aspekter ved seg.

Rollen inkluderer at definisjonen skal sikre 
forståelse for betydningen til begrepet. Dette 
peker mot at ord og uttrykk ikke bør innfø
res eller brukes uten at det også arbeides med 
forståelse for deres betydning. For median vil 
dette si at en ikke arbeider med ordet median 
uten at klassen på et tidspunkt har fått beskre
vet betydningen av ordet. Det blir likevel et 
spørsmål om hva slags beskrivelse en skal gi: 
skal en gi en beskrivelse som omfatter median 
til alle mulige numeriske datasett eller skal en 
først bare arbeide med datasett hvor media
nen er med i datasettet og hvor en begrenset 
beskrivelse derfor vil være nok for den aktuelle 
timen?

Definisjoner avgrenser ekstensjonen til et 
begrep. Dette vil si at definisjonen skal kunne 
brukes til å avgjøre om noe tilfredsstiller defini
sjonen eller ikke. For begrepet median vil dette 
si at gitt et datasett og et tall a, så skal defini
sjonen til median kunne brukes til å avgjøre 
om tallet a er medianen til disse dataene eller 
ikke. Definisjonen skal altså kunne brukes til å 
avgjøre hva begrepet omfatter (og ikke omfat
ter). 

Definisjoner kan også fjerne flertydigheten 
til et begrep. Ofte kan et ord forstås på flere 
forskjellig måter, definisjonen velger ut én av 
disse. En definisjon av ordet median klargjør 
hvilken av forskjellige alternativ som brukes 
når datasettet inneholder et jevnt antall data. 
Ordene median og gjennomsnitt står for for
skjellige, men relaterte, betydninger av uttryk
ket «midten av». 

Definisjoner har også en denominativ funk
sjon. Det vil si at definisjonen navngir det som 
defineres. Gjennom definisjonen vet en hva 
begrepet kalles. En definisjon av ordet median 
forteller at det er noe som heter median, og at 
dette noe er gitt av beskrivelsen i definisjonen.
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Matematikk blir gjerne sett på som et strin
gent fagfelt, og muligheten til å bruke matema
tiske termer med den stringens og presisjon som 
kreves i enkelte situasjoner ligger i tilfredsstillel
sen av den logiske rollen. I skolematematikken 
er ikke ofte en slik presisjon verken nødvendig 
eller ønskelig; her må en som lærer gjøre hen
siktsmessige valg.

En definisjon er altså med på å sikre en felles 
oppfatning av et ord. Dette er langt mindre tri
vielt enn en skulle tro. Jeg har flere ganger bedt 
en klasse med lærerstudenter om å selv definere 
ordet «firkant». Dette er en aktivitet som etter 
hvert oppfattes som frusterende for dem. For 
etter hvert forslag de kommer med så kommer 
jeg med et eksempel som ikke passer med deres 
definisjon. Det kan være et eksempel på en 
gemetrisk figur som tilfredsstiller definisjonen, 
men som klassen ikke anser som en firkant. 
Eller et eksempel på en figur som ikke tilfreds
stiller definisjonen, men som klassen anser 
som en firkant. Denne aktiviteten illustrerer 
hvor komplekst det er å beskrive presist selv ord 
som «firkant» som vi er relativt fortrolige med. 
Aktiviteten har også vist noe annet, nemlig at 
studentene ikke har en felles oppfatning av hva 
en firkant er. Det er alltid minst én figur som 
klassen er uenig om er en firkant eller ikke. For 
kommunikasjon oss i mellom vil det være nyttig 
at vi er enige om hva et ord betyr – her kommer 
den logiske rollen til definisjoner inn. Det kan 
også være nyttig å være klar over at andre ikke 
nødvendigvis bruker ord i samme betydningen 
som vi selv gjør. Ofte vil det å etterspørre betyd
ningen være med på å sikre felles språkbruk.

Innenfor mange fag er det slik at ettersom en 
arbeider med et begrep og utvikler forståelse for 
det, så utvikler også betydningen av ordet seg. 
Dette vil også være tilfelle i skolematematikken 
hvor begrep som addisjon får en annen betyd
ning etter hvert som en begynner å arbeide med 
negative og rasjonale tall. I matematikken er det 
derimot slik at en definisjon anses å låse fast 
betydningen av et ord for alltid, dvs. til en ny 
definisjon av ordet blir gitt. I skolematematik

ken er ikke dette alltid tilfelle; begrep kan bli 
utvidet uten at elvene møter på en ny definisjon 
av begrepet. Dette kan gi fragmentert kunn
skap da den matematiske meningen blir skjult 
for elevene. Å arbeide med et navngitt begrep 
uten å kjenne en beskrivelse av dets betydning 
som kan relateres til den aktuelle aktiviteten vil 
være uheldig dersom ikke betydningen tas opp 
i etterkant.  

Den logiske rollen gjør det naturlig å stille 
følgende spørsmål når en vurderer definisjoner 
med tanke på bruk i klasserommet: Er defi
nisjonene forståelige? Er de flertydige? Er det 
klart hva definisjonen beskriver og hva den ikke 
beskriver?

Den strukturelle rolle
Ord i matematikken bør ikke innføres for å 
innføre nye ord og utvide vokabular, men fordi 
det nye ordet beskriver et begrep det er behov 
for hos elevene i deres matematiske virksomhet. 
Definisjoner i matematikken er uhensiktsmes
sige dersom begrepet som defineres ikke skal 
brukes i og innehar potensial til videre mate
matisk arbeid.

En struktur på en mengde objekter er her 
en samling relasjoner til og mellom objektene. 
Begrep som median står i relasjon til et bestemt 
datasett; den gir også en relasjon mellom ele
mentene i datasettet. Denne relasjonen beskrives 
i definisjonen til median. Samtidig kan relasjo
nene mellom medianene til forskjellige datasett 
brukes til å si noe om relasjonene datasettene i 
mellom.

Definisjoner gjør det mulig å knytte sammen 
egenskapene ved forskjellige objekt. Definisjo
nen til en median gir en måte å knytte sammen 
elementene i et datasett. I seg selv er disse ele
mentene uavhengige av hverandre (dersom man 
ser på det rent matematisk, som oftest er det en 
reell kontekst til stede som gir en sammenheng 
mellom dataene), men begrep som median gjør 
det mulig å beskrive en samlet egenskap ved alle 
dataene i datasettet. Definisjonen til median 
beskriver denne egenskapen og gir dermed en 
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struktur på datasettet. Definisjoner vil på denne 
måten organisere de objektene som er med i 
definisjonen (i dette tilfellet datasettet med dets 
element). At definisjoner brukes til å organisere 
og å tydeliggjøre, kaller jeg den strukturgivende 
rollen til definisjoner. For en lærer blir det om å 
gjøre å benytte og legge opp til definisjoner som 
er hensiktsmessige med tanke på å organisere og 
å tydeliggjøre struktur.

Samtidig er det sånn at definisjoner bestem
mer innholdet til det matematiske begrepet. Når 
definisjonen er gitt er strukturen bestemt. Ordet 
median kan brukes til å beskrive litt forskjellige 
begrep alt etter hva som skjer når det er et jevnt 
antall element i datasettet. Når en har gitt en 
definisjon for ordet median, er dette bestemt. 
Det at definisjonen bestemmer den matematiske 
strukturen kaller jeg den strukturbestemmende 
rollen.

De strukturgivende og strukturbestem
mende rollene inngår i den strukturelle rollen. 
Den strukturelle rollen handler om at definisjo
ner har en matematisk hensikt, og at de former, 
påvirker og muliggjør matematiske handlinger. 
Det er den strukturelle rollen som beskriver at 
definisjoner påvirker det matematiske land
skapet. Den strukturgivende rollen viser oss 
mulige veier å gå, mens den strukturbestem
mende rollen gir oss kartet vi benytter i land
skapet.

For alle definisjoner har en mange valg når 
det gjelder hva som defineres og definisjonens 
formulering. Alltid når det brukes en defini
sjon ligger det en intensjon bak. De forskjellige 
rollene til en definisjon kan gjøre intensjonen 
mer tydelig og forenkle vurderinger av hensikts
messigheten til en definisjon.

Definisjoner er nødvendige også i skole
matematikken. Av naturlige årsaker er strin
gensen vanligvis slakkere i skolematematikken. 
Blant annet blir mange begreper brukt på skolen 
uten at en bryr seg med en formell definisjon. 
Det vil være et mål at elever greier å reflek
tere over innholdet i definisjoner de møter og 
behersker å dra nytte av dem både til å vurdere 

matematiske utsagn og i egen problemløsning.  
Definisjoner en møter i klasserommet beskriver 
vanligvis ikke bare et matematisk begrep som 
elevene har møtt på, men peker også fremover 
mot begrepets funksjon. Å ha denne funksjonen 
i tankene når definisjonen gis vil kunne være 
nyttig for å begrunne definisjonens innhold og 
til å kunne plassere det som defineres i forhold 
til andre begrep.

Den strukturelle rollen gjør det naturlig å 
stille følgende spørsmål når en vurderer defi
nisjoner med tanke på bruk i klasserommet: 
Har definisjonen et matematisk potensial? Gir 
den struktur og organisering til en problem
stilling klassen møter/har møtt? Gir defini
sjonen mulighet til å gå videre med begrepet og 
se på de matematiske strukturene begrepet og 
dets bestanddeler inngår i? Finnes det en alter
nativ definisjon av begrepet som fremhever det 
jeg ønsker å få frem?

Definisjoner av median
Å definere ordet median er ikke en triviell 
affære. Intuitivt kan medianen ses på som et 
tall som skiller den nedre halvdel av datasettet 
fra den øvre halvdelen. Ta følgende forslag på 
en definisjon:

M0. Sorter elementene i et numerisk data
sett i stigende rekkefølge. Medianen er det 
tallet i rekken som er sånn at det er like 
mange tall i rekken mindre enn tallet som 
det er tall større en tallet.

Ved denne definisjonen vil mange numeriske 
datasett ikke få en median. Det blir problemer 
for enkelte datasett med jevn størrelse og enkelte 
datasett med flere like data, eksempelvis (1, 2, 3, 
4) og (1, 1, 2). Dette er uhensiktsmessig, etter
som vi ønsker å bruke medianer til å si noe om 
datasettet i forhold til andre datasett. Definisjo
nen bør omfatte så mange mulige datasett som 
mulig. Ser vi på definisjon M0 er det en struk
tur på datasettet som er essensiell for at vi kan 
snakke om «midten», nemlig at vi kan ordne 
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dataene i en rekkefølge. Ut ifra dette vil det 
beste vi kan håpe på være å utvide definisjonen 
til å gjelde alle numeriske datasett. Dette vet vi 
kan gjøres, ettersom vi kjenner medianbegrepet 
fra før. Dersom vi ønsker å utvide definisjonen 
finnes det flere måter å gjøre dette på; f.eks. om 
vi velger å la medianen være ett tall eller flere.3

Strukturen som ligger til grunn for defini
sjonen M0 kan utvides til også å gjelde andre 
numeriske datasett slik at den utvidede defini
sjonen samsvarer med definisjoner som vanlig
vis brukes i skolen. Ved å utvide definisjonen 
M0 får vi definisjonene M1–M3 under. Det er 
lurt å overbevise seg selv om at disse definisjo
nene definerer akkurat det samme tallet i alle 
tilfeller. Vi får tre forskjellige definisjoner av 
median som samsvarer med den definisjonen 
som normalt brukes i skolen.

M1. Sorter elementene i et numerisk 
datasett i stigende rekkefølge. Dersom 
rekken inneholder et odde antall element, 
er medianen det midtre tallet i rekken. 
Dersom rekken inneholder et jevnt antall 
element, er medianen tallet som ligger midt 
mellom de to midtre tallene i rekken.

M2. Sorter elementene i et numerisk data
sett i stigende rekkefølge. La den ordnede 
rekken være x1, x2, …, xn. Dersom n er 
odde, er medianen x (n + 1)/2. Dersom n er 
jevn, er medianen (xn/2 + x (n+2)/2)/2.

M3. Sorter elementene i et numerisk data
sett i stigende rekkefølge. Stryk det første og 
siste tallet i rekken. Gjenta helt til rekken 
bare inneholder et eller to tall. Dersom 
rekken inneholder et tall er medianen dette 
tallet. Dersom rekken inneholder to tall er 
medianen gjennomsnittet av disse tallene.

Disse alternativene er noe mer omstendelige enn 
alternativ M0. Dette er vanlig ved definisjoner. 
For å få definisjonen til å beskrive akkurat det 
vi ønsker og beskrive alle tilfellene vi ønsker kan 

de fort bli omstendelige. Matematiske definisjo
ner blir ofte sett på som unødvendig kompliserte 
og omstendelige. Det vil derfor være nødvendig 
å gå inn i hver del av definisjonen for å forstå 
hvorfor den er formulert som den er.

Definisjon M4 viser en helt annen måte å 
tenke på median.

M4. Medianen er det tallet slik at summen 
av avstandene (regnet uten fortegn) til 
verdiene i datasettet er minst.4

Definisjonene kan brukes til å argumentere for 
gyldigheten til matematiske utsagn som inne
holder ordet median. For eksempel «media
nen til et datasett blir uforandret eller mindre 
dersom en tar vekk det største tallet i dataset
tet» eller «medianen til et datasett aldri er lik 
gjennomsnittet til datasettet». For å vurdere 
gyldigheten til det andre utsagnet må en også 
se på definisjonen til gjennomsnitt. Det første 
utsagnet er sant. Det andre utsagnet er galt, 
og ved å bruke en hensiktmessig definisjon av 
gjennomsnitt kan man få gode betingelser for 
når medianen er lik gjennomsnittet. Medianen 
har noen fordeler ovenfor gjennomsnitt. Ser en 
på definisjonene av median ser en at medianen 
bare er avhengig av de verdiene som ligger rundt 
midten av datamaterialet.5 Ser en på en defini
sjon av gjennomsnitt (se Hana, Innsendt, c) er 
det tydelig at gjennomsnittet er påvirket av alle 
verdiene i datamaterialet. Spesielt blir gjennom
snittet sterkt påvirket av verdier som avviker 
vesentlig fra resten av datamaterialet (såkalte 
ute liggere). Dette gjør at medianen kan være 
nyttig til å beskrive datasett som inkluderer 
avvikende verdier.

Definisjonene er selvfølgelig bare en del av 
kunnskapen som er nødvendig om et begrep. 
For eksempel er det for sentralmål også viktig å 
vite noe om sammenhengen mellom de forskjel
lige sentralmålene og om et bestemt sentralmål 
er hensiktsmessig eller ikke i en gitt situasjon.
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Noter
1 Artikkelen er grunnet i forskning omkring 

definisjoners rolle i matematikken (Hana, 
Innsendt a, b) som en del av forskningspro-
sjektet Læringssamtalen i matematikkfagets 
praksis (LIMP, www.hib.no/fou/limp) ved 
Høgskolen i Bergen.

2 Ordet kvadrat representerer det matema-
tiske begrepet kvadrat. Ordet kvadrat er 
ikke begrepet, men det brukes til å omtale 
begrepet. Selve begrepet kvadrat innbefat-
ter mer enn bare ordet og dets definisjon, 
som visuelle fremstillinger og egenskaper 
ved kvadrat.

3 Dette er et reelt valg. De fleste lærebøker i 
norsk grunnskole velger å la medianen være 
et entydig bestemt tall. Det finnes derimot 
enkelte anvendelser hvor en lar medianen 
være to tall (vanligvis kalt den nedre og den 
øvre medianen). Et eksempel er innenfor 
heltallsaritmetikk. I heltallsaritmetikk arbei-
der vi bare med hele tall, og ikke brøk. Det 
å arbeide med to medianer for enkelte data-
sett sikrer da at vi slipper å få en brøk som 
svar når vi beregner medianen. Heltallsa-
ritmetikk blir brukt i mange datasammen-
henger, da en datamaskin i utgangspunktet 
bare kan regne med heltall. Det finnes også 
situasjoner hvor en tillater uendelig mange 
forskjellige medianer. En mulig definisjon er 
da: «En median til et datasett er et tall slik 
at minst halvparten av verdiene i dataset-
tet er større enn tallet og minst halvparten 
er mindre.» Med en slik definisjon blir alle 
reelle tall mellom 2 og 5 median til dataset-
tet 1, 2, 2, 5, 8, 9. En annen måte å utvide 
definisjonen på er å tillate uendelig mange 
verdier i datamaterialet. Dette kan være 
tilfelle i en sannsynlighetsfordeling. For en 
ordnet sannsynlighetsfordeling defineres 
medianen som et tall m slik at 

 P(x £ m) = P(x ≥ m) = 1/2.

 Medianen deler da populasjonen i to like 
sannsynlige deler.

4 Eksempel: 2, 4, 5, 5, 7. Avstanden fra 
medianen 5 til disse verdiene er hhv. 3, 1, 
0, 0, 2. Den samlede avstanden blir da 6. 
Avstanden fra 3 til disse verdiene er hhv. 
1, 1, 2, 2, 4, med samlet avstand 10. For 
gjennomsnittet, som er 4,6, er den samlede 
avstanden 6,4. Den samlede avstanden blir 
6 for medianen 5, men større for alle andre 
verdier. Det er en vanlig feilslutning å tro at 
gjennomsnittet, og ikke medianen, er tallet 
som oppfyller egenskapen i definisjon M4. 
Jeg har sett en artikkel som ser på elevers 
misoppfatninger av gjennomsnittsbegrepet 
hvor forfatterne selv gjør denne feilen. Defi-
nisjon M4 er bare ekvivalent med definisjon 
M1–M3 i tilfeller med et odde antall tall.

5 Statistikere sier at medianen er robust, den 
er normalt lite påvirket av endringen til en 
enkelt verdi i datasettet. Dette følger greit 
av definisjonene M0–M3, men ikke fult så 
enkelt av M4. Definisjonen M4 er derimot 
god til å fortelle oss hvorfor medianen er 
representativ for hele datasettet. Dette er 
ofte tilfellet. Selv om definisjoner er logisk 
ekvivalente så vil de ofte vektlegge forskjel-
lige egenskaper ved begrep.
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Jan M. Nordbotten, Helge K. Dahle 

Eit innblikk i  
produksjon av olje og gass 
Det er ingen løyndom at matematikk har ei 
viktig rolle for utvinning av ressursar på norsk 
sokkel. Men til tross for at realfagsutdanning 
stadig blir trekt fram som sentralt for vidare 
utvikling på sokkelen, er det få som er klar over 
kvifor matematikk er viktig for å få olje ut av 
bakken. Dette har truleg si årsak i at realfags
undervisninga i skulen i liten grad har tradi
sjon for å hente eksempel frå tunge teknologiske 
område som det oljeindustrien representerer. 
Ein grunn kan vere at dei fysiske og kjemiske 
prosessane som skjer når olje og gass blir vunne 
ut frå reservoara er svært kompliserte å skildre. 
Matematisk endar ein opp med modellar gitt 
av kobla system av ikkjelineære differensial
likningar. Som regel kan ein berre finne til
nærma løysingar ved hjelp av datamaskin
utrekningar. Og sjølv om differensiallikningar 
er del av pensum i videregåande skule, må ein ha 
studert matematikk på universitetsnivå før ein 
har bakgrunn for å fullt ut forstå matematikken 
bak modellane. Dette gjer det utfordrande å for

midle eksempel henta frå oljeindustrien. 
I denne artikkelen har vi som mål å vise kor

leis forholdsvis enkle matematiske modellar kan 
gi innsikt i grunnleggjande problemstillingar i 
høve til produksjon av olje og gass. Vi tar dette 
føre oss i tre steg. Først gir vi eit kort oversyn 
over framtidsprognosane for norsk sokkel. Her 
framhevar vi rolla til ny teknologi i høve til å 
betre utvinningsgraden. Det vil seie å få ut så 
mykje av ressursane som mogeleg med gitte 
økonomiske rammer. Deretter ser vi på pro
blem som oppstår ved enkel utvinning av olje 
og gass, gjennom å studere utrekningar knytt 
opp mot trykk og kompressibilitet. Dette gir 
oss samstundes eit verktøy for å forstå korleis 
enkle teknikkar med fordel kan nyttast for å 
auke utvinningsgraden. Til sist ser vi på korleis 
matematikken blir bygd inn i kompliserte reser
voarsimulatorar.

Framtidsutsikter på norsk sokkel
Vi kan sjå på eit oljereservoar som tettpakka 
sand og olje. I mange tilfelle vil det også vere 
gass og vatn mellom sandkorna.

Oljeutvinning i Nordsjøen går ut på å hente 
hydrokarbonar ut av mikroporer i slike reser
voarbergartar som ligg fleire tusen meter nede 
i sedimentære avsetningar, under havbotnen 
gjerne på store havdjup. Det er lett å forstå at 
dette er vanskeleg, og det er rimeleg å rekne med 
at mykje av petroleumsressursane blir liggande 

Jan M. Nordbotten
Universitetet i Bergen
jan.nordbotten@math.uib.no

Helge K. Dahle
Universitetet i Bergen
helge.dahle@math.uib.no
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igjen i reservoaret, rett og slett fordi det er for 
vanskeleg eller kostbart å få dei ut. Nøyaktig 
kva som blir rekna som vanskeleg, og dermed 
kor mykje olje og gass som blir liggande igjen 
i reservoara, kjem an på tilgjengeleg teknologi 
og oljeprisar. Dette er kjernen bak framtids 
ut siktene for norsk oljeproduksjon. 

Trua på at vi gjennom betre teknologi kan 
auke utvinningsgraden er klart illustrert i 
figur 1 a. Den nederste kurva, også kalla for
vitringsbanen, gir den venta produksjonen 
med dagens metodar, inkludert sannsynlege 
nye funn. Det kjem klart fram at vi har nådd 
toppen på oljeproduksjonen, og at i løpet av 
ei tiårs periode vil den venta produksjonsra
ten vere vesentleg mindre enn i dag. Som ein 
kontrast står den øvre kurva, som gir eit esti
mat på mogeleg produksjon gjennom aktivt å 
satse på forskning, utvikling og installering av 
ny teknologi. Dersom vi går litt meir inn i tall
materialet, slik som i figur 1b, kan vi sjå på den 
sannsynlege auka utvinninga fordelt på moge
lege teknologiar. Nokre av teknologiane er godt 
kjende, slik som trykkstøtte med vatn og gass. 
Som eit alternativ ser vi trykkstøtte ved hjelp av 
CO2injeksjon. Dette er ein teknologi som trass i 
ei lang historie i USA og Canada, enno ikkje har 
vore brukt på norsk sokkel. Om CO2injeksjon 
vil lukkast hos oss, og i kva grad det svarer seg 
økonomisk, vil kreve grundig førearbeid.

Eit viktig moment å ta med seg til slutt frå 
figur 1 b er den store mengda påviste ressursar 
som ein reknar som fullstendig utilgjengelege. 
Vi ser at sjøl om alle visjonane let seg gjennom
føre, vil framleis over 30 % av alle ressursane 
vere igjen i reservoara. Den økonomiske verdien 
av desse ressursane er enorm, og forklarer det 
sterke ynskje om auka forståing og kompetanse 
i høve til flyt av væsker i berggrunnen.

Oljeproduksjon med gass som trykkstøtte
I fysikken blir olje og gass sett på som væsker 
sammensatt av mange komponentar. Dette gjer 
at det generelt er komplisert å skildre oppførse
len til olje og gass matematisk. Spesielt vil den 
termodynamiske oppførselen vere vanskelig å 
framstille. Vi skal her gå gjennom ei model
leringsøving, og studere forenklingar som gjer 
det mogeleg å gi nokre enkle vurderingar av 
produksjonen frå eit reservoar. For det første 
skal vi oppfatte reservoaret som ein avgrensa 
tank med gitt volum V og porøsitet f.1 Det pro
duserbare væskevolumet i tanken Vf er dermed  
Vf = fV, kor indeksen f står for fluid eller væske. 
Spesielt skal vi sjå på høvet mellom trykk og 
volum, eller kompresibiliteten til væska. Kom
pressibiliteten utrykker kor lett det er å trykke 
ei væske saman. Når ei væske er i flytande form 
er kompressibiliteten liten, slik som med vatn, 
medan gassar har stor kompressibilitet. Kom

Figur 1 a: To utviklingsbaner for petroleumsproduk-

sjonen på norsk kontinentalsokkel. Kjelde: OD/OED.

Figur 1 b: Potensialet for auka utvinning gjennom ulike 

teknologiar. Kjelde: OD/OED.
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pressibiliteten til olje og gass er interessant i vår 
samanheng fordi væskene i reservoaret er pressa 
saman av vekta av dei enorme massane som ligg 
over reservoaret. Når ein borer ein brønn inn i 
reservoaret, letter ein på trykket, og olje og gass 
strøymer ut fordi væskevoluma utvider seg. 

 I termodynamikken er kompressibiliteten c 
til ei væske definert som 

(1) 

I denne likninga representerer Vf væskevolumet, 
p er trykket i væska. Differansesymbolet, D, gir 
forskjellen mellom to verdiar for ein gitt stor
leik. Generelt er kompressibiliteten ein funksjon 
av trykk, temperatur, og andre storleikar som 
skildrar tilstanden til væska, men vi skal her gå 
utifrå at den er konstant. For å sannsynleggjere 
denne føresetnaden kan vi sjå på tilstandslik
ninga for ein ideell gass:

(2) pV = nRT.

Her er p trykket i gassen, V er volumet, n repre
senterer mengda i mol, R er den universelle 
gasskonstanten, og T er den absolutte tempe
raturen. Vi skal gå utifrå ein isoterm (konstant 
temperatur) prosess slik at høgre sida i likning 
(2) er konstant. Dersom vi endrar trykk og 
volum med verdiane Dp og DV i likning (2) får 
vi med litt algebra at 

 pDV + VDp + DpDV = 0.

Neglisjerer vi produktleddet i dei relativt små 
storleikane Dp og DV, gir dette at kompressibili
teten for ein ideel gass er

 

Vi ser at kompressibiliteten er ei grein av ein 
hyperbel, og for store verdiar av trykket p varie
rer c lite (sjå figur 2). I praksis viser det seg at for 
væskene vi ser på, og med dei trykk og tempera
turar ein finn i typiske geologiske formasjonar, 

er det rimeleg å gå utifrå, at kompressibiliteten 
er konstant. 

Vi skal rekne trykk i bar (1 bar = 105 Pascal, 
som svarer til eit atmosfæretrykk). Eininga for 
kompressibilitet er dermed bar–1. Ved hjelp av 
likninga (1), og ved å bruke DVf = Vf  Vf

0 har vi 
eit enkelt uttrykk for volumendring som konse
kvens av eit gitt trykkfall Dp = p – p0, 

(3) 

Dette utrykket relaterer væskevoluma Vf og Vf
0 

ved to forskjellige trykk p og p0. 
Vi tenkjer oss så at vi startar å produsere 

olje frå eit reservoar gjennom ein produskjons
brønn, og at vi kan bruke tankmodellen til å 
representere reservoaret vårt. Når brønnen 
slutter å produsere har vi målt eit trykkfall 
Dp = p – p0 = –100 bar. Dette er ei enorm trykk
endring som svarer til omlag 100 atmosfære
trykk, eller ei vertikal søyle med vatn på 1 kilo
meter. Kor mykje olje er produsert (i %) av det 
opprinnelige volumet med dette trykkfallet? 
I nordsjøreservoar er oljekompressibiliteten 
typisk omlag c = 10–4 bar–1. Vi ser dermed ved 
innsetting i likning (3) at

 

Altså har vi produsert ca. 1 % av det opprinne
lige oljevolumet. 

Konklusjonen av oppgava over er at vi 
får produsert svært lite olje gjennom såkalla 
primær utvinning fordi olje har liten kom

Figur 2: Kompressibilitet c = c(p) for ideell gass (isoterm 

prosess). Funksjonen c(p) endrar seg lite for store 

verdiar av p.
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pressibilitet. Gass derimot vil ha langt større 
kompressibilitet, kanskje 20–50 gongar større 
enn olje. Det vil difor vere ein fordel om olja 
vi skal produsere ligg under ei gasskappe. Gå 
ut frå at Vf = VO + VG, kor VO er oljevolumet, og 
VG er gassvolumet. Er kompressibiliteten i gass 
cg = 3·10–3 bar–1, får vi frå likning (1) og med ei 
trykkavlastning på Dp = –100 bar, at

 

I denne utrekninga har vi sett bort frå kom
pressibilitet i oljen, sidan vi har sett at den gir 
eit neglisjerbart bidrag på omlag 1 %. Dersom 
gasskappa VG er like stort som oljevolumet, og vi 
produserer berre olje, får vi altså utvunne omlag 
30 % av oljevolumet.

I praksis treng vi ofte eit meir nøyaktig 
utrykk enn det som er gitt i likning (1). Vi ser 
difor på grensetilfellet når Dp og DV er små stor
leikar. I dette tilfellet kjenner vi igjen likning (1) 
som logistikklikninga

(4) 

Vi kan integrere logistikklikninga direkte og får 
løysinga

(5) 

Ei interessant oppgave kan vere å vise kvifor 
(og når) dei to formuleringane (likning (1) og 
(4)) gir tilsvarande resultat ved å samanlikne 
utrykka (3) og (5) for ulike verdiar av trykket p. 
Vi ser dessutan at rett fram derivasjon av ideell 
gasslov (2), med høgre sida konstant, gir eksakt 
at 

 pdV + Vdp = 0,

og vi får dermed

 

Reservoarsimulering
Eit verkeleg oljereservoar har som regel særs 
irregulær geometri og er ofte samansett av 
mange geologiske lag. Dei oljeførande laga er 
danna av sedimentære avsettingar, avgrensa av 
takbergarter og forkastningar, og er i tilegg blitt 
folda og omdanna gjennom ei geologisk historie 
over hundretals millionar år. For å representere 
kompleksiteten i reservoaret byggjer ein reser
voarmodellar som matematisk skildrar geome
trien, dei geologiske eigenskapane, og flytpro
sessane i reservoaret.

 Ein vanleg måte å representere reservoargeo
metrien på er gjennom hjørnepunktsgitter (cor
nerpoint grids): Eit hjørnepunktsgitter er bygd 
opp av ei samling pillarar (enkelte likar å kalle 
dei «strikkepinnar»), som går gjennom reser
voaret. På kvar pillar plasserer ein like mange 

Figur 3 a: Geometrisk modell for Nordsjøreservoar 

basert på hjørnepunktsgitter. Figur 3 a, b og c er 

visualisert ved hjelp av MATLAB Reservoir Simulation 

Toolbox, utvikla av SINTEF.

Figur 3 b: Detaljert utsnitt av modellen gitt i figur 3 a.
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nodar eller hjørnepunkt, slik at ein fylgjer laga 
i reservoaret. Volumet avgrensa av fire nabopil
larar og to nabonodar på kvar pillar blir kalla ei 
hjørnepunktscelle. 

I figur 3 a har vi vist ein geometrisk modell 
for eit oljereservoar basert på eit hjørnepunkts
gitter. Legg merke til forkastningane som går 
gjennom reservoaret og har skyvd laga i forma
sjonen frå kvarandre langs forkastningsplan. 
I figur 3 b ser vi eit mindre utsnitt av model
len. I den blå sona starter ei forkasting. Vi ser 
også at reservoaret gjennom denne represen
tasjonen blir delt opp i mange små heksaeder 
(boksar avgrensa av seks flater) eller gitterceller. 
Figur 3 c viser eit todimensjonalt tverrsnitt av 
ein resevoarmodell. Geologiske lag har fått for
skjellig farge slik at vi kan skille dei, og pilarane 
i hjørnepunktsgeometrien er dei svarte strekane 
som går vertikalt gjennom laga. Legg merke til 
at vi kan tillate lag å forsvinne, noko geologane 
kallar «pinch out».

 Kvar gittercelle er tilordna ein særskildt 
geologi. I tillegg må ein kunne rekne ut dyna
miske storleikar som trykk, temperatur, og 
vatn, olje og gassmetting2 i kvar gittercelle. 
På mange måtar er tankmodellen vi har sett på 
representativ for dynamikken i ei enkel gitter
celle. Den vesentlege forskjellen er at gittercel
lene i motsetning til tankmodellen vår, har opne 
render som tillet væskeflyt. Hjørnepunktsgeo
metri er godt eigna til å representere geologiske 
lag og forkastningar, men dersom gittercellene 
får svært irregulære geometri vil dette skape 
spennande utfordringar når ein skal formulere 
og løyse flytlikningane på gitteret. 

For å representere geologi, trykk og væske
fordelinga i eit reservoar på ein rimeleg nøyak
tige måte, må kvar gittercelle i praksis ha karak
teristisk lengde i storleik 1–100 meter. Fordi 
typiske reservoar er lagdelte, og med langt større 
utstrekning i horisontal retning enn i vertikal 
retning, er det vanlig at høvet mellom horisontal 
og vertikal utstrekning til ei gittercelle er stort. 
Eksempelvis kan vi tenkje oss at reservoaret er 
ei rektangulær blokk med horisontal utstrek

ning på 1 km×1 km, og vertikal utstrekning på 
100 meter. Har vi ei uniform oppdeling i 100 
gitterceller i alle retningar får vi ein million 
gitterceller, og kvar gittercelle har utstrekning 
10 m×10 m×1 m (i praksis er modellane for rea
listiske reservoar langt meir kompliserte geo
metriske figurar enn ei slik blokk, sjå figur 3a). 
Dersom vi får oppgitt av geologane at kvar git
tercelle skal vere ein meter i utstrekning i alle 
retningar, får vi hundre millionar gitterceller å 
handtere, noko som heller ikkje er uvanlig for 
realistiske reservoarmodellar.

 Skal det produserast olje og gass frå eit reser
voar må det borast brønnar. Produksjonen frå 
reservoaret blir styrt gjennom å kontrollere 
trykk og strøymingsrater i brønnane. Nokre 
brønner blir brukt til å auke trykket i reservoa
ret, f.eks. ved å pumpe inn sjøvatn (dette blir 
kallt injeksjonsbrønnar). På denne måten får ein 
også skyvd olje ut av reservoaret. 

Det å rekne ut flytprosessane i eit reservoar, 
basert på den geologiske reservoarmodellen blir 
kalla reservoarsimulering. Reservoarsimulering 
blir til dømes brukt for å rekne ut korleis ein 
best mogeleg skal plassere brønnar i reservoaret, 
og korleis brønnane bør styrast for å produsere 
reservoaret på ein optimal måte. I tillegg til at 
reservoarmodellen må representere geologien 
på ein god måte, må den også rekne ut korleis 
trykket, temperatur og metningar fordeler seg 
i reservoaret, som igjen gir korleis olje og gass 
vil strøyme. 

 Fysikken gir oss dei grunnleggande balanse
lovene for masse, momentum, og energi. Vi 
bruker fysikken til å formulere balanselik ningar 
for kvar gittercelle. I tillegg til å ta omsyn til 

Figur 3 c: Tversnitt av geometrisk reservoarmodell. 

Fargekodane indikerer ulike geologiske lag. Vertikale 

linjer er pillarar i hjørnepunktsgeometrien.
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f.eks. kompressibilitet, må likningane gi kor 
mykje væske som strøymer inn og ut gjennom 
sideflatene i ei gittercelle. Dette reknar ein blant 
anna ut frå trykkforskjellane over sidekantar i 
gittercellene, og ein får dermed kopla likningar 
mellom nabocellene. Fordi tilstanden til reser
voaret utvikler seg over tid, må ein oppdatere 
variablane med jamne mellomrom. Til dømes 
kan eit naturleg tidssteg vere eit døgn, og ein får 
dermed 365 tidssteg dersom ein skal framskrive 
produksjonen frå reservoaret over eit år. Dersom 
reservoarmodellen er bygd opp av mange mil
lionar gitterceller får ein mange millionar kopla 
likningar å løyse for kvart tidssteg i modellen. 
Reservoarsimulering går nettopp ut på å rekne 
ut væskeflyten i reservoaret gjennom å løyse 
slike svære likningsystem. Dette er ei formida
bel oppgåve som krev svært smarte reknealgo
ritmar og/eller kraftige reknemaskiner.

Dei fysiske lovene som styrer væskestrau
men i eit oljereservoar er stort sett godt forstått. 
Uløyste problem er likevel knytt til at væske
straumen skjer i porer på mikrometerskala, 
medan vi ynskjer å formulerer strøymingslover 
på meterskala. Likningane bruker vi så til stu
dere flytprosessar i oljereservoar med typiske 
lengdedimensjoner mellom 100 og 10 000 meter. 
Det å modellere prosessar som spenner over så 
forskjellige lengdeskalaer er ei stor utfordring i 
seg sjølv. Ei anna utfordring er å rekne ut løy
singar til svære ikkjelineære likningssystem på 
ein effektiv måte. Det å utvikle effektive rekne
algoritmar eller løysingsmetodar for modellane 
er eit stort forskningsfelt i seg sjølv. 

Oppsummering
Vi har trekt fram eit par enkle utrekningar som 
gir eit lite innsyn i nokre av mekanismane som 
speler inn i oljeproduksjon. Desse utrekningane 
kan lett utvidast for å gi større realisme, men 
blir straks langt meir teknisk kompliserte. Det 
å utvikle enkle analytiske løysingar som fangar 

hovudtrenden i dei fysiske problema ein stu
derer, er eit viktig arbeidsområde for anvendt
matematikarar. Ofte kan slike enkle teknikkar 
gi større innsikt enn det ein får gjennom kom
pliserte reservoarsimuleringar. Til sjuande og 
sist er det likevel reservoarsimulatoren som er 
det tunge arbeidsverktøyet for reservoaringeni
ørar. 

For hundre år sidan i Texas blei det krevd 
lite meir enn eit hol i bakken for å vinne ut olje 
(og 99 % av oljen blei igjen i holet!). I kontrast 
til dette er oljebransjen i dag bygd på eit solid 
fundament av realfagskunnskap og teknologisk 
innovasjon. I dette fundamentet speler mate
matikken mange roller, i alt frå konstruksjon 
av oljeplattformar, rør og brønnar, til tolking av 
seismiske data og ikkje minst, for å skjøne olje
reservoaret i seg sjølv og dynamikken i reser
voaret. Gjennom matematisk modellering, og 
simuleringar er vi i dag i stand til å få ut meir 
olje av reservoara på ein kostnadseffektiv måte. 
I arbeidet med å auke utnyttingsgraden for 
reservoara vil matematisk kompetanse også få 
ei viktigare rolle.

Rekneeksempla kan difor sjåast på frå to 
sider. For det første gir dei eit lite innsyn i 
korleis matematikk kan nyttast til å model
lere dynamikken i eit oljereservoar. Men like 
viktig kan slike praktiske døme vere med å for
klare kor mykje matematikken har å seie i vårt 
moderne samfunn, og dermed motivere fleire 
elevar til å tenkje aktivt på matematikk i deira 
framtidsutsikter. 

Noter
1 Porøsiteten utrykker den relative delen av 

volumet som er fyllt med væske.
2 Metning er eit utrykk for den relative delen 

av væskevolumet som er fyllt med vatn, 
olje, eller gass. Vi kan samanlikne dette 
med definisjonen av porøsiteten som gir 
det totale væskevolumet.
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Audun Holme: Matematikkloftet

Arkimedes’ død
I forrige spalte fortalte jeg om hvorledes Arki
medes fant en metode til å finne volumet av 
en kule. Arkimedes fant dessuten også opp 
svært effektive krigsmaskiner som under hans 
ledelse ble brukt til forsvar av byen Syrakus 
mot romerne, i Den annen Puniske krig. Men 
til slutt ble byen inntatt, som et resultat av for
ræderi innenfra. Da fikk de romerske solda
tene frihet til å plyndre byen i ett døgn. Slikt 
ble gjennomført rutinemessig av romerne, det 
var en del av soldatenes lønnssystem. Under 
denne plyndringsorgien var det at Arkimedes 
ble drept.

Det fortelles flere versjoner av Arkimedes’ 
død. En versjon går ut på at han satt ved sitt 
støvbrett, der han skrev og tegnet under arbei
det med et matematisk problem. Idet han satt 
slik, stormet en romersk soldat inn i rommet. 
En versjon sier at soldaten forlangte å få vite 
hans navn. Men Arkimedes var så fordypet i 
matematikken at han ikke husket navnet sitt. 
Om soldaten oppfattet dette som respektløshet, 
eller om han bare fulgte sin mest naturlige inn
skytelse, er uvisst, men i hvert fall reagerte han 
med å hogge hodet av Arkimedes.

Illustrasjonen i figur 1 skal visstnok være en 

kopi av en mosaikk fra Pompeii, men dette er 
tvilsomt. En annen versjon går ut på at Arki
medes svarte soldaten med de berømte ordene 
«Rør ikke ved disse!», samtidig som han pekte 
på sirklene han hadde tegnet inn på støvbrettet. 
Igjen hogg soldaten hodet av ham, for sikkerhets 
skyld. Endelig har vi en tredje versjon, etter min 
mening den mest sannsynlige, som sier at Arki
medes hadde samlet diverse instrumenter og var 
på vei til den romerske hærføreren Marcellus 
for å melde seg til tjeneste. Marcellus hadde 
nemlig på det strengeste beordret troppene til 
at Arkimedes skulle tas levende, og han ventet 
seg mye av å få hånd om dette geniet. Kartago 
skulle tross alt overvinnes, helst ødelegges alle
rede på dette tidspunkt. Men på veien til Mar
cellus møtte han en romersk soldat, som trodde 
at den gamle mannen – Arkimedes var omkring 
75 år gammel ved sin død – hadde plyndret en 

Figur 1: Arkimedes blir drept av en romersk soldat.

Audun Holme
Universitetet i Bergen
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gullsmed eller lignende. Plyndring var på det 
strengeste forbudt for andre enn romerske sol
dater og ble straffet med døden.

Historien tier om hvilken skjebne soldaten 
fikk, for Marcellus ble både rasende og nedbrutt 
da han fikk høre hvordan det var gått. Han tok 
kontakt med Arkimedes’ familie og fremførte 
sin dypeste kondolanse. Deretter ga han Arki
medes en meget ærefull begravelse og lot reise 
et berømt gravmonumentet, i overensstemmelse 
med Arkimedes’ testamente. Selve monumentet 
er dessverre gått tapt, men historikerne mener 
å vite hvorledes det så ut takket være en beret
ning fra Cicero. På figur 2 ser vi den figuren 
som var hogd inn på dette monument. Den 
viser det han anså som sitt dypeste teorem: 
Det handler om en kule og en sylinder som er 
omskrevet om kulen: Forholdet mellom volu
met av den omskrevne sylinderen og kulen er 
lik forholdet mellom overflatene av de samme 
objektene, der vi selvsagt regner med topp og 
bunn i sylinderen. Dette felles forholdet er 3 : 2. 
Det ville være galt å uttrykke det som 3/2, som 
vi ofte ser: Arkimedes oppfattet ikke dette som 
et tall på denne måten.

Cicero var kan hende den romer som hadde 
størst interesse for gresk kultur og vitenskap. 
Han kritiserte sine landsmenn for deres mang
lende interesse for og manglende innsikt i geo
metri.

Figur 2: En slik figur var hogd inn på Arkimedes’ 

gravmonument.

I 75 f.Kr. var Cicero kvestor på Sicilia, som da for 
lengst var underlagt Roma. Han har fortalt om 
hvordan han fant Arkimedes’ grav overgrodd av 
kratt og tornebusker. Borgerne i Syrakus hadde 

da, 140 år etter Arkimedes’ død, ingen anelse 
om Arkimedes eller hans grav, og Cicero fortel
ler om dette med dårlig skjult forakt for de kul
turløse besteborgerne. Det var han, en mann fra 
Arpina, som måtte komme og vise dem hvor det 
største geni Syrakus hadde fostret, lå begravet!

Ut fra sin oppdagelse om at volumet av en 
kule er lik volumet av en kjegle med grunnflate 
fire ganger så stor som arealet av en storsirkel 
i kulen, og med høyde lik kulens radius, fant 
Arkimedes dette: 

Arealet til overflaten av en kule er fire 
ganger arealet innesluttet av en storsirkel.

Han gir følgende begrunnelse: «Liksom enhver 
sirkel inneslutter et areal som er lik arealet av et 
triangel med grunnlinje lik sirkelens omkrets 
og høyde lik sirkelens radius, så er det rimelig
vis slik at volumet av en kule er lik volumet av 
en kjegle med grunnflate lik kulens overflate og 
høyde lik kulens radius.»

Figur 3: Arkimedes’ idé for å finne arealet til overflaten 

av en kule.

På figur 3 har vi to skisser. Til høyre er en regu
lær tolvkant innskrevet i en sirkel. Ved å sum
mere arealene av de tolv trekantene finner vi at 
arealet av tolvkanten er høyden multiplisert med 
omkretsen av tolvkanten dividert med to. Om 
vi halverer alle vinklene og får en 24kant, vil 
samme resultat gjelde: Arealet av 24kanten er 
avstanden fra en sidekant til sentrum av sirkelen 
multiplisert med 24kantens omkrets dividert 
med to. Ved gjentatte fordoblinger nærmer vi 
oss mer og mer sirkelen selv, og Arkimedes’ 
utgangspunkt er bevist. For å få til det analoge 
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resultatet for kulen, må vi bruke pyramider iste
denfor kjegler, som muligens noen ville tenke 
på først. Ved å dele opp kulen med lengdesir
kler og breddesirkler får vi et rutenett og inne i 
rutenettet et innskrevet polyeder, som selvsagt 
ikke er regulært. Se skissen til venstre på figu
ren. Dette polyederet har volum tilnærmet lik 
kulens radius multiplisert med polyederets over-
flate dividert med tre. Grunnen til dette er at 
hele polyederet er satt sammen av mange pyra
mider, alle med toppunkt i kulens sentrum, og 
slik at alle pyramidenes grunnflater til sammen 
utgjør polyederets overflate. Høydene i pyrami
dene er forskjellige, men alle er tilnærmet lik 
kulens radius.

Med en stadig finere oppdeling finner vi 
Arkimedes’ påstand når vi går til grensen. 
Dette er imidlertid en sannsynliggjøring av hans 
påstand, det er ikke et stringent bevis slik tilfel
let er med sirkelen. Problemet er at høydene i de 
pyramidene som inngår, er forskjellige, selv om 
de alle etter hvert vil ligge nær opp til radius. I 
arbeidet Om kulen og sylinderen beviser Arki
medes alle disse påstandene stringent.

Til slutt skal vi utlede innskriften på Arkime
des’ gravmonument, med de metodene han selv 
kanskje ville brukt. Vi betrakter en kule med 
volum V og den omskrevne sylinder med volum 
S. Kjeglen med samme grunnflate og høyde som 
sylinderen har volum K1, og vi har relasjonen  
S = 3K1.

Vi betrakter så kjeglen K2 som har grunn
flate med radius lik kulens diameter og høyde 
lik kulens radius. Vi har 

 K2 = 2K1

og siden K2 = V, har vi

 S : V = 3K1 : 2K1 = 3 : 2.

Så ser vi på overflatene. Arealet omsluttet av 
en storsirkel på kulen betegner vi med s. Da 
er kulens overflate O = 4s. Sylinderen har to 
endeflater, til sammen 2s, og dessuten sidefla
ten. Denne har grunnlinje lik sirkelens omkrets 
og høyde lik diameteren. Halvparten, som har 

høyde lik radius, har areal lik to ganger trekan
ten med samme grunnlinje og høyde, altså 2s, 
ved bemerkningen fra Arkimedes gjengitt oven
for om sirkelens areal. Hele sideflaten har derfor 
areal lik 4s, slik at hele sylinderens overflate har 
areal lik A = 2s + 4s = 6s. Så

 A : O = 6s : 4s = 3s : 2s = 3 : 2.

Vi ville jo rett og slett bruke formlene for volum 
og overflate av en kule og for arealet av en sirkel
flate og for omkretsen den har. Men de greske 
matematikerne brukte ikke formler på samme 
måte som vi gjør i dag.
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PHOKUS i timen
I de siste årene har jeg brukt stegark i 
matematikk undervisningen på ungdomsskolen. 
Ut fra tilbakemeldinger fra foreldre og elever 
har dette vært en suksess. Jeg er overbevist om 
at stegarkene har bidratt til engasjement og 
interesse for faget. Foreldre og elever har meldt 
tilbake at de synes matematikk er blitt interes
sant, og foreldre synes det er enklere å hjelpe til 
med leksene. 

Noen opplever stegarkene nærmest som skat
tejakt etter økt kunnskap. En av mine elever 
understreket dette ytterligere. Hun begynte å 
interessere seg for sammenhengen mellom ste
gene på stegarket: Hvorfor var det ene steget 
mer krevende enn det foregående? Hvordan 
kunne en si at oppgaven på et nytt steg bygde 
på stegene vi hadde gått gjennom? Denne eleven 
begynte å studere faget! I samme klasse hadde 
vi en gang kommet til slutten av algebra. Da 
påsto jeg at elevene egentlig ikke hadde lært noe 
nytt. «Vi har lært masse,» svarte en av guttene. 
Den omtalte jenta sa da: «Vi har ikke lært noe 
nytt fordi algebra er en generalisering av tall
regning.»

Men ethvert undervisningsopplegg har både 
sterke og svake sider, så også ensidig vekt på 
bruk av stegark. Den største svakheten er knyt
tet til hangen til drilling. Jeg så at når elevene 
skulle overføre teknikkene som var innlært på 
et stegark til oppgaver som inneholdt de samme 
vanskelighetene, men som var utformet på en 
uvant måte, var det flere som gjorde feil. Å heve 
en elevs forståelse fra løsningsteknikk til inn
sikt i de matematiske prinsippene, var altså en 
utfordring i seg selv for flere elever. For enda 
flere var det dessuten problematisk å overføre 
kunnskapene fra de snevre rammene som steg
arkene setter til å løse nøtter hvor elementer fra 
flere stegark ble kombinert.

Jeg fant ut at jeg måtte sette i verk to kom
penserende tiltak: For det første ville jeg jevnlig 
gi dem nøtter, det vil si oppgaver som krever 
kreativitet i tillegg til gode ferdigheter og hvor 
det ikke finnes bare en løsningsmetode. Dessu
ten ville jeg legge større vekt på begrepsinn
læringen og på å vise sammenhenger mellom 
ulike stegark. Jeg bestemte meg for å legge opp 
timene med innlæring etter en mal som jeg kalte 
PHOKUS. Akronymet PHOKUS sammenfatter 
krav som jeg stiller til meg selv i min matema
tikkundervisning. Det utgår av ordene Pro-
grammet for timen, Hensikt, Ordforklaringer, 
Kopling til tidligere kunnskap, Undervisning, 
Summere opp. Under utdyper jeg dette ved å 
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beskrive hvordan en time som følger PHOKUS
malen kan forløpe.

Timen jeg beskriver har likninger som tema. 
Jeg starter med å fortelle elevene om Program-
met for timen, gjerne satt opp som punkter på 
tavla:
– Beskjeder
– Levere tilbake rettete tester.
– E3.

Det siste punktet refererer til hvilket steg på 
steg arket som skal gjennomgås.

Etter at beskjedene er gitt og jeg har levert 
tilbake testene de nettopp hadde i likninger, går 
jeg videre til Hensikten med timen. Jeg skriver 
på tavla: 

E3: Å kunne løse likninger der det fore
kommer uensnevnte brøker. Eksempel:

 

Jeg leser høyt det som står på tavla og ber elev
ene være med på Ordforklaringer: 

«Hva menes med uensnevnte brøker?»
Jeg har to aktive klasser, og i begge klassene 

er det mange elever som vil forsøke seg på for
klaringer. Når en elev kommer med et svar, kan 
jeg spørre om de andre er enige i forslaget. 

Det neste spørsmålet kunne vært «Hva er en 
likning?», men ettersom jeg har stilt dette spørs
målet i nesten hver eneste time den siste tiden, 
velger jeg i stedet å spørre:

«Hva vil det si å løse en likning?»
På nytt er det flere som vil svare. Etter hvert 

har vi slått fast at det er å finne en verdi for x 
som gjør at likhetstegnet er riktig (en tung set
ning som en må bruke litt tid på). Jeg skal til 
å gå videre, da en elev spør (uten å rekke opp 
hånda):

«Hva mener du med ‘forekommer’?»
Jeg mener at det er riktig å akseptere spon

tane spørsmål uten at vedkommende elev rekker 
opp hånda. Når en elev spør om noe, tror jeg det 

er flere andre som enten ønsket å stille samme 
spørsmål eller som ikke er klar over at de selv 
ikke kunne ha svart på dette spørsmålet. 

Etter å ha gått noen runder med slike 
begrepsforklaringer, går jeg over til neste fase: 
Å Kople timens tema til tidligere gjennomgått 
stoff. Derfor spør jeg: «Hva er nytt på dette 
steget i forhold til de foregående stegene?»

Kanskje en elev sier: «Brøken». Andre elever 
kan da protestere: Foregående steg (E2) hadde 
også brøk. Jeg ber dem om å se på steg A1d. Der 
var det også brøk. En elev forslår da: «Her er 
det flere brøker og flere ledd på begge sider av 
likhetstegnet.»

«Hva kan vi bygge på fra de foregående ste
gene slik at vi klarer å løse denne oppgaven?» 
spør jeg. Elevene er vant med å høre meg si at 
dersom vi står overfor et problem, må vi prøve 
å redusere problemet til noe vi behersker. Men 
nå blir klassen stille, inntil en elev sier: «Vi må 
finne fellesnevner.»

Flere elever nikker. Vi er nå i gang med fasen 
en kan kalle Undervisningen. Jeg skriver opp 
forslaget på tavla og elevene skriver dette ned i 
sin regelbok. Etter en runde med spørsmål og 
svar hvor elevene fastslår at fellesnevneren er 12, 
kommer vi til et viktig moment når en elev sier: 
«Vi ganger alle leddene med fellesnevner.»

Jeg skriver på tavla:

 

«Hva er likheten mellom det vi gjør nå og det 
vi gjorde på steg E2?» spør jeg. Etter litt fram 
og tilbake, konkluderer vi med at den eneste 
forskjellen er at vi må gange med fellesnevner. 
På steg E2 var det bare en nevner; det var ikke 
nødvendig å tenke fellesnevner.

Jeg peker på tavla og spør: «Hvorfor er det 
lov til å gjøre dette?» En elev sier spontant: «Det 
bare er slik!» Det gir meg anledning til å repe
tere et av mine hovedbudskap: «I matematikk 
er det ikke noe som bare «er slik»: Alt i matema
tikk kan bevises, forklares og forstås.»

Jeg har mange ganger understreket at vi har 
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to redskaper i verktøykassa for å løse likninger: 
Reglene for tallregning, algebra og brøkregning 
er det ene redskapet. Det andre er å utnytte at 
en likning innebærer et utsagn om at to størr
elser («to sandhauger» eller «to hauger med sjo
koladebiter») er like store. «Da kan vi forandre 
størrelsene på sandhaugene like mye, bare lik
hetstegnet er riktig.»

Jeg ser at dette var en tung setning. Nå følger 
noen minutter med enetale fra min side hvor 
jeg minner og utdyper dette. Jeg konkluderer: 
«Det vi har lov til er å multiplisere hele venstre 
side og hele høyre side med 12.» Jeg skriver på 
tavla:

 

«Hva er sammenhengen mellom de to linjene 
som står her nå?» 

Elevene blir tause. Jeg ber dem om å ta fram 
stegarket i algebra og se om de finner noe de 
kan bruke. En elev sier: «Den distributive lov.» 
Jeg bekrefter dette og ber elvene om å finne steg 
D1 i algebra.

Slik går timen: Jeg gjentar hva som menes 
med den distributive lov. Jeg går altså aldri ut 
av fasene som innebærer begrepsforklaring og 
kopling av kunnskap til tidligere lært stoff. I 
det vi skal forkorte slik at brøkene i likningen 
forsvinner, kan jeg f.eks. be elevene om å ta fram 
stegarket i brøk og se på steg C3a. Jeg kan også 
spørre klassen om hva som er den logiske forkla
ringen på den såkalte «flytte/bytte»regelen.

Denne samtaleformen er tidkrevende og når 
oppgaven til slutt blir løst og vi har satt prøve 
på svaret er det kort tid igjen. 

Avslutningsvis Summerer vi opp timen: «Vi 
har lært å løse likninger med uensnevnte brøker. 
Vi har brukt momenter som vi har lært før: 
Finne fellesnevner, den distributive lov, gange 
helt tall med brøk og forkorte. På denne måten 

har vi klart å redusere likningen til en likning 
på B3nivået. Vi har lært å kontrollere svaret vi 
har kommet fram til slik at vi er trygge på at 
svaret vårt er riktig.»

Min erfaring er at PHOKUSmalen inne
holder elementer som hever kvaliteten på 
planlegging og gjennomføring av min egen 
undervisning. Bruk av malen i utvalgte deler 
av undervisningen har bidratt til å øke elevenes 
bevissthet på det matematiske språket og den 
har trigget elevenes deltakelse i samtalen. Jeg 
er overbevist om at med de beskrevne fasene 
i en time fremstår stegarkene med større inn
byrdes sammenheng for elevene, og det skapes 
en forståelse som gjør elevene bedre i stand 
til å overføre kunnskapene fra en situasjon til 
en annen. Dette legger grunnlag for å utvikle 
en bredere matematisk kompetanse. Elever og 
foreldre mener at systematikken gjør matema
tikken mer forståelig for dem. I mine øyne er 
det blitt et økt fokus på matematikk gjennom 
PHOKUS i timen.

Hana, G. M. (Innsendt, a). Lærerstudenters 
forhold til definisjoner i matematikken – 
utvikling av en klassifisering av rollene til 
definisjoner i matematikken.

Hana, G. M. (Innsendt, b). Rollene til definisjoner i 
matematikken.

Hana, G. M. (Innsendt, c). Gjennomsnittsbegre
pet gjennom definisjoner.

Pereira-Mendoza, L. (1993). What is a quadri-
lateral? The Mathematics Teacher, 86(9), 
774–776.

(fortsatt fra side 30)
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Misforstår 
norske lærere 
konstruktivismen?
Etter å ha undervist i ungdomsskolen i 26 år, i 9 
år i lærerutdanninga, samt utført diverse privat
undervisning med elever i videregående skole, 
mener jeg at jeg med en viss rett kan uttale 
meg om utviklingen av matematisk forståelse i 
norsk skole. Dessverre må jeg si at utviklingen 
har vært trist. Det er ikke nødvendig å ha inter
nasjonale tester for å registrere dette. Spørsmå
let er hvorfor vi har fått denne utviklingen.

Ved siden av å undervise i matematikk ved 
Høgskolen i Hedmark, har jeg sensurert godt 
over tusen studentbesvarelser på grunnkurset i 
matematikk ved flere lærerutdanninger i Norge. 
På oppgaver som gjaldt matematikk som hører 
hjemme i 5.–7. klasse i grunnskolen, lå gjen
nomsnittsnivået på disse besvarelsene langt 
under det jeg var vant til fra avgangsklassene 
i ungdomsskolen, selv om alle elevkategorier 
deltok. Det burde helt klart vært omvendt. 
Matematikkrådets tester på nye studenter er en 
annen indikasjon på nivåsenkningen. Maksi
mum poengskår på testen er 40. Gjennomsnit
tet hos våre studenter lå omkring 13, og nesten 
ingen skåret over 20 poeng. Resultatene har ikke 
endret seg særlig de senere årene, på tross av 

skjerpede opptakskrav. 
Nå kan det være mange forklaringer på 

denne nedgangen, og redusert behov for å regne 
med tall i dagliglivet er sikkert en medvirkende 
årsak. Det er imidlertid vanskelig å tro at dette 
er den eneste årsaken. Personlig tillater jeg 
meg å mene at noe skyldes feilslått undervis
ning i dagens grunnskole. Jeg undrer på om 
ikke mangel full forståelse av dagens rådende 
didaktiske teori, dvs. av konstruktivismen, er 
en sterkt medvirkende årsak. 

Tolkninger av konstruktivismen
Det finnes mange varianter av konstruktivis
men. Paul Ernest (Social constructivism as a 
philosophy of mathematics: radical constructi-
vism rehabilitated? PME, 1996) gjengir Ernst 
von Glaserfeld slik:
1. Kunnskap blir ikke mottatt passivt, men 

bygges opp aktivt av det tenkende subjektet 
(the cognizing subject).

2. Kognisjonens funksjon er adaptiv og tjener 
organiseringen av den erfarte verden, ikke 
oppdagelsen av en ontologisk virkelighet. 

Den ikkeradikale konstruktivismen er definert 
etter det første kriteriet, den radikale etter begge 
to. 

Setning 2 kan være vanskelig å forstå. Det 
som menes er at all kunnskap som finnes er 
laget inne i hodet på folk. Vi lager oss person



1/2011 tangenten44

lige teorier som er tilpasset våre erfaringer og 
vår sosiale forståelse. På den måten blir kunn
skapen i første omgang individuell – ikke lik fra 
menneske til menneske. For at mennesker skal 
forstå hverandre – snakke samme språk, må de 
derfor snakke med hverandre og på den måten 
finne fram til en felles forståelse. For meg ser det 
imidlertid ut til at man i norsk skole har fått 
det for seg at en slik felles forståelse er noe man 
ikke behøver å legge mye arbeid i å etablere, eller 
kanskje man er preget av et postmodernistisk 
syn, der alle meninger og oppfatninger anses for 
å være like gode? Det siste synet har sannsynlig
vis også fått et visst innpass i det fagdidaktiske 
miljøet i Norge. Et slikt syn passer imidlertid 
dårlig innen matematikken, som består av et 
strengt regelbundet system som er utviklet 
gjennom flere tusen år. Vi kan ikke bytte ut den 
møysommelig oppbygde matematikken med en 
annen, selvkonstruert variant. Vi må bygge på 
den forestillingen at matematikken er «riktig» 
i en eller annen forstand. Ut fra denne tolknin
gen av matematisk teori, kan man ikke hevde 
at enhver variant av selvkonstruert matematikk 
er like god.

Det synes å være en gjengs oppfatning at 
konstruktivismen utgjør en slags oppskrift 
for undervisning. Mens man tidligere trodde 
at elevene automatisk lærte det de ble under
vist i, bare forklaringene var gode nok, synes 
nå mange å tro at elevene oppnår forståelse av 
matematikken, bare de gjør de riktige erfarin
gene. Troen på at bruk av konkretisering og 
ulike typer erfaring er tilstekkelig for læring, 
synes å være svært høy og nærmest uangripe
lig i norsk skole. Mange lærere mener trolig at 
bare elevene får ta i noe konkret som det går an 
å regne på, så siver forståelsen inn i systemet av 
seg selv, omtrent som nitroglyserin som trenger 
inn gjennom huden bare man tar på det eller at 
den er i lufta i dampform. Læreren behøver bare 
å være tilrettelegger og veileder. Dette betinger 
imidlertid at de forestillingene som den lærende 
har bygd opp, også er matematisk korrekte. Men 
dette har man ingen garanti for – snarere tvert 

imot! Konstruktivistisk teori sier ikke at under
visning er overflødig, bare at den tradisjonelle 
formidlingsteknikken er utilstrekkelig. Under
visningen må gjøres bedre; den kan ikke sløyfes. 
Dessuten er matematikk vanskelig, vanskeligere 
enn mange andre fag. Derfor er sannsynligheten 
for «feilkonstruksjoner» høy når elever skal lære 
seg matematikk på egenhånd.

Det konstruktivismen faktisk sier, er at 
eleven lager sin egen variant av det som formid
les, og denne varianten kan ha store mangler. 
Det samme gjelder de forestillingene eleven 
danner seg ut fra utforskning og problemløsing. 
Elevenes arbeid må derfor suppleres med debat
ter, avklaring av misforståelser, systematisering 
av stoffet og synliggjøring av sammenhenger 
mellom ulike aspekter ved stoffet. Det er jo nett
opp dette vi sier når vi snakker om diagnostisk 
og konfronterende undervisning, og det er dette 
som er konsekvensene av idéene i den radikale 
konstruktivismen. Beklageligvis finnes det i 
dag altfor mange lærere som ikke selv kan nok 
matematikk til å kartlegge misforståelsene.

Elever som blir overlatt til seg selv
Et annet fenomen som har bidratt sterkt til en 
utvikling vekk fra tradisjonell undervisning, er 
begrepet «ansvar for egen læring». Kombinert 
med et syn på konstruktivisme som omtalt over, 
har dette i mange tilfeller ført til at læreren har 
abdisert fra sitt ansvar som fagperson. Ansvar 
for egen læring kom inn i skolen i midten av 
1980åra. Det var nok delvis teoretisk begrun
net, men kom egentlig fram som et svar på et 
praktisk problem. På den tiden var samfunns
utviklingen kommet dit at flertallet skolebarn 
var så opptatt med ulike organiserte fritids
aktiviteter, at det var vanskelig for dem å gjøre 
lekser hver dag, eller når det passet læreren. 
Resultatet ble oppblomstring av arbeidsplaner 
der elevene ikke lenger fikk lekse fra dag til dag, 
men fikk en oversikt over hva som måtte, burde 
eller kunne gjøres i løpet av en lengre periode, 
dvs. ei uke eller to. Kollektivet som et sentralt 
element i skolen ble skadelidende. For noen år 
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siden dukket åpne skoleløsninger opp igjen som 
paddehatter. Tanken er nettopp dette at elev
ene skal sitte alene eller i smågrupper og arbeide 
med stoffet på egenhånd, riktignok med mulig
het til å få veiledning av lærer – hvis læreren 
har tid! Et av de aller viktigste elementene i 
innlæring av et fag som matematikk forsvinner 
fra skolen, nemlig diskusjoner i et plenum der 
læreren er den kyndige meddebattant.

En sunnere innfallsvinkel
Må konstruktivismen avvises? Nei, på ingen 
måte. Vi må bare tolke konstruktivismen som 
en læringsteori, ikke som en undervisnings
forskrift. Dette betyr at konstruktivismen må 
tolkes som en beskrivelse av hva et menneske 
alltid gjør når kunnskap skal erverves. Vi skaper 
alltid vår egen oppfatning av ting. Dette betyr 
imidlertid ikke at disse oppfatningene alltid er 
gyldige i vitenskapelig forstand. Tvert imot er 
det slik at mistolkninger, misforståelser, mangel 
på innsikt og ufordøyd kunnskap vil florere. 
Poenget med konstruktivismen blir ikke å godta 
enhver tolkning av virkeligheten som like god 
som enhver annen, men å innse at den lærendes 
egen tolkning må bearbeides og utdypes for å bli 
funksjonell. Et fruktbart uttrykk for dette kan 
være det nederlandske begrepet ledet gjenoppda-
gelse. Den lærende må settes i en slik situasjon 
at han kan prøve sine tolkninger mot andres 
og mot den etablerte kunnskapen. Det denne 
tolkningen imidlertid uteslutter, er at kunnskap 
kan overføres fra det ene subjektet til det andre, 
slik behaviorismen kan tolkes til å stå for. Paul 
Ernest sier det slik:
– De personlige teoriene skapes gjennom 

en sirkel bestående av teori–forutsigelse–
testing–mislykkethet–tilpassing–ny teori.

– Denne sirkelen skaper sosialt aksepterte 
teorier om verden og sosiale mønstre og 
regler for språkbruk.

– Matematikk er den teorien om form og 
struktur som dannes gjennom språket.

Når konstruktivismen tolkes slik, blir diskusjo
ner og avklaring av mening, helt sentrale deler 
av undervisningen. Den viktigste konsekvensen 
av en konstruktivistisk tankemodell er at elev
ene må bringes til å delta aktivt i undervisnin
gen og læringen. De kan ikke bare være passive 
mottakere, slik som de ble behandlet i den tra
disjonelle undervisningsformen, eller overlatt til 
seg selv, slik svært mye av undervisningen synes 
å være i dagens skole. Deres personlige oppfat
ninger må utdypes og fylles ut, og misforståelser 
må synliggjøres, diskuteres og forhåpentligvis 
utryddes.

Sluttord
Jeg har sett mange eksempler på lærerstudenters 
misforståelser eller feiloppfatninger. For eksem
pel; at 1,45 er større enn 1,6, at de ikke klarer å 
beregne hvor mange prosent et tall utgjør av et 
annet, at de ikke klarer å beregne tidsforskjellen 
mellom to tider fra et idrettsstevne, eller at de 
for sitt bare liv ikke klarer å finne et praktisk 
eksempel på divisjon med brøk. (Det siste har 
jeg også sett blant eldre, garvede lærere. Det 
gjelder imidlertid bare å bruke målingsdivisjon 
i stedet for delingsdivisjon.) Du blir ikke særlig 
oppløftet av å se følgende utsagn i en eksamens
besvarelse i lærerutdanninga: «I 1 liter helmelk 
er det 3,9 % fett, i 1 dl helmelk er det derfor 
0,39 % fett.» Det bør så absolutt gjøres noe med 
situasjonen. Personlig mener jeg at vi påtvinger 
altfor mange elever og studenter i norsk skole 
mer matematikk enn de trenger, samtidig er den 
grunnleggende matematikken på mellomtrinnet 
i barneskolen noe som de aller fleste bør kunne. 
Slik er ikke situasjonen i dag, heller ikke blant 
høgskolestudenter. Vi må se på hva vi gjør med 
friske øyne. Jeg håper at de ovenstående betrakt
ningene kan være et bidrag.

Ronald Bradal
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get Smart matematisk 
begrepsleksikon

Denne boken er beregnet til bruk i ungdoms
trinnet og inneholder 259 begreper som også 
er på getSmartkortene Begreper I og II. Det er 
et leksikon som «… dekker alle matematiske 
begreper som elever skal kunne etter 10. års
trinn i henhold til læreplanen (LK06).»

Det er laget ulike getSmartkort som egner 
seg for forskjellige aldersgrupper, bl.a. to kort
stokker med Begreper (I og II) der Begreper II 
inneholder flere av de vanskeligste begrepene og 
egner seg til repetisjon. Disse kortene skiller seg 
ut fra de andre kortstokkene. Det er henvist til 
ww.getsmart.no for ulike spill med tilhørende 
regler for kortsokkene, men jeg fant ikke noe 
om disse begrepskortene der. Slik jeg ser det 
egner kortene seg for elever som sitter i grup
per eller to og to og spør hverandre.

Begrepene er lette å finne i Begrepsleksikon 
da de er ordnet alfabetisk og har alfabetregister. 
Det er maksimalt seks begreper per side og de 
står på annenhver side. Det er en indeks ordnet 
etter emne bak i boken. De er merket med 

hvilke emner begrepene hører til og er ellers lik 
kortene. Dette likte elevene godt. 

Mange begreper er greie som repetisjon/
regelbok på ungdomstrinnet (s. 23), mens andre 
krever høy lesekompetanse. Et eksempel: «Alge
bra er å generalisere tallregning ved at bokstaver 
eller andre symboler representerer tall.»

Jeg har vist boken til en del elever og noen 
synes boken så for kjedelig eller vanskelig ut og 
ville ikke se i den, mens andre synes den var 
lett å finne fram i. De førstnevnte kan kanskje 
endre mening hvis de blir vant til å bruke kor
tene først.

Mange begreper er illustrert eller har 
eksemp ler. Men enkelte er uoversiktelige da det 
er for mye tekst på liten plass. (I boken burde 
det ha vært mulig å bruke litt mer plass til disse 
begrepene enn det som er på kortene.) Her er 
eksempler på kort elevene ikke var fornøyd 
med: Innsettingsmetoden (plass), geometrisk 
mønster (eksempelet), gylne snitt (språk), lånets 
pålydende (språk), klassebredde, hendelse.

Enkelte begreper har flere navn: normal
form/standardform, middelverdi/gjennomsnitt. 
Begge navn burde stå i indeksen. Dette gjelder 
også mye brukte begreper som ikke har egen 
definisjon, men står under andre: normal (ned
felle normal) og observasjon (histogram).

Flere av mine kollegaer har sett gjennom 
kortene og synes at begrepene stort sett er greie. 

For informasjon om boken, se  
www.getsmart.no
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De eldste elevene vil kunne ha denne boken som 
regelbok da de kan legge til sine egne kommen
tarer og eksempler på de blanke sidene. Da 
vil de få en regelbok det er lett å finne fram i. 
Dette gjelder spesielt elever som er så rotete at 
de ikke klarer å gjøre bruk av egenproduserte 
regel bøker. Hvis skolen har boken i klassebiblio
tekene og har kortstokkene som hører til, vil det 
sikkert inspirere elever til å lese i boken og det 
vil være lettere å få dem til å repetere begrepene. 
De flinkeste elevene vil ha godt utbytte av å lære 
seg begrepene og dermed et mer presist mate
matisk språk.

Else Aarø

Min Lidle Norske 
Regnebog

Min Lidle Norske Regnebog er undertittelen på 
Norges første lærebok i matematikk (regning/
aritmetikk), Arithmetica Danica fra 1645. Den 
var skrevet av Tyge Hanssøn ved Trondheim 
katedralskole. Bottens arbeid med boka har 
resultert i boka Min Lidle Norske Regnebog. Noen 
dypdykk i ei lærebok i matematikk fra 1645.

Å se på ei drøyt 350 år gammel matematikk
lærebok er interessant av mange grunner. Vi 
ser hva som var kjernen i matematikkfaget den 
gang, og dermed hvordan matematikkfaget har 
utviklet seg. Vi ser hvordan matematikken var 
presentert og dermed litt av utviklingen på det 
didaktiske området. Men vi ser også aspekter 
ved samfunnet for øvrig, gjennom valget av kon
tekster i oppgaver og eksempler – og de mange 
motiverende versene som boka inneholder. Og 

gjennom at Geir Botten skriver litt om norsk 
skole på denne tida, lærer vi om det også.

Innledningsvis setter Botten boka til Hans
søn i kontekst ved å beskrive både Trondheim 
og Trondheim Katedralskole på tida boka ble 
skrevet. Dette er interessant. Han skisserer også 
bokas forhold til andre lærebøker på den tida, 
både i Norge og utenlands. Her gjenstår mye 
forskning for å finne ut mer om hva som var 
Hanssøns forbilder.

Læreboka starter med å beskrive hvordan vi 
skriver og leser tall og viser så algoritmer for 
addisjon, subtraksjon, divisjon og multiplika
sjon. Alt dette er relativt kjent i begynner
opplæringen også i dag. Boka legger stor vekt 
på å lære gangetabellen, noe vi fortsatt legger 
vekt på. Innen likningsløsning presenterer den 
metoden regula de tri. (Vi må huske at boka var 
skrevet før vi begynte med xer og yer i slike 
opp gaver.) Den viser også utregning av kvadrat
røtter og kubikkrøtter. Kvadratrøtter var grunn
skolelærdom helt ut på 1950tallet, mens vi i dag 
regner det som altfor vanskelig for våre elever. 
Også regula falsi er med – forholdsvis enkelt 
forklart.

Noen ganger tenker vi kanskje at tekst
oppgaver er et moderne fenomen. Det er 
det ikke. Et godt eksempel fra boka er dette: 
«En mann fortjener daglig ved bryggen når han 
arbeider, 15 skilling og fordrikker 9 når han er 
ørkesløs. Da året var passert er alt sammen for
drukket og dertil skyldig ølkonen 7 mark og 8 
skilling. Hvor mange dager har han arbeidet 
og hvor mange har han vært ørkesløs? Fasit 
112 dager arbeidet, 200 dager holdt hellig».  
Bare i en slik liten oppgave er det mye å for
dype seg i. At oppgaven er ment å advare mot 
drukken skap, er det vel liten tvil om. Det er 
imidlertid interessant å vurdere om oppgaven 
er realistisk. Vi blir også kjent med pengeenhe
ter som vi ikke lenger bruker. I tillegg nevner 
Botten den interessante koblingen mellom å 
holde dager hellige og å opparbeide drikke
gjeld.

Geir Botten
Min Lidle Norske Regnebog
ISBN 9788215012742
Pris: 269,–
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Oppgaver med kontekst gir innblikk i livet 
den gang, inkludert fiske, tømmerdrift, hånd
arbeid og byggevirksomhet. Slik sett kan boka 
være til inspirasjon også i dag, vi er ikke alltid 
flinke til å knytte matematikken i grunnskolen 
til yrkesfagene. Det er samtidig interessant å se 
at boka har noen egne sider med oppgaver rettet 
mot kvinner. Disse handler om økonomi knyt
tet til hjemmet, for eksempel kostnader knyttet 
til å leie folk til å spinne og veve for seg. Det sier 
nok noe om at målgruppa for Hanssøns bok var 
å finne i overklassen.

Vi blir utfordret på måleenheter som de fleste 
av oss bare kjenner som navn i eventyr og andre 
historier. Hvor mye er en støvel, et skippund, en 
lest eller ei sjeppe?

Multiplikasjonstabellen hadde i Hanssøns 
bok navnet «Det En gang Et», og han forsøkte 
å motivere til å lære den med rimet «Lær det 
En gang Et Ret / Saa bliffr dig ald Regning let.» 
I dagens skole har man vel stort sett gått bort 
fra å prøve å motivere elever via poesi, men det 
er kanskje erstattet av matematikksanger. Men 
innholdet i rimet kan vi si oss enig i – multipli
kasjonstabellen er fortsatt et sentralt grunnlag 
for å regne greit senere. Hanssøn bruker for 
øvrig ordet «Regnekunst» – det er et godt ord 
som vi gjerne kan ta i bruk igjen.

Arithmetica Danica bruker nierprøven for 
å sjekke utregninger i alle de fire regneartene. 
Både i Arithmetica Danica, i norske lærebøker 
på 70tallet og i andre lands lærebøker i dag 
blir metoden presentert uten forklaring. Den er 
derfor i seg selv eksempel på en seiglivet tradi
sjon med å vise metoder uten å bry seg om for
ståelsen. Botten velger å gi en begrunnelse ved 
hjelp av moduloregning.

Geir Botten overlater en del problemer til oss 
lesere. Blant dem vi ble spesielt opptatt av, var 
om bonden som kjøpte og solgte Øxsen. Som 
flere andre, er også denne oppgaven i diktform. 
Vi blir oppfordret til å hjelpe til med å finne 
en mulig løsning. Vi tolker oppgaven slik at 
bonden kjøpte 300 okser til prisen 63 daler pr 
tre okser, og at han etter salget satt igjen med 

en fortjeneste på totalt 787 ½ daler. I så fall kan 
han i gjennomsnitt ha tjent 2 5 ⁄8 daler på hver av 
de «3 hunder Øxsen,» etter å ha solgt dem for en 
gjennomsnittlig stykkpris på 23 5 ⁄8 daler. Eller er 
løsningen (og oppgaven) en helt annen?

Trykkfeil er det få av. Oppgaven nederst på 
side 114 kan ikke løses uten at faren gir sønnen 
en bøtte – og ikke får en av sønnens. For de 
som går nøye inn i oppgavene, kan det også 
være greit å vite at det er en trykkfeil i kontroll
regningen nederst på side 122. Øvrige småfeil 
skal forfatteren bli informert om i epost, slik 
han inviterer til i det lille verset han avslutter 
boka med.

Boka er ikke skrevet spesielt for lærere. Den 
har derfor ikke spesifikke råd om hvordan 
kunnskap fra boka kan brukes for eksempel i 
arbeid med elever. Vi tror likevel at både lærere, 
elever, lærerstudenter og lærerutdannere vil ha 
stor glede av å denne boka. (For ordens skyld: 
Bjørn Smestad har vært engasjert av forlaget 
som konsulent for boka.)

Bjørn Smestad, Geir Martinussen

getSmart matematisk 
begrepsleksikon

Matematisk begrepsleksikon er et nytt tilskudd 
i get Smart serien. På getSmart sine nettsider 
(www.getsmart.no) kan vi lese at boken «inne
holder alle matematiske begreper som elever 
skal kunne etter 10. årstrinn (LK06)». Boken 
tar da også for seg hele 259 begreper som den 
presenterer alfabetisk. Den alfabetiske rekkeføl
gen gjør at det er lett å finne begrepene dersom 
en vet hva en leter etter. Det er også positivt at 
boken har faner for hver bokstav. Ulempen er 
dersom en ikke vet navnet på det matematiske 

For informasjon om boken, se  
www.getsmart.no
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begrepet en leter etter. Sistnevnte er typisk for 
mange ungdomsskoleelever, som da ender med 
den tidkrevende øvelsen å lete gjennom hele 
boken for å finne noe som ligner. Alternativt til 
den alfabetiske inndelingen er å samle begre
pene etter emner og hovedområder. Dette blir 
også forsøkt gjort, ved at en i indeksen bakerst i 
boken har samlet begrepene etter hovedområder. 
Dette kan være litt forvirrende med det samme, 
spesielt siden det ikke blir gitt noen forklaring 
til denne oppbyggingen. Forklaringen ligger på 
nettet, men det virker litt rart å slå opp på nettet 
når en har boken foran seg. For hvert begrep er 
det også angitt hovedområde i selve boken. Når 
en har skjønt systemet synes vi denne inndelin
gen fungerer bra. Boken har faktisk klart å gi 
en inndeling både alfabetisk og i hovedområder. 
Det er svært fort å slå opp et begrep dersom vi 
vet navnet. 

Boken har en gjennomført og tiltalende 
layout. Det er bokser rundt forklaringen av hvert 
begrep, som gjør boken oversiktlig. Det er brukt 
et gjennomført matematisk språk, som selvsagt 
er bra. Når en forklarer et begrep med et annet 
matematisk begrep er det imidlertid mange 
elever som faller av. Dette kunne vært løst ved å 
beholde det matematiske språket, men gitt kon
krete matematiske eksempler. Vi vil poengtere 
at boken gir mange gode eksempler, men er ikke 
konsekvent i sin bruk av dem. Mange steder er 
de læringsfremmende ved at de f.eks. viser mel
lomregninger. Eksempel på dette er under begre
pet parentesuttrykk der dette eksemplet er gitt: 

 5(3a + 4) = (5 · 3a + 5 · 4) = (15a + 20)

Andre steder blir begrepene ikke eksemplifisert. 
Eksempelvis er begrepet likning forklart med 
ord før det er gitt et isolert eksempel på en lik
ning med en ukjent (3x – 1) = –4x + 13. Her er 
det ikke gitt eksempel på hvordan likningen kan 
løses. Det samme er tilfelle under likninger med 
to ukjente. Blar vi imidlertid litt i boken, finner 
vi en egen begrepsboks der innsettingsmetoden 
er forklart både med tekst og eksempel. Vi blir 
da nysgjerrige på om også addisjonsmetoden og 

grafisk løsning er belyst i boka. Vi blar frem til A 
og ganske riktig der finner vi addisjonsmetoden, 
med et belysende eksempel. Grafisk løsning viser 
seg også å finnes i boken. Dette vil si at det er 
ikke nok for elevene å slå opp på likninger med 
to ukjente, de må også huske navnet på løsnings
metodene dersom de vil ha dette forklart. Det 
er ofte nettopp hjelp til fremgangsmåte elevene 
er ute etter. Denne spredningen av begrep som 
helt klart hører sammen synes vi er noe tung
vint, og begrenser igjen målgruppen av elever 
som greier å nyttegjøre seg boken. Vi mistenker 
at denne oppdelingen er gjort av layoutmessige 
grunner. For å få alt inn i de oversiktlige bok
sene begrenses plassen. Problemet kunne vært 
løst ved en liten «se også s. …» nederst i boksen 
for å linke relaterte emner. Som en konsekvens 
av dette skulle vi ønsket at boken konsekvent gav 
belysende eksempler til hvert begrep. Nå gir da 
heller ikke boken seg ut for å være en eksempel
samling, men en begrepsforklaringsbok. Det 
siste synes vi boken greier meget bra, men vi vet 
at mange elever trenger en eksemplifisering for å 
forstå begrepet og omvendt. Her har elevene his
torien på sin side. I denne sammen hengen er det 
ikke tvil om at høna kom før egget, ved at mate
matisk praksis kom før matematisk teori. Siden 
boken henvender seg til en så ung målgruppe 
mener vi at sammenhengen mellom begreper og 
eksempler må komme helt tydelig frem.

Vi kan ikke se at noen begreper er forklart 
feil. Vi reagerer imidlertid på noen forklarin
ger. Begrepet avrunding er forklart slik: «Vil si 
å oppgi et svar med færre desimaler enn vi får i 
regnestykket. Når vi runder av et tall, bruker vi 
«tilnærmet lik»tegnet (ª)»

 Eksempler:
3,4428 ª 3,44
1,195 ª 1,20
1,5449 ª 1,54

Her savner vi regler for avrunding. Eksem
plene gjør det ikke bedre ved at de gir inntrykk 
av at vi alltid skal runde av til to desimaler.  
Under begrepet desimaler står det at i «tallet 
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3,79 er tallene 7 og 9 desimaler». Dette er nok 
en elevvennlig skrivemåte som de ikke vil mis
forstå, men boken bør uttrykke seg presist ved å 
si sifrene 7 og 9 er desimaler. 

I følge nettstedet er bokens målgruppe 
«hovedsaklig elever og lærere på ungdoms
skolen, men også elever i videregående skole». 
Vi vil hevde at for elever på ungdomsskolen er 
det elever fra middels og oppover som greier å 
nyttig gjøre seg boken. For denne gruppen synes 
vi boken er meget god. Disse elevene vet hvilke 
begreper de lurer på og kan raskt slå opp for å 
finne definisjoner de vet å gjøre seg nytte av. 

Eksperimentering med matematikk 1 og 2
Her kan matematikeren møte eleven, til gjensidig faglig 
utbytte. Her er stoff for alle; samtidig er det ikke nødvendig 
at leserne skal forstå alt. Matematikk blir spennende, en ser 
nye sammenhenger og stiller nye spørsmål. Samtidig som 
bøkene er matematikkfaglige, står metode også sentralt. De 
konkretiserer en undervisningsmetode der eksperimentet står 
sentralt. Bøkene er aktuelle både i videregående skole og 
lærerutdanningen.

Bind 2 er en frittstående oppfølger til bind 1.

www.caspar.no eller bestilling@caspar.no

Caspar Forlag AS

Disse elevene vil også være istand til å slå opp i 
indeksen og på den måten raskt finne relaterte 
emner. For svakere elever tror vi at boken rett og 
slett blir for vanskelig som regelbok. De vil ikke 
kunne gå fra de generelle definisjonene til sine 
spesifikke matematiske problemer. Vi mener 
også at boken kan brukes som et utgangspunkt 
til å diskutere et spesifikt matematisk begrep i 
grupper eller klassen. Alt i alt synes vi boken er 
god og kan anbefale den for mange elever, men 
kanskje ikke for de svakeste elevene.

Monica Langeland, Liv Helene Eliassen
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Gode tiltak rettet mot jentene kommer også 
guttene til gode!
Vi har endret undertittelen:
ReaLise – jenter og realfag er blitt til 
ReaLise – ditt utdanningsvalg

Prosjektet ble presentert i Tangenten 4/2010. 
Mål: Utvikle tiltak for å øke rekruttering av 
jenter til realfag med lav kvinneandel.

Hvorfor rekruttere jenter til realfag?
Ulike nasjonale og internasjonale forsknings
prosjekter og kartlegginger viser at norske jenter 
av ulike årsaker i liten grad velger fordypning 
i realfag på videregående skole. De fleste som 
velger studier eller yrke innen realfag satser på 
de tradisjonelle fagene som biologi, medisin, 

veterinær og meteorologi. Dette får konse
kvenser videre oppover i utdanningssystemet 
og yrkeslivet. I følge EUkommisjonens rapport 
«She Figures, 2009» [3], er kvinner underrepre
sentert i yrker innen fysikk, matematikk, IKT 
og ingeniørfag. Bare en av fem doktorgradsav
handlinger innen disse fagene fullføres av kvin
ner. Rapporten «Europe needs more scientists» 
[4], fokuserer på at vi trenger en kraftig økning 
av andelen realister og teknologer i arbeidsstyr
ken i fremtiden. Ved å øke antall kvinner i disse 
yrkene er vi på god vei til å nå målet.

I tidsskriftet Kimen 1/08, «Noen realist som 
passer for meg» er fag og yrkesvalg sett i sam
menheng med at Norge, som andre industriali
serte land, har et kjønnsdelt arbeidsliv [5]. Det 
vil si at mange yrker og næringer er dominert 
av enten kvinner eller menn, som ofte er fordelt 
på ulike posisjoner. Det viser seg at både jenter 
og gutter foretar tradisjonelle utdanningsvalg, 
som videre legger grunnlaget for valg av yrke og 
arbeidsplass. Et kjønnsdelt arbeidsliv gir signa
ler til ungdommene om hva som er «kvinneyr
ker» og «mannsyrker» og kan dermed selv være 
med på å bidra til å opprettholde tradisjonelle 
valg. 

Ungdommenes utdanningsvalg er vanskelig 
å påvirke. Ungdommene mener selv at de ikke 
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lar seg påvirke, de tar selvstendige og frie valg. 
De kan bli hva de ønsker, og reflekterer kan
skje ikke over at det eksisterer en del barrierer 
mot å foreta egne valg, som f.eks. forventninger, 
holdninger til å velge utradisjonelt, kunnskap 
om yrker og kulturen i et fag og oppfatningen 
av egne evner i faget.

Forskningsgruppa re:K:rutt har gjennom 
prosjektet «Viljeconvalg» studert motivasjo
nen til realfagsstudenter i høyere utdanning 
[6]. Tradisjonelle kjønnsforventninger er til en 
viss grad fremdeles motivasjon for utdannings
valg. Både jenter og gutter vil realisere seg selv, 
men jentene skårer noe høyere på variabler som 
handler om idealisme og mening, arbeidsmiljø, 
sikker jobb, å skape noe for andre mennesker, 
teamarbeid, utadrettet arbeid og betydningen 
av å jobbe med noe interessant. Guttene legger 
mer vekt på fritid, lønn, teknologiutvikling, prak-
tisk arbeid og bruk av verktøy og redskaper. Rap
porten viser at rollemodeller er viktig for valg 
av utdanning (spesielt for jentene). Foreldre, 
venner, enkeltlærere, kjendiser og representanter 
fra yrker eller høyskoler som besøker skolen er 
nevnt når studentene blir spurt om hvem eller 
hva som har motivert og inspirert dem for deres 
fagvalg.

Kartlegging av likestilling i norsk skole
NIFU STEP har på oppdrag fra Utdannings
direktoratet gjennomført en kartlegging av 
status for likestilling i norsk skole. Rapporten 
«Likestilling er jo ikke lenger det helt store …» 
viser at det er liten bevissthet rundt likestilling 
som tema i skolen, arbeidet er i liten grad for
malisert og prioritert i skolens planer [7]. 

Målsettinger som er beskrevet i Handlings-
planen for likestilling 2008 – 2010: 
– Bevissthet om utdanningsvalg og mulig

heten til å gjøre utradisjonelle valg mht. 
kjønnsrollemønsteret

– Realfagsatsing, spesielt blant jenter
– Styrke likestillingsperspektivet i undervis

ningen

Disse er i liten grad formalisert og fulgt opp av 
skolene, under halvparten av skolene som deltok 
i kartleggingen svarer at de anser disse som 
viktige målsettinger, at de er en del av skolens 
planer eller at det arbeides med dette bevisst og 
målrettet.

For å få integrert likestillingsperspektivet i 
skolen er det behov for økt fokus, og en ved
varende og betydelig satsing på skolenivå og i 
lærerutdanningene.

Hvordan rekruttere jenter til realfag?
Evalueringer fra ulike prosjekter bidrar til inn
sikt i hva som fungerer og hvor utfordringene i 
skolen knyttet til likestilling ligger. Forsknings
rapporter sier noe om hvordan ungdom velger 
og hvorfor de velger – eller velger bort – realfag 
[8].

Tiltak som viser seg å være nyttige er bruk 
av rollemodeller, nettverksbygging, spille på kvin-
nelige verdier og profilering av studier slik at de 
virker mer kjønnsnøytrale. Det er også viktig å 
møte og tilgodese jentene i et fag som lett blir 
«guttepreget», gjennom valg av undervisnings
opplegg og arbeidsmetoder. Jenter foretrekker 
samarbeid framfor individuelt arbeid og kon
kurranse [9]. 

Spredningskonferanser
ReaLise skal i løpet av skoleåret 2011/2012 arran
gere fire regionale konferanser for ungdoms 
og videregående skole. Konferansene legges til 
byene.

Hensikten med konferansene er å spre 
informasjon om ReaLise, hvorfor og hvordan 
rekruttere jenter til realfag (forslag til tiltak), 
og hvorfor det er viktig å sette likestilling på 
dagsorden.

Følg med på våre hjemmesider «Jenter og 
realfag» [10].

Kilder: 
[1] www.udir.no/Brosjyrer/Handlingsplan-

for-likestilling-i-barnehage-og-grunnopp-
laring-20082010
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[2] www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rap-
porter_planer/planer/2010/Realfag-for-
framtida.html?id=593791

[3] ec.europa.eu/research/science- society/
document_library/pdf_06/she_figu-
res_2009_en.pdf

[4] ec.europa.eu/research/conferences/2004/
sciprof/pdf/final_en.pdf

[5] Kimen 1/08: Schreiner, Camilla: «Noen 
realist som passer for meg?», www.rose-
project.no/network/countries/norway/nor/
nor-schreiner-kimen-1-2008.pdf

[6] Kimen 2/10: Vilje-con-valg: «Valg og 
bortvalg av realfag i høyere utdanning», 
www.naturfagsenteret.no/binfil/download.
php?did=6473

[7] www.nifustep.no/Norway/Publicati-
ons/2010/Webrapport%2015-2010.pdf

[8] www.naturfagsenteret.no/c1405588/sek-
sjon.html?tid=1442349

[9] Grevholm & Hanna (1995). Gender and 
Mathematics Education, Lund University 
Press.

[10] www.naturfagsenteret.no/c1515373/pro-
sjekt/vis.html?tid=1514707

November konferansen 
2010
Tor Andersen – NSMO

Meningsfull Matematikk Motiverer
Takk, hurra og applaus til årets program komité, 
kolleger og andre bidragsytere for fantasisk inn
sats på årets Novemberkonferanse. Aldri har 
mine øyne skuet så mange blide matematikk
lærerfjes som på årets November konferanse 
– Meningsfull Matematikk Motiverer. For 
rundt 300 deltakere fra det ganske land startet 
desember måned med lærerike og spennende 
plenumsforedrag og kreative verksteder. I all 
beskjedenhet må jeg få lov til å hevde at jeg 
sitter igjen med følelsen av en tvers igjennom 
vellykket konferanse, både faglig og sosialt. Jon 

Walstad og hans stab ved Matematikksenteret 
har virkelig grunn til å være stolte. Tilfredse 
deltakere aner nok mengden arbeid som ligger 
bak et slikt gjennomført arrangement. Litt av en 
kabal som Merete Lysberg og Randi Håpnes – 
våre to eminente kontoransatte – må få til å gå 
opp før alle utabygds får mat og seng. 

Velkomst av Lisbet Rugtvedt
Statssekretær i Kunnskapsdepartementet Lis
beth Rugtvedt sto for en stilfull åpning av kon
feransen. Hun uttrykte håp om at den måtte gi 
deltakerne ny inspirasjon og nye kunnskaper. 
Statssekretærens håp gikk nok i oppfyllelse.

Nils Kristian Rossing slo an tonen
Maken til rocka åpningsforedrag har vi vel 
neppe opplevd før. Nils Kristian Rossing tok 
pusten fra oss med «Heavy me(d)tall – et 
konsert foredrag om matematikk og rock». 
Vigdis Sjelmo på trommer og vibrafon og Truls 
Lorentzen på gitar ga oss en uforglemmelig 
musikkopplevelse mens Rossing boltret seg i 
tallrekker, Selburosa, palindromer, mystiske 
tall, livssyklusen til sikader, klappende musikk 
og sym metriske skjønnheter. Vakkert!

Images on Screens, Mental and Electronic
Professor John Mason, Open University i Eng
land, fulgte opp med et forrykende foredrag der 
han blant annet tok for seg hvordan bilder på 
skjermen kan tolkes i hodene våre. Mange følte 
nok en lettelse da professoren viste løsningen til 
«present or absent». Jammen fant han igjen den 
korsformede figuren i rutenettet sitt. Vår gjest 
fra England la opp til undringer og fikk oss til å 
tenke hardt. Forbilledlig pedagogikk!

Et innbydende fat med paralleller
Etter lunsj kunne deltakerne velge blant fem 
paralleller. Programmet bød på noe for alle 
skoletrinn. Håndgripelig matematikk i videre
gående skole (Tor Andersen), Matematikk
fagets abstraksjonsgrad på ungdomstrinnet 
(Mona Røsseland), Papirbretteaktiviteter (Mike 
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Naylor), Kreativ matematikk (Therese Hagfors) 
og Nasjonale prøver (Grethe Ravlo). 

Så fikk Jon Walstad endelig ordet i plenum
Men bare for å bli avbrutt av en innpåsliten 
og meget høyrøstet vaktmester med sørlands
dialekt. Svein Torkildsen fylte rollen sin som 
påståelig vaktmester, med glans. Sørlendingen 
kunne uten tvil ha livnært seg som revyartist. 
Salen så ut til å kose seg da Svein og hans kol
leger kuppet talen til Jon og framførte en revy 
der rollefigurene baserte sine påstander på mis
oppfatninger og feiltenkninger. Vel, bortsett 
fra «nasjonale prøver»dama Grethe Ravlo og 
matematikksenterdama Gerd Bones som repre
senterte fornuften. Da May Settemsdal til slutt 
kunne informere sjefen at tonehøyden og stren
gens lengde er omvendt proporsjonale størrelser, 
kunne Jon lettet fortelle salen at det tross alt er 
håp for framtiden.

Er’e no’ vits å lære matte ‘a, lærer?
Selv om tittelen på dagens siste plenumsfore
drag kanskje virket litt munter, forsto vi fort at 
professor Tom Lindstrøm (UiO) mente alvor 
med spørsmålet. Han drøftet ulike argumenter 
for at unge mennesker bør lære matematikk. Vi 
fikk høre om dagliglivets utfordringer, demo
kratisk deltakelse, kulturell og vitenskapelig 
kompetanse, yrkesmessige kvalifikasjoner og 
personlig glede og utvikling som gode grunner 
for å lære matematikk. Professoren ga oss noe 
å tenke på da han postulerte at vi velger ut i fra 
lyster og interesser, men vi begrunner våre valg 
med nytte hensyn. Den engasjerende foredrags
holderen delte sin erfaring med salen: «det som 
engasjerer vår nysgjerrighet, vår eksperimente
ringslyst, vår estetiske sans og vår logiske evne, 
motiverer og fascinerer langt mer enn det nyt
tige gjør.» Tom kunne fortelle at han slettes ikke 
så fram til å skrive reiseregning.

Elevenes motivasjon
Neste morgen var salen igjen fullsatt og dagen 
startet med et tankevekkende foredrag av en 

alltid like sprudlende opplagt Kjersti Wæge. 
Hun la fram resultater fra doktorgradsstudien 
sin hvor fokus er rettet mot elevenes motivasjon 
for å lære matematikk i en undersøkende mate
matikkundervisning. Vi fikk høre om hva som 
kjennetegner en undersøkende matematikk
undervisning og om hvordan denne formen for 
undervisning kan bidra til en positiv utvikling i 
elevenes motivasjon. «Jo, dere har tid.»

«Pytonfag»
Mona Røsseland er i ferd med å fullføre en 
mastergrad i undervisningsvitenskap med vekt 
på matematikk. Hun løftet oss med inn i sine 
spennende studier der hun forsøker å få svar på 
hvorfor elever som mester godt på barnetrinnet, 
får problemer på ungdomstrinnet og opplever 
matematikk som et «pytonfag». Kanskje vi kan 
berge noen flere elever fra total kapitulasjon ved 
å gi denne elevgruppen tro på seg selv og tro på 
egne ferdigheter? 

Fra frokostblanding til lakrislissebrøk 
Aktiviteter og undervisningsopplegg presen
tert av ressurspersonene ved Matematikksente
ret bød på stor spennvidde. Deltakerne kunne 
vandre rundt en times tid og velge blant et rikt 
utvalg tema som «Kvar er mutterane og skruane 
i GeoGebra?», «Tiervennene» og «Hva skjer hvis 
det forsetter slik?» Takk til hele gjengen.

Paralleller andre dag 
Etter lunsj kunne deltakerne igjen velge blant 
fem paralleller. Kommunikasjon, motivasjon og 
forståelse (Wæge, Jensen), Phenomenal Mathe
matics (Mason), Matematikk og ornamentikk 
(Rossing), Matematikk som verktøy i tekno
logi og design (Svorkmo). Selv fikk jeg gleden 
av å oppleve Geir Botten som stilte spørsmålet 
«Matematikk med mening – mening for hvem?» 
Geir Botten bød på blant annet Kaprekars tall, 
lønnssystem for fiskere, regnefortelling av Aron 
og verdens mest irriterende sang. Digresjon fra 
Geir: «I dag skal vi lære om femtallet. Slå opp 
på side tjuesju.»
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Motivasjon ved hjelp av problemløsning
Novemberkonferansen 2010 ble avsluttet med 
et fabelaktig foredrag av professor Mike Naylor. 
Han trollbandt forsamlingen med utfordrende 
problemer der vi ikke fikk hjelp av huskeregler 
og prosedyrer, men måtte tvinge hjernen til 
«to do mathematics». Det gjorde nesten vondt 
å oppdage at det faktisk fantes flere kvadrater 
på geobrettet enn først antatt. Så får vi håpe 
at deltakerne er rede til å utforske rike proble
mer som kan utfordre elevene slik at de får økt 
motivasjon og dypere forståelse for matematiske 
begreper og sammenhenger.

Velkommen neste år! 

Telling med tannfelling
Terje Stenstad, Knut van der Wel 
Norges forskningsråd

«Mister jenter flere tenner enn gutter i 
1. klasse?» lurte elevene på 1. trinnet ved Hille
stad skole i Holmestrand. Svaret fant de ved 
hjelp av legoklosser og en smart måte å telle 
tenner på. Kreativ matematisk utforskning av 
en relevant og virkelighetsnær problemstilling 
sikret små forskerne Matematikkprisen i barnas 
forskningskonkurranse, Årets Nysgjerrigper 
2010. 

Miljø for undring
Hillestad skole i Vestfold har i en årrekke levert 
bidrag av høy kvalitet i Årets Nysgjerrigper, en 
årlig forskningskonkurranse i regi av Norges 
forskningsråd. Hvert år deltar ca. 2000 barn 
med omtrent 150 bidrag i konkurransen, og 
flere av prisene de siste årene har gått til Hille
stad. Innsatsen vitner om kultur for undring, 
utforsk ning og samarbeid blant lærere og 
elever. 

Nysgjerrigper er Forskningsrådets satsing for 
elever og lærere i barneskolen (6-13 år). Målet 
er å stimulere til undring og spørrelyst hos 
barn og unge, og vise at forskning er gøy. 

Årets Nysgjerrigper er barnas årlige 
forskningskonkurranse. Grupper av elever eller 
hele klasser kan delta. Hensikten er å motivere 
barn til å finne svar på egne spørsmål ved 
hjelp av vitenskapelig metode. Årlig deltar ca. 
2000 elever. 

Matematikkprisen er én av fem spesialpriser 
i Årets Nysgjerrigper, og deles ut av 
Matematikksenteret. 

Nysgjerrigperbladet gir innblikk i forskningens 
verden gjennom lettleste og fargerike artikler. 
Bladet kommer ut fire ganger i året med et 
opplag på 85 000. Kan abonneres på eller 
lastes ned fra Nysgjerrigpers nettsider. 

Nysgjerrigpermetoden bygger på 
hypotetisk-deduktiv metode og er beskrevet 
i et eget veiledningshefte for lærere. 
Nysgjerrigpermetoden.no er et nettverktøy for 
vitenskapelig prosjektarbeid i skolen. 

Nysgjerrigpers ressurslærere er et nettverk 
av lærere som er spesielt kompetente på 
Nysgjerrigpermetoden og som kan holde 
kurs for lærere i vitenskapelig prosjektarbeid i 
skolen. 
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Derfor var det ikke så rart at forskerinstink
tet våknet da tannfelling ble en «snakkis» blant 
førsteklassingene allerede de første dagene etter 
skolestart. Noen av elevene hadde mistet tenner, 
andre hadde løse tenner og flere kom gledes
strålende på skolen når de hadde mistet en tann. 
Det var på tide å introdusere småforskerne for 
forskningsmetoden som de eldre elevene ved 
skolen allerede var eksperter på: Nysgjerrigper
metoden. Bli med på en forskerferd i seks steg, 
med løse tenner og matematisk begeistring! 

Dette lurer jeg på
Læreren snakker med elevene om det å forske 
og finne ut av ting man lurer på. Det er mange 
ting de nysgjerrige små kan tenke seg å finne ut 
mer om. Fugler, døde dyr, latter og hvem som er 
best til å klatre i tau er spennende temaer. Men 
mange ting er vanskelige å forske på, som for 
eksempel eksotiske dyr. 

Siden den matematiske samtalen skal stå i 
fokus dette skoleåret, har klassen allerede talt 
opp hvor mange tenner de har mistet før de 
begynte i 1. klasse. Og hva er vel mer spennende 
enn løse tenner man kan rugge på, og som til 
slutt faller ut? Etter nøye vurdering av de for
skjellige temaene, er alle i klassen enige – de vil 
forske på tannfelling!

Den første opptellingen av tenner viste at jen
tene hadde mistet 28 tenner før skolestart, mens 
guttene bare hadde mistet 16. Dette synes gut
tene er litt urettferdig, siden det er like mange 
gutter som jenter i klassen. Er det slik i alle 
1. klasser? En problemstilling tar form: «Mister 
jenter flere tenner enn gutter i 1. klasse?»

Hvorfor er det slik?
Etter litt diskusjon om hva en hypotese er, blir 
klassen enige om hva deres første hypotese skal 
være: Jenter mister flere tenner enn gutter i 
1. klasse.

I november begynner tvillingene Nikolai og 
Aleksander i klassen. Medelevene lurer på om 
tvillinger mister tenner omtrent på samme dag. 
Svaret gir seg raskt, for Nikolai har ennå ikke 

mistet sin første tann. Aleksander har derimot 
mistet to. Men kanskje det endrer seg etter 
hvert? Og hva hvis tvillinger er gutt og jente?

Elevene setter derfor opp to hypoteser til:
– Tvillinger mister like mange tenner i 

1. klasse
– Hvis tvillingene er gutt og jente, vil jenta 

miste flere tenner enn gutten.

Elevene er klare for å forske seg gjennom 
1. klasse! 

Plan for undersøkelsen
Holmestrandelevene lager sitt første søyledia
gram. Dette må med: Navnet på hver elev, en 
blå tann per tann som er mistet før skolestart og 
en rød tann for hver tann de mister underveis 
i 1. klasse. Etter hvert bygger elevene diagram
met i blå og røde legoklosser, som er lette å flytte 
rundt på. 

Elevene teller og registrerer tenner som 
faller ut i egen klasse. Men de trenger flere tall 
å forske på dersom resultatene skal bli gode. 
Første klassingene bestemmer seg derfor for å 
sende brev til flere skoler som kan hjelpe dem 
med undersøkelsen. De involverer de fire andre 
barneskolene i kommunen. Noen kjenner også 
elever ved barneskoler på Island, Svalbard, 
Trondheim og Tromsø. Og hva med skolen tvil
lingene kommer fra? 

En tannlege skal også inviteres til å komme 
og fortelle om tenner. 

Hente opplysninger
Tennene starter for alvor å falle ut. En av guttene 
mister to bare i løpet av en kort ferie. Endelig, 
16. mars, kan også Johan som sistemann tegne 
inn i tabellen at han har mistet sin første tann. 
Han skriver: «Det var rart å [miste] min første 
tann og det var ekkelt også. Det var kult også. 
Mamma rugga på tanna.»

Et spørreskjema blir sendt ut til 37 skoler og 
flere tannklinikker. På et stort kart over hele 
landet merker de av skolene de har kontaktet, 
slik at de bedre kan holde oversikten.
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Matematikksenteret og 
Ny GIV
Jon Walstad

Alle landets fylkeskommuner og Oslo kom
mune deltar nå i et tett samarbeid for å få ned 
frafallet i videregående skole. Dette er en del av 
Kunnskapsdepartementets store satsing Ny GIV. 
Satsingen planlegges over flere år med oppstart 
våren 2011.

Et av prosjektene i satsingen handler om å 
sikre overgangen mellom ungdomsskole og 
videregående skole. Målet er å skape gode og 
permanente samarbeidsrelasjoner mellom 
kommunene og fylkeskommunene om de sva
kest presterende elevene.  Tiltakene i prosjek
tet har som mål å øke elevenes motivasjon for, 
og evne til å gjennomføre videregående opp
læring, blant annet gjennom en styrking av 
deres grunnleggende lese, skrive og regne
ferdigheter. Utvalgte lærere i norsk og mate
matikk i ungdomsskole og videregående skole 
skal kurses for å møte disse elevene på en best 
mulig måte. Matematikksenteret har ansvar for 
opplæringen for matematikklærerne. Kursingen 
skjer regionalt med 3dagers samlinger i ukene 
5, 6 og 7 og med 2dagers samlinger i ukene 14 
og 15. Samlingene finner sted i Oslo, Trond
heim og Stavanger. Totalt vil mellom 600 og 
700 lærere (norsk og matematikk til sammen) 
delta på samlingene. De elevene det gjelder får i 
vårsemesteret en intensiv opplæring, enten ved 
at de trekkes ut av utvalgte timer eller ved at 
det settes inn ekstra ressurser på annen måte. 
Etter behov videreføres denne i videregående 
opplæring. Matematikksenteret vil skrive mer 
om dette senere.

På Internett blir elevene kjent med figuren 
«Flode» som pusser tenner. De lærer seg sangen 
hans: «Puss puss, så får du en suss.»

Forskerspirene får et tips fra en ekspert om 
at tidspunktet for tannfellingen kanskje henger 
sammen med når man får sin første tann. 
Derfor undersøker elevene hjemme med forel
drene om hvor gamle de var da de fikk sin første 
tann. Tendensen er ganske riktig at de som er 
født tidlig på året, har mistet flere tenner. 

Dette har jeg funnet ut
19 av de 37 skolene som elevene har kontaktet, 
svarer. Inkludert egen klasse er 27 klasser med 
i undersøkelsen. Det må elevene si seg fornøyd 
med. Men det er fryktelig mange tenner å telle! 
For å holde orden på tallene, utvikler elevene en 
smart tellemetode. 

Skolen samler på tomme melkekartonger 
og plastkorkene til melkekartongene. Hvis én 
plastkork representerer én tann, kan de legge 
ti plastkorker i hver melkekartong når de teller 
opp resultatene. Etter litt diskusjon kommer 
Maren på at de kan legge kartongene etter hver
andre på rekke, slik at én rekke er det samme 
som 100 «tenner». Og legger elevene ti rekker 
ved siden av hverandre, kan de telle til helt til 
tusen! 

Et møysommelig arbeid starter, men iveren 
på «tellegulvet» er stor. Opptellingen fører til 
følgende resultater: 243 jenter har mistet til 
sammen 1011 tenner, mens 316 gutter har mistet 
1001 tenner. Det gir et gjennomsnitt på 4,1 tann 
per jente, men bare 3,1 tann per gutt, regner 
elevene ut. I klassen er gjennomsnittene omtrent 
de samme. Den første hypotesen stemmer! 

Men tvillinghypotesen stemmer ikke: Det er 
ni tvillingpar ved skolene de har forsket på, og 
de har mistet ulikt antall tenner.

Elevene planlegger tannfest når de har mistet 
til sammen 100 tenner. Når det sender rappor
ten inn til Nysgjerrigper 1. mai, er de kommet 
opp i 98 tannfellinger i klassen. Gjør klar for 
fest! 

(fortsettes side 59)
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Geometri og 
romforståelse –  
med kenguruoppgaver
Anne-Gunn Svorkmo

Ei bok med problemløsingsoppgaver hadde vært 
kjekt å ha i tillegg til læreboka i matematikk. En 
problemsamling hvor jeg som lærer kunne velge 
oppgaver tilpasset mine elever. Oppgaver som 
jeg kunne bruke til å berike og variere under
visningen med. 

Susanne Gennow og Karin Walby, som er 
ansvarlige for Kengurukonkurransen i Sverige, 
har samlet kenguruoppgaver fra 1999 – 2008 
innenfor emnet geometri og romopplevelse. 

Oppgavene passer for elever i alle aldrer, fra 
3. trinn og til videregående skole.

Innenfor hvert kapittel er oppgavene grup
pert etter innhold. Geometriske former og kon-
struksjon, Måling i to dimensjoner, Måling i tre 
dimensjoner og Mønster er titler på noen av 
kapitlene. I tillegg gir forfatterne tips til læreren 
om hvordan oppgavene kan arbeides med, utvi
des eller varieres. Forslag til løsninger blir også 
vist. Med boka følger en CD med alle oppgavene 
slik at det er mulig å lage egne oppgavesamlin
ger. Bilder og illustrasjoner kan kopieres direkte, 
men oppgavene må selvfølgelig oversettes til fra 
svensk til norsk.

Dette er ei bok for alle som er interessert i 
problemløsing og geometri og kan brukes for å 
arbeide med kompetansemålene innenfor dette 
området. Her følger et par eksempler med opp
gaver og tips om hvordan læreren kan arbeide 
med disse.

1. Elleve kvadrater
I fyrstikkfiguren finnes nøyaktig åtte kvadra
ter. 

Hva er det minste antall fyrstikker du må legge 
til for at det skal finnes nøyaktig elleve kvadra
ter?

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

La elevene lage figuren enten ved hjelp av fyr
stikker eller geobrett. Tegn også hjelpetegnin
ger. 

kenguru    sidene
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Eksempel på spørsmål som kan stilles: 
– Hvor mange kvadrater finnes i figuren? 
– Hvilken størrelse har de? 
– Hvilken form har de andre områdene? 
– Hvor mange kvadrater kan du få ved å 

legge til en fyrstikk? To fyrstikker? 
– På hvor mange ulike måter kan du plassere 

to fyrstikker? 
– Hvor mange fyrstikker må du legge til for å 

få nøyaktig 19 kvadrater?
 

Diskuter og sammenlign figurens omkrets og 
areal. Riktig løsning er to fyrstikker. Illustra
sjonen under viser en mulighet.

2. Fire papirremser
Vi har fire papirremser som hver er 10 cm bred. 
Vi vet ikke hvor lang den korteste er. Men hver 
av de øvrige er 25 cm lengre enn den forrige. 

Hvor mye lengre er omkretsen av figur B sam
menlignet med omkretsen av figur A?

A) 50 cm  B) 40cm  C) 25 cm  
D) 20 cm  E) 0 cm

Riktig svar er 50 cm. Bredden på figurene er like 
slik at vi bare trenger å sammenligne høydene. 
Figur A har 6 «ekstralengder», hver på 25 cm, og 
figur B har 8 «ekstralengder». 

Mer formelt kan dette skrives: Anta at den 
korteste papirremsen er r cm lang. Omkretsen 
til figur A blir da: 

2 · 40 + r + 25 + 25 + 25 + 3 · 25 + r = 2r + 230.

Omkretsen til figur B: 

2 · 40 + r + 50 + 25 + 50 + 75 + r = 2r + 280.

La gjerne elevene sette sammen papirremsene 
på ulike måter for å undersøke hvordan sam
mensettingen påvirker omkretsen. 

Vi minner om at startskuddet for årets Ken
gurukonkurranse er 17. mars. Påmelding skjer 
via nettsidene til Matematikksenteret:

www.matematikksenteret.no/kengurusiden

Fortell til andre
Som en avslutning på prosjektet, skriver elevene 
takkebrev til alle som har deltatt i undersøkel
sen og hjulpet dem. Elevene vinner Matema
tikkprisen i Årets Nysgjerrigper 2010, og alle 
som har vært med i konkurransen får høre hva 
Holmestrandelevene har funnet ut på en stor
stilt prisutdeling i Oslo. 

Du kan laste ned rapporten «Mister jenter 
flere tenner enn gutter i 1. klasse?» i sin helhet 
via nettadressen nysgjerrigper.no/temaer/pro-
sjektarkivet.

(fortsatt fra side 57)
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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
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Lederen har ordet
Sidsel Ødegård

Denne høsten har vi hatt mulig-
heten til å uttale oss i forhold til 
Kunnskapsdepartementet sin 
høring omkring «Forslag til end-
ringer i opplæringslova og pri-
vatskoleloven». Det som berører 
oss i LAMIS, gjelder et forslag til 
lovendring av § 10-1: «Kompe-
tansekrav for undervisningsper-
sonell». Loven stiller i dag krav 
til lærerens kompetanse for å 
bli tilsatt i en undervisningsstil-
ling. Lovendringen som er ute på 
høring vil endre loven til at lærere 
må ha kompetanse i de fagene 
de skal undervise i.

Dette var en høring hvor vi i 
LAMIS hadde lyst å uttale oss. 
Oslo lokallag tok sporty på seg 
oppdraget med å utarbeide en 
høringsuttalelse. Denne ble dis-
kutert i sentralstyret og også 
sendt ut til lokallagene for at de 
også kunne komme med inn-
spill 

Det skulle være vanskelig å 
være uenig i krav om økt kom-
petanse for å undervise i skolen. 
Dette støtter vi fullt ut, vi ønsker 
undervisningskompetanse i alle 
fag på ungdomsskole og videre-
gående skole, mens i barnetrin-
net mener vi kravet bør gjelde 

matematikk, engelsk og norsk. 
Underveis i diskusjonen var vi 
innom mange problemstillinger. 
Forslaget høres i teorien veldig 
bra ut og i en ideell verden vil 
dette være veldig bra. Men hvor-
dan vil dette fungere i praksis? 
Hva vil skje med de lærerne som 
allerede er ansatt i skolen og 
som gjør en glimrende jobb etter 
mange års erfaring. Skal de måtte 
gjennom kompetanseheving eller 
vil de kanskje ikke lenger under-
vise lenger i de fagene der det 
kommer inn yngre lærere med 
større formell kompetanse? Hva 
med situasjoner der det blir over-
tallighet, er det den sist ansatte 
som må gå, eller er det den med 
lavest formell kompetanse som 
må gå? Betyr det at nyutdannede 
får beholde plassen, mens de 
med lengre fartstid må gå?

Små skoler vil kunne unntas 
denne loven da den vil bli van-
skelig å gjennomføre med få års-
verk. Hva da med de store sko-
lene? Slik situasjonen er i dag, 
og vel har vært en stund, så er 
det ikke kø av søkere til ledige 
jobber. Hva gjør en skoleeier som 
ønsker kvalifiserte søkere, men 
som ikke får det? I lovforslaget 

er det lagt inn mulighet for å 
søke dispensasjon også for store 
skoler. I situasjoner der det ikke 
er kvalifiserte søkere antar jeg 
skoleeier vil søke dispensasjon 
og få det. Dette er helt klart et 
rekrutteringsspørsmål. Hva gjør 
skolene når det gjelder midler-
tidig ansatte, skal de samme 
reglene også gjelde der? Hvor-
dan skal skolene få tak i nok kva-
lifiserte lærere? Mange spørsmål 
kom opp under diskusjonen, 
ikke alle har vi svar på. Uansett 
er de viktige å ha stilt disse før 
lovendringen vedtas. For den 
blir nok vedtatt og vi ønsker den 
velkommen. Men innføringen av 
denne er ikke enkel og vi tror det 
vil ta tid før dette er gjennomført 
på alle nivå. Prosessen i LAMIS 
synes jeg ble veldig god og for-
slaget ble grundig diskutert. Nå 
som høringsutkastet er sendt til 
KD mener jeg det er en uttalelse 
som representerer ikke bare de 
som har skrevet den, men hele 
organiasjonen. Dette bør være et 
eksempel til etterfølgelse også 
for senere uttalelser som måtte 
komme.
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Sentralstyrets  
sammensetning og arbeid
Anders Sanne

Styret fremmet forslag til vedtekts-
endringer på årsmøtet i Sande-
fjord i august 2010. De foreslåtte 
endringene ble vedtatt, og endrin-
gene gjelder styrets størrelse og 
sammensetning. Følgende ble 
valgt inn i sentralstyret:
– Dordi Askildsen, Sola. Barne-

trinnet. Valgt for ett år.
– Else H. Devold, Oslo. Barne-

hage. Valgt for to år.
– Anne-Mari Jensen, Meløy. 

Videregående skole. Valgt for 
ett år.

– Tommy Nordby, Skien. Ung-
domstrinnet. Valgt for to år.

– Anders Sanne, Trondheim. 
Høgskole/universitet. Valgt 
for to år.

– Leder Sissel Ødegård var ikke 
på valg i 2010.

Vedtektene sier at mandatperio-
den er to år, og at halve styret skal 
være på valg hvert år. Noen av 
styremedlemmene ble derfor valgt 
for bare ett år i denne omgang. 
På årsmøtet i Bodø i 2011 skal 
det velges leder og representanter 
for barnetrinnet og videregående 
skole for to år. Vedtektsendringene 
innebærer videre at ordningen 
med personlige varamedlemmer 
erstattes med to varamedlem-
mer. Disse ble valgt for ett år. 

Vara 1: Grete Tofteberg, Våler i 
Østfold, Vara 2: Øyvind Bjørkås, 
Bodø

Tidligere har sentralstyret i 
LAMIS bestått av ni medlemmer: 
En representant fra barnehage/
førskole, to representanter fra 
barnetrinnet, to fra ungdomstrin-
net, to fra videregående skole 
og to fra høgskole/universitet. 
Styret møttes da kun fire ganger 
i året. Fire av styrets medlemmer 
utgjorde arbeidsutvalget (AU), og 
disse møttes ca. en gang i måne-
den. AU forberedte styremøtene, 
og håndterte en del mindre saker 
som ikke kunne vente til neste sty-
remøte. Mens AU tidligere møttes 
fysisk, så har de fleste AU-møtene 
blitt holdt på nettet de siste to 
årene. Disse nettmøtene har spart 
LAMIS og miljøet for mange flyrei-
ser, og for AU-medlemmene har 
det vært godt å slippe månedlige 
«svipp turer» til Gardermoen på 
kveldstid.

Nettmøter gjør det praktisk 
og økonomisk mulig for styret å 
møtes oftere enn kun fire ganger 
i året. Sentralstyret følte derfor at 
ordningen med arbeidsutvalg var 
moden for revurdering. Dessu-
ten opplevde flere av de styre-
medlemmene som ikke satt i AU, 
at det var vanskelig å involvere 
seg godt i styrearbeidet med kun 

fire møter i året. Svært ofte var 
det slik at AU på forhånd hadde 
drøftet og forberedt sakene så 
grundig at resten av styret fun-
gerte mest som sandpåstrøere. Vi 
ønsket å avskaffe ordningen med 
AU, og heller avholde styre møter 
med hele styret hver måned. 
Dessuten mente vi det ville lette 
den praktiske gjennomføringen 
av nett møtene om antallet styre-
medlemmer ble redusert fra ni til 
seks.

Det nye styret hadde et første 
konstituerende møte på sommer-
kurset i Sandefjord i august, og 
i september møttes vi til styre-
seminar en helg på Værnes. Ut 
over dette har vi lagt opp til kun 
tre møter ansikt til ansikt i løpet 
av året, men vi møtes på nett 
omtrent en gang i måneden. På 
styreseminaret i september hadde 
vi satt av en del tid til å jobbe fram 
en god plan for styrets arbeid det 
kommende året. En slik plan letter 
arbeidet resten av året, og vi vil 
legge opp til en slik årlig helge-
samling for styret også neste høst. 
Det nye styret har bare gode erfa-
ringer med nyordningen, og vi er 
glade for at årsmøtet ga sin til-
slutning til de foreslåtte vedtekts-
endringene. Vi opplever at styret 
nå jobber mer effektivt, og at det 
har blitt lettere for hele styret å 
involvere seg i arbeidet.
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Vi lykkes i Rogaland!
Kurt Klungland

I romjula sendte jeg en e-post til 
medarbeidere i et matematikk-
didaktisk nettverk. I løpet av 
noen få dager og netter hadde 
jeg løst en utfordring. Jeg hadde 
behov for å dele oppdagelses-
gleden med noen. – Jeg har i 
skrivende stund ikke fått noen 
respons på eposten. 

I november hadde Lamis 
besøk av Marianne Johannesen. 
En hyggelig gjeng var samlet på 
Vitenfabrikken i Sandnes. Vi 
hørte om oppfinneren Richard 
Buckminster Fuller og laget geo-
detiske kupler. Vi strevde med 
sugerør og snakket sammen 
om løst og fast, ikke minst 
matematikkundervisning. Under 
oppsummeringa måtte jeg bare 
si: «Det er dumt at matematikk 
er nyttig! Matematikk er først og 
fremst vakkert, og nytte verdien 
forstyrrer våre holdninger til 
matematikken.»

Jeg er blant dem som sier at 
undervisningen har to grøfter. 
Den ene er å gjøre matematikken 
for tørr, papirknitrende og kjede-
lig. Den andre er å gjøre masse 
gøye hendelser uten å hjelpe 
elevene å trekke sammenhenger. 
Siden denne artikkelen tenderer 
til å bli en selvbiografi, vil jeg ikke 
si hvilken grøft jeg ville ha valgt, 
om jeg måtte, men jeg antyder 
at jeg tror den gøye grøfta ikke 

bidrar med så mange negative 
holdninger til faget. Holdninger 
som kan sperre for videre læring, 
og som har lett for å smitte til 
neste generasjon. For øvrig er jeg 
enig med Ole Brumm.

Men – hvorfor lykkes vi i Roga-
land? Gro (Berg, organisasjons-
sekretær i LAMIS) mente at jeg 
kunne skrive noe om det. Min 
gamle venn, Piet Hein, sier som 
så: «Hvis du ingen tanker har, 
gjør da ei din tale klar.» Jeg vet 
ikke hvorfor vi får det til. Men jeg 
skal tenke litt høyt.

Vi lykkes fordi vi vil. LAMIS er 
dugnadsarbeid. Jeg reiser i tre 
timer for å delta på et styre- eller 
medlemsmøte som varer en time 
eller to. Fordi det er kjekt å være 
med. Vi står på. Vi får til fire–fem 
møter i året, av god kvalitet. Vi 
har fra 12 til 120 deltakere på 
samlingene. Som deltaker kan 
du ha minst like stor glede (og 
nytte) av å høre Olav Lunde 
meddele «halve 
R o g a l a n d » 
følgende lett 
omskrevne tan-
kevekker: «Når 
du skal prøve 
å hjelpe noen 
som har mis-
lyktes i skole-
matematikken, 
vil sjansen for 

å lykkes være proporsjonal med 
forskjellen mellom din «nye» 
tilnærming og den gamle (som 
eleven allerede har mislyktes 
med).» Selvfølgelig! Men forbe-
drer det din undervisning? Tja, 
det skjerper holdningene, og hvis 
du i tillegg er en av de sjeldne 
som fikk med deg geodetiske 
kupler, robotbygging eller en av 
alle de andre samlingene vi har 
hatt med kun få utsøkte gjester, 
så har du noe annerledes å prøve 
og begynne med.

Vi lykkes fordi vi har kontak-
ter. Jeg er blitt en kontaktperson, 
merker jeg. Jeg kjenner flere av 
ressurspersonene til matematikk-
senteret, og i skrivende stund 
holder vi på å avgjøre hvem 
av dem som får slippe til midt 
i februar. Et luksusproblem. De 
trekker folk, for vi vet at de har 
mye å gi. 

Men enda viktigere er det å 
ha kontakten ut til medlemmene. 
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«Tosken» Kurt har tatt gjenvalg 
år etter år. Jeg har hatt samme 
oppgave i hele dette millenniet. 
Flere ganger i året får jeg Roga-
landslista fra kasserer Randi 
Håpnes, som er uvurderlig for 
LAMIS! Så går alle epostadres-
sene gjennom en prosedyre før 
de til slutt havner i blindkopifeltet 
på outlook. Med innbydelse som 
vedlegg og noen godord om å 
spre det glade budskap til kolle-
ger. Dessuten sender jeg mange 
av innbydelsene til alle videregå-
ende skoler i fylket (det tok en 
drøy time å samle alle e-post-
adressene) og til alle kommuner. 
De fleste kommuner er velvillig 
innstilt til gratis kurs for lærere og 
barnehagepersonell, og videre-
sender dette til sine skoler og 
barnehager.

Tilgangen til et godt nettverk 
av epostadresser på alle våre 
medlemmer er uvurderlig i denne 
sammenheng. LAMIS burde 
bruke denne muligheten mer. Vi 
når mange. Kostnadsfritt.

Vi lykkes fordi vi er mange. 
Rogaland er et stort fylke. Vi har 
mange av våre samlinger på Uni-
versitetet. Men vi har funnet ut 
at Vitenfabrikken, barne hager og 
videregående skoler i Sandnes 
er vel så sentrale, og billigere! Vi 
har et glimrende samarbeid med 
Vitenfabrikken som har fordelen 
av at realfagslærere får sett deres 
glimrende anlegg.

Rogaland er stort, og på aksen 
Randaberg–Jæren er vi flere 
hundre tusen. Mange promille 
av disse er interessert i mate-
matikk, og noen av dem når vi. 
Men det kommer også folk med 

lengre reisetid enn jeg. Helt fra 
Ryfylke og Haugesund får vi 
besøk på noen av våre samlinger. 
Det er da jeg skulle ønske at vi 
kunne tilby dem flere timer, men 
for de fleste andre av oss er to 
timer om kvelden en vanlig hver-
dag så mye som vi kan avse. Så 
de som kommer så langveis fra, 
er de som higer etter visdom!

Derfor, hjelp oss å opprette 
lokallag på Haugalandet. Det 
står på handlingprogrammet til 
Lamis, så vidt jeg vet, så bare 
henvend dere til Gro Berg (org.
sek@lamis.no) eller noen i styret, 
så skal vi så gjerne hjelpe.

Vi lykkes fordi vi står på. Over 
tid. Vi tar gjerne juleverksted hvert 
annet år. Vi strekker oss langt for 
å få til uteskolematematikk på 
våren. Vi vet at våre medlemmer 
ønsker noe matnyttig, noe som 
kan brukes i morgen. Samtidig 
ser vi at dere er reflekterte og 
selektive. Dere kommer når tema 
eller foredragsholder på innby-
delsen oppveier reisetida. Eller 

rett og slett fordi dere liker det!
Vi prøver å være brukerorien-

tert og ha noe for alle. Var det 
barnehage sist, blir det ung-
doms- og videregående skole 
neste gang, hvis det ikke er noe 
for alle. Vi er ikke for nøye med å 
få inn betaling. Vi ønsker å spre 
budskapet og anbefaler folk å bli 
medlem framfor å komme med 
50-lappene. Vi har mange skoler 
som er medlemmer. De sender 
tre eller flere. Noen skoler har to 
medlemskap for å kunne sende 
seks deltakere gratis.

Dessuten prøver vi å delta på 
arrangementer som Forsknings-
dagene. Vi har et godt samarbeid 
også med Tekna i Rogaland. Vi 
har klart å samle nok folk til å ha 
utstilling på en av Forsknings-
lørdagene de tre siste åra. Der får 
vi mange herlige møter med folk 
på byen. (Men det skrev jeg om i 
fjor.) Tekna har også sponset oss 
med matematikkutstyr for hundre 

(fortsettes side 69)
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Lokallaget Østfold  
i samarbeid med RiR 
Marianne Maugesten

kurspakke. Vi ønsket at 11 skoler 
med to lærere fra hver skole skulle 
få hver sin kasse med konkreti-
seringsutstyr samt to halve kurs-
dager der de fikk idéer til å bruke 
utstyret. Konkretiseringsutstyret 
og søknaden ble presentert for 
styret i RiR, og vi fikk pengene, 
kroner 33 500. Skolene som fikk 
ja på søknaden, måtte vise til 
satsing på matematikkfaget i 
sin handlingsplan og forplikte 
seg til å betale vikar når lærerne 
var på de to halve kursdagene. 
Kursholdere var Grete Tofte-
berg og Marianne Maugesten. 
Følgende skoler fikk ja på søk-
naden: Glemmen videregående 
skole, Gressvik ungdomsskole, 
Knapstad skole, Kvernhuset 
ungdomsskole, Kruse løkka 
ungdomsskole, Marker barne 
– og ungdomsskole, Os skole, 
Ringvoll skole, Spetalen skole, 
Tindlund ungdomsskole, Trøm-
borg skole.

Første samling  
1. juni 2010 kl. 12.00–15.30
Kassene ble delt ut, og del tagerne 
ble gjort kjent med materi ellet. 
Det var viktig å begrunne for del-
tagerne hvorfor man skal bruke 
konkreter, og at alle aktivi teter 
begrunnes ut fra kompetanse-
målene i Kunnskapsløftet. Kon-

kretene skal være en hjelp i 
elevenes begrepsdannelse, og 
overgangen fra det konkrete til 
det mer abstrakte er vanskelig. 
Her kan tegning og skriving om 
aktiviteten være til hjelp. Vi presi-
serte overfor deltagerne at vi ikke 
skal ha aktivitet for aktivitetens 
skyld, men at de hele tiden må 
ha hensikten med aktiviteten klar. 
Deretter gjorde vi ulike aktiviteter 
for ulike trinn med konkretene. I 
etterkant av hver aktivitet disku-
terte vi hvordan denne aktivite-
ten kunne tilpasses forskjellige 
klasse trinn og elever. Hvordan 
kan elevene dokumentere det 
de har gjort?

Mellom samlingene
Deltagerne skulle ta i bruk kon-
kretene i klassene sine. De kunne 
bruke de aktivitetene vi hadde 
foreslått, men ble også oppfor-
dret til å finne egne. Fram til neste 
samling skulle alle skrive en liten 
rapport som skulle beskrive minst 
ett av undervisnings oppleggene 
med tittel, trinn, hvilke konkre-
ter som var brukt, læringsmål, 
kompetansemål i LK06, gjen-
nomføring, erfaringer og lærings-
utbytte. 

RiR: realfagsatsing i regionen
Grete Tofteberg og Marianne 
Maugesten har både gjennom 
jobb og som kursholdere i og 
utenfor Lamis sett behovet for 
kunnskap om og bruk av kon-
kretiseringsmidler. Spørsmål vi 
har fått er for eksempel: hva skal 
vi bruke utstyret vi har kjøpt til, 
hvordan få elevene til å forstå, 
hva slags konkreter kan brukes 
til å forklare og få forståelse for 
brøk, geometri? Lokallaget i 
Østfold har tidligere fått støtte 
fra RiR til prosjektet «Uteskole-
matematikk» og stipend til del-
tagelse på sommerkurs. RiR vil 
fungere som et sentralt nettverk 
i realfagsatsningen i regionen, 
følge utviklingen og påvirke ret-
ning og prioriteringer i tråd med 
regjeringens strategiplan for styr-
king av realfagene 2010–2014. 
RiR vil i samarbeid med andre 
aktører etablere og gjennomføre 
prosjekter. Styret er sammensatt 
av representanter fra grunnskole 
eller kommune, videregående 
skole, høgskole (HiØ), universitet 
(UMB), Østfold fylkes kommune, 
Fylkesmannen i Østfold, indus-
trien og Utdanningsforbundet 
Østfold.

Styret i lokallaget Lamis Øst-
fold sendte en søknad om støtte 
til lærerens verktøykasse med 

(fortsettes side 72)
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Sirkelsafari
«Jakten på ville sirkler og fryktinngydende firkanter»
Toril Sivertsen Bakken

Sirkelsafari? Hva er det? Hvor 
skal vi da? Og hva i all verden 
skal vi gjøre? Elevene mine har 
vært nysgjerrige hele uka, for i 
dag står det nemlig sirkelsafari 
på ukeplana. Tenk så mye for-
ventning og entusiasme et sånt 
lite, men spennende ord kan 
skape! Med hver vår tursekk på 
ryggen legger vi i vei.

Opplegget i seg selv er ganske 
enkelt og krever ikke mye forar-
beid. Vi har hatt geometri som 
tema i to uker, og ungene har lært 
om blant annet sirkler, kvadra-
ter og rektangler. Vi har sortert, 
fundert og diskutert for å finne 
ut hvilken form forskjellige ting i 
klasserommet har, og vi har sett 
på både vanlige og mer uvan-
lige varianter av mangekanter. 
Nå skal vi rett og slett ta med 
oss digitalkameraet ut og ta bilde 
av ulike former vi finner mens vi 
er på tur. Det eneste man må 
huske er å sjekke at minnekortet 
har god plass til nye bilder og at 
batteriet er fullt!

Jeg har prøvd både å ta med 
kameraet på en lengre tur og 
kortversjonen med sirkelsafari 
i skolegården i små grupper. 
Begge fungerer bra, selv om det 
kanskje er lettest å skape entusi-
asme for den lengste versjonen. 

Opplegget passer best når det 
ikke er snø på bakken, for snøen 
kamuflerer en del. Ungene syns 
det er kjempegøy å få ta bilder 
med digitalkamera, og engasjerer 
seg veldig i å finne ulike former. 
Når vi går på tur lar jeg ofte de 
to som går foran sammen med 
meg disponere kameraet, og så 
bytter vi hvem som går først med 
jevne mellomrom. Før de får ta 
bilde skal de fortelle hvilken form 
det er de ser. Ungene syns det 
er mest gøy å få jobbe med de 
bildene de selv har tatt i etter-
kant. For å holde oversikt over 
hvem som har tatt bilde av hva 
er det lurt å ta bilde av gruppa 
eller paret som er de neste som 
skal ta bilder når vi bytter på 
kameraet.

«Oi! Jeg må få kameraet! Kom 
og se!! Jeg har sirkel og trekant 
på maten!!» En av guttene har 
nettopp oppdaget at epleskiva 

er en sirkel og at paprikaskiva 
ser ut som en trekant, og da må 
det selvsagt dokumenteres før 
det blir spist! Det er flere som 
må låne kameraet selv om vi har 
pause, for det er noen pinner 
som lager en sånn rar firkant 
– «En sånn med et hjørne som 
peker innover!» Og hvis vi ser på 
stubben ovenfra er den nesten 
helt rund som en sirkel! Og sjekk, 
her ligger det et gammelt dekk 
– det er i hvertfall en sirkel! Kan 
noen ta bilde av øyet mitt? Der 
er det TO sirkler! Det er ingenting 
å si på engasjementet til første-
klassingene, og de såkalte mate-
matikkbrillen» er definitivt på! I 
følge foreldrene er det enkelte 
som har vært helt hekta på å 
finne ulike former ute i naturen 
i ukevis etterpå også.

Tilbake i klasserommet skriver 
og tegner ungene i uteboka si slik 
de pleier. Noen skriver en setning, 

Klart for etterarbeid i klasserommet.
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noen skriver mange. «Klåka ute 
var n sirkl» står det i ei bok. «Jæj 
fant en trekant på sykelen» står 
det i en annen. Noen har tegnet 
det de har funnet. Dagen etter 
jobber vi videre med bildene vi 
har tatt. De er skrevet ut og skal 
sorteres etter hvilken form de 
viser – de kan ev. lamineres hvis 
de skal brukes videre. Ungene får 
sortere sine egne bilder og viser 
fram til de andre. Noen bilder 
blir det litt diskusjon rundt. Skal 
sykkelen settes sammen med 
trekanter eller sirkler? Hun som 
tok bildet så trekanten, men noen 
står hardnakket på at det er TO 
sirkler på bildet så den må være 
sammen med sirklene! Det ender 
med at vi skriver ut et bilde til så 
den kan henge begge steder – 
geometrien er ikke det vi skal bli 
uvenner over i alle fall!

Utvidelse og  
variasjonsmuligheter
Det er selvsagt ikke bare geo-
metri man kan dokumentere med 

Sirkel i skolegården

Sykkelgeometri

Noen ganger har man geometri rett 

foran seg når man er ute og går!

Hvilken form har kortveggen på et 

hus?

Sirkel og trekant på brødskiva!
digitalkameraet. Her kommer 
noen andre idéer:
− Ta bilder av tall/antall
− Ta bilder som illustrerer plas-

sering (i, over, under, ved 
siden av, mellom, osv.)

− Ta bilder av stor, liten, lang, 
kort, færre, mange, gul, 
grønn, oransje osv

For de litt eldre elevene kan man 
f.eks. ta bilder av
− tredimensjonale former
− parallellogram, rombe, trapes, 

likesidet trekant...osv.
− fraktaler

Også eldre fremmedspråklige 
elever kan ha nytte av å ta bilde 
av ulike begrep som farger, plas-
sering osv.

Her er det egentlig bare fanta-
sien som setter grenser! Husk at 
det er elevenes prosjekt – poen-
get er ikke at bildene skal bli 
perfekte, men at de illustrerer det 
ungene vil vise fram! God tur!
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Et Ess i Ermet
Svein H. Torkildsen

For en del år tilbake fikk jeg en 
klasse på mellomtrinnet som ikke 
presterte særlig godt i matema-
tikk. I tillegg var det en sterk 
motstand mot å arbeide med 
faget hos mange av elevene. 
Her måtte det tas grep! Punkt 
en ble å nedtone arbeidet med 
oppgaver fra læreboka og finne 
andre aktiviteter som kunne gi 
læringsresultater. Papirbretting 
og oppgaver med en vanlig kort-
stokk ble mye benyttet. I løpet 
av et par måneder var klimaet et 
helt annet. Jeg tok det som en 
stor seier da den lille jeg-hater-
matte-jenta en dag sa: «Det er 
mye gøyere med matematikk i år, 
for vi gjør så mye!»

Kanskje aktiviteter fra Et Ess 
i Ermet også kan være nyttige 
både for deg og dine elever. 
Jeg fikk beholde elevene til de 
gikk ut av ungdomsskolen, og 
i løpet av den tiden utviklet jeg 
flere aktiviteter samtidig som 
jeg lot elevene bruke kort fra en 
kortstokk på noen gode gamle 
problem – i stedet for å skrive 
tall i ei arbeidsbok. Etter noen år 
samlet jeg aktivitetene i et eget 
hefte med ca. 30 aktiviteter. Da 
det var modent for en utvidelse, 
overtok LAMIS rettighetene til 
heftet som nå inneholder 60 

aktiviteter.
Aktivitetene er gruppert i kate-

goriene
– Tall og tallregning
– Problemløsing
– Geometri
– Algebra
– Statistikk og sannsynlighet
– Er dette matematikk?

Du kjenner selvsagt det magiske 
kvadratet. Mange elever har sittet 
med et kvadrat satt sammen av 9 
eller 16 ruter, skrevet tall i rutene, 
visket ut og prøvd på nytt til sum-
mene vannrett, loddrett og diago-
nalt er like. Elevene kan i stedet 
plukke ut kort med verdier 1–9 
som legges ut i tre rader og tre 
kolonner. Så er det bare å flytte 
rundt på kortene til summene er 
like. Elevene foretrekker denne 
måten å arbeide på, og de holder 
ut lengre i problemet enn om de 
må arbeide med papir og blyant. 
Nå fins det også muligheter for å 
arbeide med dette problemet via 
nett, for eksempel på matema-
tikk.org. Her kan elevene enkelt 
bytte om to tall og alle summer 
blir automatisk oppdatert. Da 
mister de muligheten for den 
ferdighetstreningen!

Det er meningen at elevene 
enten skal lære noe nytt, få et 

Symmetrilinjer
Antall hjerter, ruter, kløver og 
spar på kortene med verdier 
1–10 er gruppert slik at det er 
lett å få oversikt på antallet. 

Men de fire symbolene er 
også plassert slik at vi i hvert 
av kortene kan legge minst ei 
symmetrilinje. Noen av kortene 
har to. Vi ser da bort fra tallene 
og symbolet i øvre venstre og 
nedre høyre hjørne. Disse er 
visket bort på kortfotografiene 
under.

På kløver-ess kan vi legge ei 
symmetrilinje:

På ruter-ess kan vi legge to 
symmetrilinjer:

Sorter kortene i to bunker:
– kort med ei symmetrilinje
– kort med to symmetrilinjer

Kunne noen av kortene med ei 
symmetrilinje vært laget slik at 
det ble to symmetrilinjer?
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Ett ned – ett under
Til denne utfordringen trenger du alle kortene av en type: kløver, hjerter, spar eller ruter. Velg ut 
kortene med verdier fra 1 til 4 og legg dem i en bunke i denne rekkefølgen: 1, 3, 2 og 4. Snu bunken 
slik at kortene ligger i hånda di med baksiden opp. 1-eren ligger da øverst.

Legg det øverste kortet på bordet med bildesiden opp. Det neste kortet flytter du ned underst 
i bunken. Neste kort legges på bordet ved siden av det andre – bildesiden opp. Neste kort flytter 
du så nederst i bunken – som nå bare har to kort! Fortsett til alle kortene ligger på bordet. Har du 
gjort det hele riktig, skal kortene nå ligge i rekkefølge på bordet:

I hvilken rekkefølge må du legge fem kort hvis de skal komme på bordet fra en og oppover? Du legger 
hele tiden ett kort på bordet og det neste nederst i bunken til du ikke har flere kort på hånda.
Kan du ordne kortene slik at du kan imponere med å få alle tretten i riktig rekkefølge på bordet?

problem å løse eller bare bli flin-
kere til noe de allerede kan når 
de arbeider med kortaktivite-
tene. Samtlige aktiviteter har en 
referanse til et kompetansemål i 
LK06. Det gir læreren mulighet 
for å sette aktiviteten inn i en 
sammenheng. Hensikten med 
noen av aktivitetene er så inn-
lysende og det faglige innholdet 
så overkommelig at det ikke er 
gitt ytterligere kommentarer til 
den. Andre aktiviteter er det knyt-
tet kortere eller lengre kommen-
tarer til. Kommentarene dreier 
seg både om faglige spørsmål, 
mulige strategier for arbeid med 
problemet, mulige utvidelser av 
aktiviteten og didaktiske reflek-
sjoner.

Hvis vi så nevner at med heftet 
følger det en CD med alle akti-
vitetene og arbeidsarkene som 

PDF-filer, forstår du nok at Et 
Ess i Ermet er en ressurs som 
kan gjøre mange matematikk-
timer bedre både for deg og dine 
elever. Er du av de som lærer 
elevene dine at minus-minus 
gir pluss og begrunner med at 
«slik er det bare»? Kanskje både 
du og elevene dine da vil få en 
aha-opplevelse ved å spille Null 
er best og så Først fram. Mange 
lærere har sett at dette er en god 
vei inn i addisjon og subtraksjon 
av negative tall. Regnereglene 
blir så selvfølgelige. Men læreren 
må hjelpe elevene med å struk-
turere erfaringene spillene gir, og 
kommentarene gir god støtte til 
dette viktige læringsarbeidet.

Vi tar også med to eksempler, 
ett fra problemløsing og ett fra 
geometri.

tusen kroner, som Vitenfabrikken 
disponerer for oss, og som alle 
medlemmer kan leie gratis noen 
uker til bruk i skolen. 

Jeg håper denne lille artikkelen 
kan gjøre det som Gro ønsket, 
nemlig å bli en inspirasjon til 
andre lokallag. Våre styremøter 
er mye som denne artikkelen. 
Mye omkring grøten, men vi får 
tak i smørklatten i midten. Og så 
er det jo dumt at matematikk er 
nyttig, men det gjør i alle fall at 
mange av dere kommer på våre 
samlinger for å få litt faglig påfyll 
og friske opp tankene sine.

Og du! – som herlige Linda 
Eide sier – glem ikke å sende inn 
epostadressen din. Så treffes vi! 
Og du får vite hvor og når.

(fortsatt fra side 64)
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LAMIS sommerkurs 2011
Bodø 9–11. august: Matematikk i ulike rom
Sissel Omdal Nikolaisen

I august 2011 ønsker loka laget 
i Bodø velkommen til årets 
sommer kurs. Vi håper vi kan tilby 
et variert og innholdsrikt program 
som kan inspirere matematikk-
lærere før skolestart. Bodø by har 
også mye kulturelt å tilby, ikke 
minst musikkfestuka som arran-
geres i samme tidsrom. Denne 
gangen har vi lagt sommerkurset 
utenom helg, da mange kanskje 
prioriterer familien i helgene. Men 
vi ser gjerne at dette kurset kan 
kombineres med en ferietur for 
hele familier. Benytt sjansen til å 
komme til Bodø og nyt den fine 
naturen vi har. Statistisk sett har 
ofte begynnelsen av august slått 
til med pent vær.

Matematikk i ulike rom 
Vi har valgt Matematikk i ulike rom 
som tema. Matematikk skjer i og 
brukes i ulike rom Faget læres 
og undervises i ulike rom. Faget 
beskrives og utforsker ulike rom. 
På sommerkurset i 2011 vil vi se 
inn i disse rommene for å lære 
mer om matematikk, samt læring 
og undervisning i matematikk. 
Vi vil bli mer bevisste på de 
ulike praksisene i matematikk-
undervisningen.

Matematikk er et kreativt og 
spennende fag med oppgaver 

som kan gi innsikt, forståelse 
og ferdigheter. Ferdigheter som 
de i framtiden skal kunne bruke 
i egne liv, studier og yrker.

Gjennom modellering og 
problemløsning tas matematik-
ken i bruk til nytte og glede. Vi 
vil invitere foredragsholdere og 
verkstedholdere som kan belyse 
bruk av matematikk i forskjellige 
sammenhenger, spesielt i sko-
lesammenheng, f.eks. matema-
tikkoppgaver og -aktiviteter som 
kan inspirere til utforskinger i 
matematikk på alle nivå, fra bar-
nehage til vidergående skole.

I klasseromsforskning stude-
rer vi matematikkundervisning og 
-læring med formål å utvikle den. 
Vi vil invitere foredragsholdere og 
verkstedholdere som kan utfor-
dre oss på ulike sider ved mate-
matikk i ulike rom i barne hage og 
skole. For eksempel: 
– læringssamtaler mellom 

elever og lærere og mellom 
lærere, 

– vurdering, 
– å oppdage matematikk, 
– å utvikle en utforskende hold-

ning til matematikken.

Matematikere studerer rom med 
forskjellige egenskaper, bl.a. i 
topologi, geometri, algebra og 

analyse. Vi vil utfordre noen 
dyktige matematikkere til å holde 
foredrag og verksteder om nyere 
resultater innenfor disse områ-
dene som lar seg popularisere.

Hva Bodø by har å tilby kultu-
relt og av naturopplevelser!
I Bodø finnes det tilbud for hele 
familien, så resten av familien 
slipper å sitte på hotellet og vente 
mens mor eller far er på kurs. 
Her finnes flere muséer, kaféer, 
kjøpesentre, badeland, Lekedilla 
m.m. For ikke å glemme den 
flotte nordnorske naturen som 
kan gi mange flotte opplevelser.

Bodø er en flyby og Norges 
nasjonale museum for flyfart 
ligger her. Det propellformede 
bygget inneholder faste utstil-
linger med tema fra både sivil 
og militær luftfartshistorie, samt 
forskjellige skiftende utstillinger. 
Her er det noe å oppleve for både 
store og små.

Nordland musikkfestuke 
(NMFU) arrangeres hvert år i uke 
32. NMFU ønsker å ha en tyde-
lig klassisk profil, og å være en 
av Nordens viktigste arenaer for 
samtidsmusikk.

For ikke å glemme de lyse 
sommernettene. Bodø ligger på 
67 grader nord og har dermed 
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midnattsol frem til 12. juli. Net-
tene er lyse helt frem til midten av 
september. Det er noe eget ved å 
oppleve norsk natur i dagslys ut 
over lange, stille kvelder.

Når det gjelder flotte natur-
opplevelser, så er Mjelle en 
naturperle av et friluftområde, 
ca. to mil nord for Bodø. Det er 
her Terje Nilsen synger at han 
lengta ofte utover til Mjelle. Det er 
et populært turområde med sær-
egen og vakker natur, små fjell og 
sandstrender i skjønn forening. 
Kjerringøy ligger ca. fire mil nord 
for Bodø og er kanskje mest kjent 
som et av landets best bevarte 
handelsteder, og for tilknyttinga 
til Knut Hamsun. Stedet byr også 
på store naturopplevelser. Sørøst 
for Bodø ligger verdens sterkeste 
tidevannsstrøm, Saltstraumen. 
Velkjent for sine gode fiskemulig-
heter, og utropt til et av verdens 
beste dykkesteder av Natio-
nal Geographic. Her ligger den 
karakteristiske brua, nær den 
ene enden av Kystriksveien.

Fra 1. januar 2011 er Bodø blitt 
en universitetsby. Da blir Høg-
skolen i Bodø til UiN – Universitet 
i Nordland. Dette har Bodø kjem-
pet for lenge, og i programmet 
er det lagt opp til å være der en 
av dagene. 

Programmet
Her er en foreløpig oversikt over 
programmet. Mere detaljer vil 
komme etter hvert som de blir 
klare. Følg med på www.lamis.
no under sommerkurs.

Tirsdag 9. august
Registrering

Offisiell åpning med kulturelt 
innslag.
Plenumsforedrag 1
Parallellsesjon 1
Utstillernes time 
Middag på hotellet 
Matematisk aften med ”lett” 
faglig innhold

Onsdag 10. august
Praktisk info (+ kulturelle innslag 
i plenumssalen på hotellet)
Plenumsforedrag 2 
Parallellsesjon 2
Parallellsesjon 3
Utflukt til Saltstraumen / Kjer-
ringøy.

Torsdag 11. august
Avreise til UiN m/buss.
Samling i Auditorium. Felles 
informasjon.
Omvisning på UiN 
Plenumsforedrag 3
Parallellsesjon 4 
Årsmøte på hotellet (på ettermid-
dagen)
Styremøte for nytt styre (på etter-
middagen)
Festmiddag

Fredag 12. august
Frokost (og utsjekking)
Parallellsesjon 5
Pause (og utsjekking)
Plenumsforedrag 4
Presentasjon av neste års som-
merkurs og avslutning med kul-
turelt innslag
Avskjedslunsj på hotellet 

Alle plenumsforedrag er for alle 
kursdeltakerne – de har et vidt 
tema som favner alle.

Alle parallellsesjoner vil ha 

tilbud om ulike tema som passer 
for førskole/småskole, mellom-
trinn/ungdomstrinn og ung-
domstrinn/videregående. Hver 
parallellsesjon vil ha ca. 6 ulike 
tilbud/kurs.

Våre hovedforelsere
Therese Hagfors

Therese Hagfors var vinner av 
Holmboeprisen 2010. Hun arbei-
der ved Bjørnevatn skole i Sør-
Varanger kommune i Finnmark. 
Therese er en lærer med stort 
engasjement og entusiasme 
for matematikkfaget. Variasjon 
og konkretisering er noen av 
virkemidlene som gjør hennes 
undervisning så vel lykket. 
Begreps læring er også et sentralt 
nøkkel ord for å beskrive hennes 
undervisningspraksis.

Mona Røsseland

Mona Røsseland har arbeidet i 
flere år for Nasjonalt senter for 
Matematikk i opplæringen. Hun 
er medforfatter til lære verket 
MULTI og har tidligere vært leder 
av LAMIS. Hun leverer en master-
oppgave i Undervisningsviten-
skap med vekt på matematikk 
ved Høgskolen i Bergen våren 
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2011, der hun har sett på hvilke 
faktorer som spiller inn når elever 
både mister interessen for mate-
matikk og presterer dårligere 
oppover i skolesystemet. 

Ole Enge

Ole Enge ble utdannet cand. 
scient. ved Det matematisk-
natur vitenskapelige fakultet, 
Universitetet i Trondheim, i 1999. 
Han er for tiden førsteamanuen-
sis ved HIST, avdeling for lærer 
og tolkeutdanning.

Tom Lindstrøm

Tom Lindstrøm er matematiker 
og professor ved Matematisk 
institutt, Universitetet i Oslo. 
Han har blant annet skrevet 
matematikkbøkene i Kalkulus-
serien. Hovedforskningen hans 
omhandler matematisk analyse 
og sannsynlighetsteori. 

Foreløpige verkstedholdere
Ann Gunn Svorkmo, Mai Line 
Tverbakk, Svein Thorkildsen, 
NHO, Fokus Bank. Flymuseet i 
Bodø, Henrik Kirkegaard, Ronny 
Birkeland og Brynhild Farbrot 
Foosnæs.

Praktisk informasjon
Sommerkurset 2011 blir avholdt 
på Radisson Blu sitt hotell som 
ligger midt i Bodø sentrum, ved 
den nylig renoverte havnepro-
menaden som har vært en gjen-
kjennelig del av Bodøs «skyline» 
siden 1970.

Foredrag, kurs og verksteder 
vil finne sted på hotellet. En dag 
vil vi imidlertid tilbringe på UiN 
– Universitetet i Nordland – sin 
campus på Mørkved utenfor 
Bodø sentrum.

Priser og påmeldingsinforma-
sjon kommer i Tangenten 2/2011 
og på Lamis’ nettsider i begyn-
nelsen av 2011. Påmeldingsfrist 
vil bli i mai 2011.

Årets komité
Det er vi som sitter i styret for 
Lamis Bodø som startet komi-
téen for sommerkurset 2011. 
Komitéen består av: Anette 
Johansen Figenschou (leder), 
Thor Hallvard Nilsen, Torgeir 
Risberg, Øyvind Bjørkås, Hege 
Fjærvoll, Hege Kranå og Sissel 
Omdal Nikolaisen. 

Komitémedlemmene repre-
senterer alle steg i utdaningslø-
pet, fra småskoletrinnet til høg-
skolen. Ta gjerne kontakt med 
lokallaget i Bodø dersom du har 
spørsmål eller innspill.

Vi håper vi sees i Bodø på 
sommerkurs i august 2011!

Andre samling 3. november 
2010, kl. 12.00–15.30
Hver gruppe la fram minst et av 
oppleggene de hadde gjennom-
ført. De andre deltagerne stilte 
spørsmål og kom med kommen-
tarer. Lærerne kunne fortelle om 
engasjerte og nysgjerrige elever 
i arbeid med konkretene. De 
mente også at elevene hadde 
fått bedre forståelse og motiva-
sjon gjennom å bruke konkreter 
i oppbygging av egen forståelse. 
Vi diskuterte også følgende: Hva 
med spredning til resten av per-
sonalet på skolene? Greier vi å 
få bruk av konkreter til å bli en 
naturlig del av undervisningen, 
eller blir det noe vi gjør når vi skal 
ha det ekstra gøy? Hva gjør slike 
prosjekter med dere som lærere? 
Er bruk av konkreter like aktuelt 
for ungdomstrinnet? Hva synes 
elevene om dette? Deltagerne 
var fornøyde og synes de hadde 
fått utbytte som lærere av dette 
prosjektet. 

Det kom fram at enkelte 
ungdoms skoler slet med å finne 
aktiviteter som alle elevene, 
uansett evner, kunne delta i. De 
kunne tenke seg en videreføring 
eller et nytt prosjekt for bare ung-
domsskolelærere.

(fortsatt fra side 65)
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